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RESUMO 

O propósito da prestação de um serviço qualquer é desenvolver uma percepção no 

cliente de que o serviço que ele consumiu tem qualidade. O processo de percepção de 

qualidade é afetado pelas expectativas dos clientes ao consumirem um serviço. Dentre estas 

expectativas, existem as chamadas promessas implícitas, que são consideradas indicações 

relacionadas a serviços de um tipo diferente daquelas promessas explícitas que levam a 

inferências sobre como os serviços deveriam ser e de como realmente serão. Em serviços de 

saúde, diante da sua complexidade, há uma grande dificuldade em avaliar, por parte dos 

usuários, a qualidade do serviço médico que recebem, o que os fazem inferir sobre a 

expectativa e realização do serviço, aumentando a importância das promessas implícitas. O 

objetivo desta pesquisa foi analisar, se o fato dos médicos serem militares e oficiais 

pertencentes à força se constitui uma promessa implícita quanto à qualidade do serviço 

recebido pelos usuários do atendimento médico ambulatorial da Policlínica Militar do Rio 

de Janeiro. Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com 24 mulheres não 

militares com idades entre 30 e 50 anos, dependentes de militares, usuárias do serviço de 

atendimento ambulatorial da PMRJ, e 9 médico(a)s que atendem neste mesmo serviço. O 

estudo está alinhado ao paradigma positivista e inserido na linha de pesquisa Organizações, 

utiliza a abordagem qualitativa básica, com objetivo descritivo. Foi possível analisar que as 

características comumente atribuídas ao militar, como a disciplina, a pontualidade e o 

patriotismo, e ainda, as particularidades da sua formação, fizeram com que algumas 

respondentes percebessem um diferencial positivo na qualidade do serviço prestado naquela 

Organização Militar de Saúde. No entanto, outras entrevistadas externaram que o fato de 

serem militares, mesmo com altas patentes, não influencia sobre a percepção de qualidade 

do serviço. Pode-se concluir que, para os dependentes de militares usuários dos serviços 

médicos da PMRJ, o fato de os médicos que atendem nesta organização pertencerem ao 

Exército funciona como uma promessa implícita de que o serviço ali obtido tem qualidade, 

embora observou-se que algumas entrevistadas não perceberam a condição militar destes 

profissionais como um possível aumento de qualidade do serviço prestado, mesmo diante da 

credibilidade da força perante a sociedade. Porquanto, a contribuição acadêmica se dá pela 

escassez de estudos sobre a percepção de qualidade em atendimento de saúde exercido por 

profissionais pertencentes as Forças Armadas. Já a contribuição prática foi que, diante das 

observações por parte das usuárias do serviço ambulatorial prestado pelos médicos da PMRJ, 

pode-se enriquecer ainda mais a qualidade do atendimento ofertado, aumentando a relação 

de confiança entre médicos e usuários, tendo em vista que a assistência à saúde à família 

militar é uma das principais prioridades do Comando do Exército. 

Palavras-chave: Percepção de qualidade; Promessas implícitas; Confiança; Serviços 

médicos; Exército. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of providing any service is to develop a perception in the customer that the 

service consumed has quality. The quality perception process is affected by customers' 

previous expectations when consuming a service. Among these expectations, there are the 

so-called implicit promises, which are considered indications related to services of a 

different type than those explicit promises that lead to inferences about how the services 

should be and how they really will be. In health services, given its complexity, there is a 

great difficulty in assessing, on the part of users, the quality of the medical service they 

receive, which makes them infer about the expectation and performance of the service, 

increasing the importance of the implicit promises. The purpose of this research was to 

analyze whether the fact that the doctors are military and officers belonging to the military 

forces constitutes an implicit promise regarding the quality of the service received by the 

users of outpatient medical care at the Military Polyclinic of Rio de Janeiro. For this purpose, 

in-depth interviews were conducted with 24 non-military women between the ages of 30 and 

50, dependent on military personnel, users of the PMRJ outpatient care service, and 9 doctors 

who attend this same service. The study is aligned with the positivist paradigm and inserted 

in the line of research Organizations, uses the basic qualitative approach, with a descriptive 

objective. It was possible to analyze that the characteristics commonly attributed to the 

military, such as discipline, punctuality and patriotism, as well as the peculiarities of their 

training, caused some respondents to perceive a positive differential in the quality of the 

service provided in that Military Health Organization. However, other interviewees said that 

the fact that they are military, even with high rank, does not influence the perception of 

service quality. It can be concluded that, for the dependents of military users of medical 

services of the PMRJ, the fact that the doctors who attend this organization belong to the 

Army works as an implicit promise that the service obtained there has quality, although some 

interviewees did not perceive the military condition of these professionals as a possible 

increase in the quality of the service provided, even in view of the credibility of the force 

before society. Therefore, the academic contribution is due to the scarcity of studies on the 

perception of quality in health care performed by professionals belonging to the Armed 

Forces. The practical contribution was that, given the observations made by the users of the 

outpatient service provided by the PMRJ doctors, the quality of the care offered can be 

further enriched, increasing the trust relationship between doctors and users, considering that 

the Health care for the military family is one of the Army Command's top priorities. 

Keywords: Perception of quality; Implied promises; Confidence; Medical services; Army. 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Fachada atual da Policlínica Militar do Rio de Janeiro .......................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Especificações do construto confiança por parte de Bachmann e Inkpen (2011) 

e de Hernandez e Mazzon (2006) .........................................................................................10 

Quadro 2 – Usuárias submetidas à entrevista – Código de identificação, faixa etária, 

especialidades já utilizadas, há quantos anos frequenta a PMRJ, e motivo da visita à PMRJ  

..............................................................................................................................................19 

Quadro 3 – Especialidades médicas citadas nas entrevistas com participantes usuárias, posto 

atual do(a) médico(a) responsável e gênero do(a) médico(a) .............................................20 

Quadro 4 – Médico(a)s submetidos à entrevista – Código de Identificação, idade, posto, 

gênero, especialidade, tempo de serviço militar e tempo de serviço na PMRJ ...................21 

Quadro 5 – Características desejáveis no(a) médico(a) e respectivas definições propostas por 

Bendapudi et al. (2006) e identificadas nas respostas das usuárias entrevistadas na presente 

pesquisa ...............................................................................................................................31 

Quadro 6 – Elementos que formam a percepção de qualidade do serviço médico recebido na 

PMRJ por parte das usuárias entrevistadas ..........................................................................33 

Quadro 6-A – Nova configuração dos elementos que formam a percepção de qualidade do 

serviço médico recebido na PMRJ por parte das usuárias entrevistadas .............................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO .......................................................................................1 

1.1 O PROBLEMA ...............................................................................................................1 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL ................................................................................................3 

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS..................................................................................3 

1.4 DELIMITAÇÕES: GEOGRÁFICA, TEMPORAL E TEÓRICA ..................................3 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................................................................4 

1.5.1 acadêmica ....................................................................................................................4 

1.5.2 Relevância prática ......................................................................................................5 

CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................6 

2.1 INTANGIBILIDADE DOS SERVIÇOS ........................................................................7 

2.1.1 Intangibilidade dos serviços de saúde .......................................................................8 

2.2 CONFIANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ........................................................9 

2.2.1 Confiança na prestação de serviços médicos .........................................................10 

2.3 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .....................................................12 

2.3.1 Qualidade na prestação de serviços médicos .........................................................14 

CAPÍTULO 3 – ASPECTOS DO MÉTODO .................................................................17 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA .....................................................................17 

3.2 SELEÇÃO DE PARTICIPANTES ...............................................................................17 

3.2.1 Usuárias .....................................................................................................................18 

3.2.2 Médico(a)s .................................................................................................................20 

3.3 LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS ....................................................................21 

3.4 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS ....................................................................................24 

3.5 CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO E LIMITAÇÕES DO PESQUISADOR ..........24 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ..........................................................27 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS ..................................................27 

4.1.1 Vínculo entre a usuária e o(a) médico(a) ..................................................................27  

4.1.2 Características desejáveis para criação de relacionamentos positivos entre 

médico(a) e paciente ...........................................................................................................30 

4.1.3. Percepção de qualidade do atendimento médico prestado na PMRJ .................33 

4.1.3.1 Percepção da qualidade do atendimento médico especificamente prestado na 

PMRJ ..................................................................................................................................33 

4.1.3.2 Percepção da qualidade do atendimento médico da PMRJ a partir de 

comparativo com atendimento em nível ambulatorial em clínicas ou hospitais da rede  

privada, ou ainda em consultórios particulares ...............................................................35 



 

 

4.1.3.2.1 Posicionamento favorável à PMRJ no comparativo com o atendimento 

particular ............................................................................................................................35 

4.1.3.2.2 Posicionamento crítico à PMRJ no comparativo com o atendimento 

particular.............................................................................................................................39 

4.1.3.2.3 Identificação de semelhança quanto à qualidade percebida nos serviços 

médicos particular e da PMRJ .........................................................................................40 

4.1.3.3 A percepção da influência sobre a qualidade do serviço médico da PMRJ 

advinda do fato de se tratar de militares .........................................................................42 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM MÉDICO(A) .................................................43 

4.2.1 Resultado da análise de conteúdo das opiniões do(a)s médico(a)s sobre o 

julgamento dos usuários quanto ao serviço médico ambulatorial prestado na PMRJ   

..............................................................................................................................................43 

4.2.2 Resultado da análise de conteúdo das opiniões do(a)s médico(a)s sobre o 

julgamento dos usuários quanto ao desempenho dos médicos militares ........................46 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES ..........................................................50 

5.1 CONCLUSÃO ...............................................................................................................50 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ...........................................................51 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................52 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS .......................68 

APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM MÉDICO(A)S ...................69 

APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM 

USUÁRIAS .........................................................................................................................70 

APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM 

MÉDICO(A)S .....................................................................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA  

Serviços de saúde compartilham as características intrínsecas dos serviços em geral, 

como intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade (HAN; KANG; KWON, 2017; 

CONWAY; WILLCOCKS, 1996), com a primeira sendo aspecto importante na 

diferenciação entre serviços de saúde e os outros tipos de serviço. Isso se dá porque, dadas 

a heterogeneidade e a complexidade normalmente associadas à assistência à saúde, à exceção 

do auxílio subsidiário normalmente desempenhado pelos servicescapes (BITNER, 1992) o 

usuário fica privado de qualquer percepção ou prova do produto antes que venha a adquiri-

lo. 

Dentre os provedores de serviços, os serviços de saúde possuem uma característica 

peculiar, porque são serviços que as procuram por necessidade e não por desejo 

(SGANZERLLA, 2006). France e Grover (1992) argumentam que os serviços de saúde são 

particularmente mais complexos do que outros tipos de serviços, tendo em vista que são os 

serviços mais intangíveis de todos, pois não podem ser avaliados mesmo após o consumo. 

Outro ponto relevante é que a disparidade entre as expectativas do usuário e a entrega efetiva 

pode ser maior para estes tipos de serviços, além de existir uma imprevisibilidade na sua 

procura. As decisões específicas de compra de serviços de saúde são tomadas (ou fortemente 

influenciadas) por um fornecedor (médico ou hospital) e há participação de uma terceira 

parte (sistema de saúde ou seguro) sobre os custos dos serviços de saúde. 

As organizações de saúde têm lidado com uma concorrência cada vez mais acirrada e 

um consumidor mais exigente. Acrescenta-se a isso as características intrínsecas aos serviços 

de saúde, constituídos por organizações altamente complexas, com diversos graus de 

desenvolvimento tecnológico, além de uma expressiva heterogeneidade de serviços e 

profissionais que compõem sua estrutura. Além da complexidade relacionada aos usuários, 

que deve ser considerada, seja pelo componente emocional que acompanha as situações de 

doença, sejam pelas particularidades de cada caso (MOURA E LUCE, 2004). Torna-se 

inevitável gerenciar os esforços do marketing com o objetivo de atender de maneira 

satisfatória essa demanda, tendo em vista que os consumidores não querem apenas a entrega 

satisfatória do serviço em si, mas querem receber benefícios adicionais, como tratamento 

diferenciado, laços sociais e confiança (BATTERHAM et al., 2016). 

Conseguir um serviço igualitário e uniforme é um desafio a ser superado nas 

organizações de serviços, já que o serviço é prestado por pessoas que variam suas emoções 

diuturnamente. (PINTO, 2015). Como são, comumente, produzidos e consumidos ao mesmo 

tempo, na maioria das vezes os clientes fazem parte do processo de produção, interagindo 

diretamente com os empregados da empresa (SOUZA; GOSLING; GONÇALVES, 2013). 

Os consumidores só conseguem analisar se seus anseios foram atendidos após a 

prestação do serviço, por este motivo, as empresas que atuam neste segmento precisam 

compreender as percepções dos clientes e procurar criar e transferir valor no sentido de 

atender e, se possível, superar suas expectativas (PINTO, 2015). O uso de fontes pessoais de 

informações, a criação de sólida imagem organizacional, o treinamento para conseguir a 

padronização e o uso de indícios tangíveis são as possíveis soluções dos problemas 

provenientes da intangibilidade (RIBEIRO, 2015). 

A responsabilidade dos profissionais do setor de serviços é de tornar os aspectos 

intangíveis dos serviços mais “tangíveis”, aumentando a satisfação, criando valor e 

minimizando as incertezas para o consumidor durante a contratação e os processos 
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pertinentes ao fornecimento dos serviços (ASSIS; OLIVEIRA, 2012). Estes profissionais de 

serviços buscam fatores adicionais para comunicar com seus clientes e satisfazê-los, da 

mesma forma, os clientes irão procurar indicadores tangíveis que possam ajudá-los a 

compreender a experiência do serviço (SOUZA; GOSLING; GONÇALVES, 2013). 

Nos serviços de saúde, os usuários1 têm a oportunidade de cooperar para um melhor 

diagnóstico, partilhar conhecimentos sobre as possíveis opções de tratamento, expressar o 

seu nível de conforto ou desconforto em relação a terapias e discutir sua condição e sintomas, 

cocriando valor durante o atendimento médico (GALLAN et al., 2013). Na perspectiva da 

gestão de serviços, atender, tratar e diagnosticar um usuário caracteriza uma ação intangível, 

viável pela existência dos atores envolvidos no processo (SANTOS; DA SILVA, 2019). 

Os usuários de serviços de saúde são vistos como ativos, tendo em vista a cocriação 

existente em proporções elevadas, fruto do alto grau de envolvimento necessário (McCOLL-

KENNEDY et al., 2012). Sob esta ótica, a participação do usuário como ativo é 

indispensável para modelar o processo e os resultados do serviço (GRÖNROOS, 2008). 

Os prestadores de serviços de saúde devem entender as necessidades dos usuários de 

maneira que atendam ou excedam suas expectativas, alcançando alto grau de qualidade. Da 

mesma maneira, o ambiente de cuidado deve transmitir conforto e segurança para os usuários 

receberem o atendimento com vista ao tratamento de doenças, diagnóstico e prevenção (Lee, 

2017).  

Por seu turno, a teoria do Marketing de serviços (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 

2017) prega que o objetivo final da prestação de qualquer serviço é conseguir construir a 

percepção do cliente de que o serviço que ele consumiu tem qualidade. No caso, se esta 

percepção sobre o que realmente foi obtido convergir com aquilo que o cliente a priori 

acreditava ser o nível de serviço que receberia - denominado de serviço previsto - o cliente 

perceberá qualidade no serviço consumido. Dentre os elementos formadores das 

expectativas para o serviço previsto, existem as chamadas promessas implícitas, “pontos 

relacionados ao serviço que (...) levam a inferências sobre a expectativa e a realização do 

serviço” (p. 64), não sendo comunicados de forma explícita. No caso dos médicos da 

Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), o fato de estarem sob a égide do Exército 

brasileiro2 se enquadraria como uma promessa implícita formadora da expectativa dos 

usuários para o serviço que preveem receber, dada a credibilidade de que essa instituição 

usufrui no imaginário coletivo (FARIA, 2019). 

                                                 
1 Optou-se, aqui, pelo uso do termo “usuário”. Takauti et al. (2013) pesquisaram sobre que termo utilizar na 

área de saúde: usuário; cliente; e paciente. Concluíram que “usuário inclui não somente o cuidado biológico, 

mas também o psicossocial. Engloba o indivíduo em todas as suas dimensões, em seu momento doente ou 

saudável, independentemente da presença ou não de uma doença. Inclui a família e os potenciais de desgaste 

e fortalecimento. Podendo ser a pessoa que recebe um tratamento curativo, preventivo ou para promoção de 

saúde/educação em saúde. Usuário é o termo mais adequado para a pessoa que utiliza os serviços hospitalares. 

Usuário é o paciente e o cliente ao mesmo tempo” (Takauti et al., 2013, p.179). 

 
2 O atendimento médico oferecido pelo Exército brasileiro aos militares e seus dependentes é formado por dois 

tipos de médicos: os que têm patente e os que não têm patente. No primeiro caso, eles podem ser de dois tipos: 

1) médicos que adentram o Exército após concurso e formação na Escola de Saúde do Exército e se tornam 

oficiais de carreira, podendo ser tanto militares ativos quanto aqueles enquadrados como Prestação de Tarefa 

por Tempo Certo (PTTC); 2) médicos temporários que recebem patente de oficiais quando convocados durante 

o serviço militar obrigatório ou quando concorrem voluntariamente via processo seletivo com prova de títulos. 

Já no caso dos médicos que não têm patente, trata-se de médicos civis contratados pelo Exército para suprir 

alguma lacuna existente na prestação do serviço nas policlínicas e hospitais. 
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Com isso, tem-se a seguinte questão-problema dessa dissertação: 

 

Para os usuários do serviço ambulatorial da Policlínica Militar do Rio de Janeiro, o 

fato de os médicos serem militares e oficiais pertencentes à força se constitui uma 

promessa implícita quanto à qualidade do serviço que ali receberão? 

 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

 Analisar se o fato dos médicos serem militares e oficiais pertencentes à força se 

constitui uma promessa implícita quanto à qualidade do serviço recebido pelos usuários do 

atendimento médico ambulatorial da Policlínica Militar do Rio de Janeiro. 

 

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 Verificar a relevância da relação estabelecida entre o médico e a usuária na ocasião da 

marcação da consulta na PMRJ; 

 Identificar os principais atributos em relação à conduta do médico no seu consultório 

julgados pelas usuárias do serviço médico ambulatorial prestado na PMRJ; 

 Verificar a percepção das usuárias em relação à qualidade do atendimento médico 

prestado na PMRJ; 

 

1.4 DELIMITAÇÕES GEOGRÁFICA, TEMPORAL E TEÓRICA 

A pesquisa foi limitada geograficamente à Policlínica Militar do Rio de Janeiro, 

Organização Militar de Saúde do Exército Brasileiro, localizada no centro da cidade do Rio 

de Janeiro. A PMRJ é uma Organização Militar de Saúde do Exército e está diretamente 

subordinada a 1ª Região Militar, que é parte integrante do Comando Militar do Leste. Sua 

missão é promover qualidade de vida aos usuários, a nível ambulatorial, com atendimento 

de excelência técnica, em diversas especialidades e serviços de diagnóstico, enfatizando a 

prevenção de doenças e a humanização no atendimento e, além disso, apoiar as Organizações 

Militares da Guarnição do Rio de Janeiro bem como participar de atividades de interesse da 

Força Terrestre, se determinado (PMRJ, 2019). 

A PMRJ conta hoje com 189 profissionais, sendo 56 oficiais, 107 praças, 18 

funcionários civis e 8 Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), que se dividem no 

atendimento médico (atividade fim) e nas diversas seções administrativas, além do Setor de 

Aprovisionamento e os Serviços Gerais (atividades meio). O atendimento médico conta com 

a Clínica Médica, Pediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia, 

Fonoaudiologia, Ortopedia, Fisioterapia, Urologia, Nutrição, Geriatria, Gastroenterologia, 

Endocrinologia, Nefrologia, Ginecologia, Psiquiatria, Psicologia, Dermatologia e 

Acupuntura, além das Clínicas de exames de Ultrassonografia e Radiologia, o Centro de 

Imagem da Mulher e o Posto de Coleta. 
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Figura 1 – Fachada atual da Policlínica Militar do Rio de Janeiro 

Fonte: BRETAS; SILVA; RODRIGUES, 2010 

 

Ética, comprometimento, qualidade, humanização, flexibilidade, responsabilidade, 

aperfeiçoamento, pró-atividade, valorização, competência e qualificação profissional são os 

valores desta Organização Militar de Saúde, que tem como visão de futuro ser reconhecida 

como centro de referência em atendimento ambulatorial e de serviços diagnósticos, 

prestados por excelência, baseados na gestão pautada na integralidade de atenção à saúde e 

no trabalho interdisciplinar (PMRJ, 2019). 

O levantamento bibliográfico foi realizado no ano de 2019 e a pesquisa primária nos 

meses de março e abril de 2020, seguida da análise das evidências. A redação do relatório 

final foi encerrada em novembro de 2020. 

Em termos de teoria, foram enfocadas a intangibilidade dos serviços e dos serviços de 

saúde, a confiança na prestação de serviços e em serviços médicos, e a qualidade na 

prestação de serviços e de serviços médicos. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.5.1 Relevância Acadêmica 

É ampla a literatura sobre percepção de qualidade por parte de usuários de serviços de 

saúde e em seus prestadores – principalmente no caso de países em desenvolvimento. Partiu-

se do princípio de que, ao invés de aqui se darem referências a respeito de artigos recentes 

para se comprovar esta afirmação, é preferível tão somente informar a existência de 

periódico internacional da base Emerald voltado especificamente a este assunto: 

International Journal of Health Care Quality Assurance (EMERALD, 2020), editada desde 

o ano de 1988. 

Por outro lado, mesmo no acervo completo deste periódico tão especializado, a busca 

por artigos contendo, no título ou no resumo, simultaneamente as palavras medical services, 

quality e armed forces, retornou 42 resultados, enquanto busca semelhante mas utilizando 
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os termos medical services, quality e military retornou 244 resultados, tendo havido 

sobreposição dos primeiros sobre os segundos. Dentre todos esses pôde-se identificar apenas 

um de fato dedicado a estudar a percepção de qualidade em atendimento de saúde 

(excetuando-se dentário) executado por profissionais pertencentes a Forças Armadas: o de 

Chaiter et al. (2010). Essa escassez pode indicar a pertinência do presente trabalho. 

 

1.5.2 Relevância Prática  

A qualidade nos serviços de saúde constitui uma responsabilidade ética e social 

diretamente relacionada com a percepção de satisfação do cliente (POLIZER; 

D’INNOCENZO, 2006; ADAMI; GUTIERREZ, 1997). Os investimentos financeiros, o 

interesse da população no campo da saúde e a necessidade de uma assistência distinta 

fizeram com que as melhorias nos serviços de saúde se tornassem fundamentais e, por 

conseguinte, o ponto de vista dos que utilizam tais serviços fez-se também essencial 

(SINGH; HAQQ; MUSTAPHA, 1999; JOHNSON; RUSSEL; WHITE, 2016). As 

exigências dos usuários dos serviços de saúde mudaram, e, como resultado, o atendimento 

também necessita ser modificado para atender a estas novas expectativas (MARQUES; 

PINHEIRO, 2009).  

Em virtude do alto grau de desenvolvimento tecnológico, da pluralidade de serviços 

que compõem sua estrutura e da diversidade de profissionais necessários ao atendimento em 

saúde, os hospitais são considerados organizações altamente complexas. Também há de ser 

ponderada a complexidade relacionada ao usuário do serviço médico, seja pelo componente 

emocional que acompanha as enfermidades, seja pelas especificidades de cada caso 

(MOURA; LUCE, 2004). O usuário faz jus a ações que tornem a sua passagem pelo hospital 

a mais resolúvel e agradável possível (BITTAR, 2000).   

Cabe ressaltar que a assistência à saúde à família militar é uma das principais 

prioridades do Comando do Exército e tem, por finalidade, amparar e minimizar o 

sofrimento pessoal ou familiar, principalmente nos momentos de grande dificuldade, 

fornecendo recursos para um atendimento de qualidade, independente de seu grau 

hierárquico, com a finalidade de proporcionar uma vida saudável e, por conseguinte, 

contribuindo para um melhor desempenho de suas funções (EB, 2019). 

Diante das observações por parte das usuárias do serviço ambulatorial prestado pelos 

médicos da PMRJ – serviço frequentemente caracterizado pelo risco e pela incerteza – pode-

se enriquecer ainda mais a qualidade do atendimento ofertado, aumentando a relação de 

confiança entre médicos e usuários, contribuindo para melhorar a comunicação, o cuidado, 

o diagnóstico e o tratamento dos problemas de saúde. 

Além disso, conhecimento da percepção de qualidade por parte dos usuários possibilita 

a elaboração de uma caracterização do serviço prestado, subsidiando a construção de 

indicadores de avaliação que permitam correlacionar a qualidade percebida e a qualidade 

avaliada do serviço prestado, proporcionando a PMRJ um melhor detalhamento de seu 

desempenho, considerando os critérios de excelência. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

O Marketing de serviços surgiu quando empresas e organizações governamentais, em 

conjunto com pesquisadores ou por conta própria, começaram a entender a necessidade de 

uma abordagem relacional especialmente voltada ao gerenciamento de serviços, descolando-

se dá até então prevalecente hegemonia da gestão de Marketing de bens de consumo 

produzidos e distribuídos em massa (GUMMERSSON et al., 2012). Nesta evolução, o 

construto serviço passou a ser entendido como a aplicação de competências especializadas - 

tais como conhecimento e habilidades - por meio de ações, de processos e de desempenhos, 

em benefício de outra entidade ou da própria entidade (VARGO; LUSCH, 2004). 

O setor de serviços é o setor que mais cresce na economia em grande parte dos países, 

tanto no que se refere ao faturamento médio quanto ao emprego de mão-de-obra, destacando-

se mundialmente como um dos maiores geradores de renda, motivando um ambiente 

dinâmico e competitivo (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Zeithaml, Parasuraman e 

Berry (1985) apresentaram quatro características principais dos serviços, que os distingue 

dos bens, e que influenciam fortemente na elaboração dos programas de Marketing: 

intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.  

A intangibilidade é a principal característica dos serviços, visto que serviços são ações, 

não podendo ser vistos, sentidos, experimentados nem tocados da mesma forma que um 

produto (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). Hoffman e Bateson (2006) citam a 

dificuldade de se comunicar e determinar preços, a impossibilidade de ser armazenado e a 

falta de proteção por meio de patentes como alguns dos problemas que a intangibilidade 

pode causar. 

Há quase quatro décadas Zeithaml, Parasuraman e Berry (1985) concluíram que, 

conjuntamente com a heterogeneidade, com a inseparabilidade e com a perecibilidade, a 

intangibilidade seria uma das quatro características que distinguem serviços de bens. 

Entendida como a falta de propriedade palpável ou tátil, a intangibilidade viu-se, em seguida, 

alçada à condição de elemento que mais fortemente atua nesta distinção (BATESON, 1979; 

EDVARDSSON; GUSTAFSSON; ROOS, 2005; PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1985), e que torna difícil avaliar a qualidade do serviço (BOLTON; ALBA 2006).  

Vinte anos depois, alguns autores - por exemplo, Lovelock e Gummesson (2004) e 

Vargo e Lusch (2004) - debateram se, conjuntamente, estes quatro elementos de fato 

garantiam a contraposição dos serviços versus os bens físicos, embora até recentemente 

existam autores que se apegam especificamente à intangibilidade como sustentáculo desta 

distinção (BOLTON; ALBA, 2006; MAYER; EHRHART; SCHNEIDER, 2009; 

MAZAHERI et al., 2014). 

Na literatura sobre gerenciamento de serviços, a intangibilidade geralmente aparece 

como uma questão negativa, uma fonte de problemas gerenciais (LAIHONEN; 

LÖNNQVIST, 2010), como a inviabilidade de possuir estoques, a dificuldade de 

comunicação dos mesmos, uma vez que estes não são visíveis e sim passíveis de 

diferenciação devido à interferência do cliente (MOREIRA et al., 2015), as decisões sobre 

preços se tornam mais difíceis e aumenta o desafio de proteção de novos serviços por meio 

de patentes (JAN, 2012). 
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2.1 INTANGIBILIDADE DOS SERVIÇOS  

A intangibilidade dos serviços em geral impacta o processo da avaliação de sua 

qualidade por parte dos consumidores de forma mais complexa do que o observado no caso 

dos bens físicos. No caso, tanto esses últimos quanto serviços têm suas propriedades 

classificadas no que tange à busca, ou seja, aos atributos que podem ser definidos pelo 

consumidor antes mesmo de realizada a aquisição – por exemplo, as instalações físicas do 

consultório odontológico podem agir como sinalizadoras do preço da consulta.  Da mesma 

forma, tanto produtos físicos quanto serviços têm suas propriedades classificadas no que 

tange à experiência, as quais podem ser discernidas apenas após a aquisição ou durante o 

consumo – por exemplo, a habilidade do dentista durante o tratamento pode ser percebida 

pelo usuário como justificadoras do preço da consulta. Finalmente chega-se às propriedades 

relativas à credibilidade, que incluem elementos que o cliente de serviços julgue impossíveis 

de serem avaliados mesmo após a compra e o consumo, dada a especificidade do serviço e 

a incapacidade do cliente de julgá-lo por não ter as habilidades necessárias para tanto – como 

é o caso dos serviços médicos (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2017). 

Não por outro motivo, Tarn (2005) destaca a dificuldade na formação de expectativas 

dos clientes em relação aos serviços, fazendo com que eles busquem informações por meio 

de fontes interpessoais. As atividades de serviços dependem fortemente de recursos 

intangíveis tais como habilidades dos funcionários, conhecimento especializado, e a imagem 

e as marcas da organização (LAIHONEN; LÖNNQVIST, 2010). Ou seja, trata-se daquilo 

que serve para formar, na mente do cliente, a imagem do chamado serviço previsto, que é o 

nível de serviço que ele acredita que receberá.  Zeithaml, Bitner e Gremler (2017) postulam 

que esta formação mental se dá a partir de quatro tipos de fatores: as promessas explícitas 

do serviço, as informações veiculadas boca a boca, a experiência passada, e as promessas 

implícitas do serviço. No caso das promessas implícitas, trata-se de tudo aquilo que não se 

encontra explicitado ao usuário do serviço e que o leva a inferir sobre a expectativa e 

realização do serviço – por exemplo, via preço cobrado ou via qualificação do profissional 

prestador do serviço. 

A intangibilidade influencia o modo como uma organização de serviços é gerenciada 

e impacta sua avaliação, sua estratégia e o processo de produção do serviço (BOWEN; 

FORD, 2002). É considerado um dos tópicos mais citados e críticos da literatura sobre 

serviços, pois pode aumentar a sensação de risco e de incerteza dos clientes em relação aos 

serviços antes do consumo (MOON, 2013; TARN, 2005). Como solução, o desafio da 

organização é tornar o serviço mais tangível possível, facilitando sua avaliação e compra por 

parte do consumidor (TARN, 2005) .  

Avaliar o desempenho de um serviço e tomar decisões de compra de serviços é difícil 

em comparação com os bens e, portanto, leva a uma maior ênfase nas pistas extrínsecas do 

que nos atributos intrínsecos (KRAUS, 2000). A intangibilidade também dificulta a 

avaliação da qualidade do serviço, o que significa que os consumidores geralmente 

dependem de qualidades de credibilidade para avaliá-los (ZEITHAML, 1981) ou podem 

considerar o comportamento dos funcionários como substituto da qualidade dos serviços 

(WOLKINS, 1993).  

Questões intangíveis são geralmente mais difíceis de gerenciar do que os aspectos 

tangíveis da atividades comerciais: fenômenos intangíveis são difíceis de observar e 

controlar, enquanto fatores tangíveis podem ser mais facilmente contados e avaliados 

(LAIHONEN; LÖNNQVIST, 2010). Serviços intensivos em conhecimento são um exemplo 

ilustrativo de um setor de serviços no qual entradas e saídas são decididamente intangíveis 
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por natureza (HIPP;  GRUPP, 2005). Por meio da interação entre o provedor de serviços e o 

cliente, o serviço transforma recursos intangíveis (e tangíveis) em resultados valiosos 

(LAIHONEN; LÖNNQVIST, 2010). 

Um conceito importante relacionado a tal característica, o servicescape (BITNER, 

2000) reconhece que serviços são experiências cercadas e moldadas por ambiente construído 

incorporando ambiente, função e design, além de ambiente social que compreende 

fornecedores e outros clientes (LOVELOCK; GUMMESSON, 2004; WAKEFIELD; 

BLODGETT, 2016; ARDLEY; CHEN, 2017). Os clientes podem ser especificamente 

atraídos por um serviço pela disponibilidade de elementos tangíveis superiores, com a 

intangibilidade parecendo estar associada principalmente com atividades de pré-compra em 

que os clientes não têm experiência com o serviço em questão (LOVELOCK, 

GUMMESSON; 2004). 

 

2.1.1 Intangibilidade dos serviços de saúde 

Sendo baseados em credibilidade, é difícil a avaliação da qualidade técnica dos 

serviços médicos por parte dos usuários (AMIN; WAHID; ISMAIL, 2016; RAMSARAN-

FOWDAR, 2007), em alguns casos até mesmo na fase pós-consumo. Portanto, a avaliação 

da qualidade em saúde por parte dos usuários pode ser mais subjetiva que objetiva 

(MACIEL, 2008), até porque não raro os usuários podem ter que participar da produção 

(HAN; KANG; KWON, 2017; BUTLER; OSWALD; TURNER, 1996), numa experiência 

de cocriação que implica que as experiências desses últimos influenciem diretamente a 

qualidade percebida (NAIDU, 2009). 

Da mesma forma, a intangibilidade e a simultaneidade na prestação de serviços em 

geral fazem com que, à exceção de casos pontuais, não pode haver estocagem deles, o que 

significa a inevitabilidade de ocasiões com desalinhamento entre oferta e demanda. Não é 

diferente no caso dos serviços médicos, onde a demanda é gerenciada pelos critérios de 

gravidade e de complexidade da saúde humana (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000).  

Estes elementos explicam por que, para Han, Kang e Kwon (2017), a qualidade 

funcional – ou seja, como o cliente percebe o serviço – é o principal determinante na 

experiência do usuário em serviços de saúde. Essa experiência geralmente é formada pelas 

interações de um usuário com vários pontos de contato do serviço (NAIDU, 2009; 

HELKKULA, 2011), que podem ser tangíveis ou intangíveis. No caso dos serviços de saúde, 

eles formam conjunto composto de benefícios central, intangíveis e tangíveis, com esses 

últimos - os servicescapes - auxiliando os usuários  na definição da competência (intangível) 

de um fornecedor (LYTLE; MOKWA, 1992). 

Tudo o que é físico em ambiente de prestação de serviços, incluindo serviços médicos, 

pode influenciar as percepções, respostas emocionais e a qualidade adicional do serviço 

(REIMER, KUEHN, 2005; BITNER, 1992). Booms e Bitner (1981, p. 36) conceituaram 

Servicescape como “o ambiente em que o serviço é montado no qual vendedor e consumidor 

interagem, combinado com mercadorias tangíveis que facilitam o desempenho ou 

comunicação do serviço.” A evidência física é crítica nos serviços, pois é usada como uma 

sugestão para fornecer ao cliente uma indicação do serviço oferecido e também afeta a 

maneira como este serviço está posicionado e diferenciado (AMIN; WAHID; ISMAIL, 

2016). 

Estudos anteriores (BUTLER; OSWALD; TURNER, 1996; TUCKER; ADAMS, 

2001; RAMSARAN-FOWDAR, 2005) indicaram fatores determinantes na percepção da 
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qualidade no atendimento aos usuários de serviços médicos: o desempenho do provedor 

(credibilidade profissional, competência e comunicação) e a qualidade das instalações 

(equipamentos médicos e limpeza). Sahoo e Ghosh (2016) destacaram os cuidados da equipe 

médica, o comportamento e a empatia dos funcionários. 

Lynch e Schler (1990) destacam outro atributo que tornam os serviços de saúde 

peculiares em relação a outros: a confiança. Característica essencial quando o risco é um 

fator importante, como no setor de saúde, a relação entre profissionais de saúde e usuários 

dos serviços de saúde é baseada na confiança que os usuários dos serviços de saúde 

acumularam junto a seus prestadores de serviços (MOREIRA; SILVA, 2015). 

  

2.2 CONFIANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Na literatura da área de negócios não existe uma única definição consensual para 

confiança (WELTER, 2012). Pode ser a certeza de que, em uma relação, o outro elemento 

irá cumprir com as obrigações e funções que dele são esperadas, não aderindo a 

comportamentos oportunistas que possam prejudicar a outra parte (CASTALDO; 

PREMAZZI; ZERBINI, 2010).  

Mesmo diante das variações na definição de o que seja a confiança na interação cliente-

provedor, identificam-se pelo menos duas condições que devem estar presentes para que a 

confiança seja desenvolvida (FLEDDERUS; BRANDSEN; HONINGH, 2014): o risco e a 

interdependência. No caso do risco, trata-se da probabilidade de perda, quando interpretada 

por uma das partes decisórias; no caso da interdependência, remete aos interesses de uma 

parte não poderem ser atingidos sem a colaboração de outra (ROUSSEAU et al., 1998). 

Remetendo às expectativas mantidas pelo consumidor de que o prestador de serviços 

é confiável com relação à entrega das promessas feitas (SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 

2002), confiança é uma noção relacional ou estado psicológico que influencia a disposição 

dos indivíduos para agir com base nas palavras, motivos, intenções, ações e decisões de 

outros em condições de incerteza, de risco ou de vulnerabilidade (OKELLO; GILSON, 

2015). 

A confiança desempenha papel central e recorrente na literatura de relacionamento 

(HAGER; HEDBERG, 2016), e tem recebido atenção considerável em várias disciplinas de 

pesquisa (BACHMANN; INKPEN, 2011; WELTER, 2012), onde tem sido mostrado que se 

trata de pré-requisito para a criação e a preservação de relacionamentos de longo prazo entre 

clientes e prestadores de serviços (CHENET; DAGGER; O’SULLIVAN, 2010; TAYLOR, 

2012). 

Isto se dá porque, ao permitir que o comportamento do cliente seja mais previsível, a 

confiança reduz a taxa de atrito, o que, consequentemente, pode criar maior valor para o 

cliente (CHANG; CHEN; LAN, 2013). Este fenômeno pode fomentar relacionamentos de 

longo prazo, conforme se reduzem a incerteza e a probabilidade de comportamentos 

oportunistas (HARTMANN; KLINK; SIMONS, 2015). Neste cenário, o construto tem sido 

considerado indispensável para consecução de trocas entre provedores e clientes (CHAN; 

YIM; LAM, 2010). 

Considerada como um dos elementos-chave associados à recuperação de serviços, e 

componente essencial nas relações entre indivíduos, entre organizações, e entre um 

indivíduo e uma organização (PRIETO et al., 2014; CHOI; LA, 2013), a confiança atribuída 

por clientes de organizações de serviços a essas instituições advém de suas interações com 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919214001985?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919214001985?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919214001985?via%3Dihub#!
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os funcionários, porque estas relações permitem a identificação de valores e práticas 

organizacionais (GUARDANI et al., 2013).  

Vale notar que, na sua origem, a confiança havia sido definida de forma 

unidimensional (CASTALDO, 2003), mas, posteriormente, surgiram argumentos de que é 

um construto multidimensional, tais como junto a Bachmann e Inkpen (2011) e junto a 

Hernandez e Mazzon (2006) (ver Quadro 1). 

Para Wang e Huff (2007), a confiança se desenvolve ao longo do tempo, com base 

tanto em aspectos cognitivos quanto emocionais. No primeiro caso, trata-se da 

probabilidade, esperada pelo consumidor, de que o vendedor possa gerar benefícios baseados 

em suas características e incentivos recebidos para tal (HARISALO; HUTTUNEN; 

McINERNEY, 2005). Já os aspectos emocionais atuam como sinais que permitem que o 

indivíduo faça reavaliações da sua confiança no outro (WANG; HUFF, 2007). 

Finalmente, a confiança contribui para o estabelecimento de relacionamentos 

comerciais mais duradouros com os clientes (NEWELL et al., 2016). Ela é necessária pois 

aumenta a tolerância a incerteza, incentivando as pessoas a assumir riscos, reduz a 

complexidade social, generalizando as expectativas de comportamento na medida em que 

substitui as informações ausentes por uma segurança garantida internamente (CALNAN; 

ROWE, 2006). 

 

Quadro 1 – Especificações do construto confiança por parte de Bachmann e Inkpen 

(2011) e de Hernandez e Mazzon (2006) 

AUTOR (ES) ESPECIFICAÇÕES 

 

 

Bachmann e Inkpen 

(2011) 

 

 

Confiança é diferenciada de acordo com o nível em que ocorre: 

1) Nível micro: baseada em relações, se desenvolve com base na experiência 

pessoal entre dois (ou mais) atores; 

2) Nível macro: a confiança pode se desenvolver entre duas partes devido a 

salvaguardas institucionais, mesmo sem a existência de qualquer experiência 

relacional prévia. 

Hernandez e Mazzon 

(2006) 

 

 

A confiança pode resultar de cinco dimensões:  

1) Disposicional: disposição do indivíduo em confiar, baseada em suas 

experiências, de um modo geral, com outros indivíduos e situações; 

2) Calculativa: racionalização do indivíduo quanto aos riscos assumidos e às 

vantagens obtidas junto à outra parte; 

3) Institucional: crença do indivíduo de que as instituições sociais possam 

protegê-lo caso a outra parte não cumpra com suas obrigações; 

4) Baseada em conhecimento: calcada no relacionamento e nas experiências 

anteriores junto à outra parte; 

5) Baseada em características: suportada pela percepção de características que 

tornam a outra parte confiável. 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.2.1 Confiança na prestação de serviços médicos 

Embora não o seja no caso específico de atendimento ambulatorial, a literatura de 

Marketing é farta em estudos sobre confiança relativamente a serviços médicos, como se 

verá ao longo desta subseção. Esta abundância encontra raízes no fato de se tratar de cenário 

caracterizado pela incerteza e de serviço altamente inerente à competência e às intenções do 

profissional de quem o usuário é dependente (ALASZWESKI, 2003) – o que reforça a 

colocação de Rose-Ackerman (2001) de que a importância da confiança poderá variar de 

acordo com o contexto, assim como das condições para sua geração.  
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No caso, a confiança é vista como importante atributo que dá valor intrínseco às 

relações médicas, sendo fundamental para a disposição dos usuários em procurar 

atendimento, em revelar informações confidenciais, em submeter-se ao tratamento e em 

seguir as recomendações do profissional (HALL et al., 2001). Para alguns usuários, ela é 

entendida como uma crença ou expectativa de que o médico se comporte de maneira correta 

(PEARSON; RAEKE, 2000). Em situação de vulnerabilidade, eles esperam que seus 

médicos sejam competentes, compassivos, honestos, empáticos, confiáveis e interessados 

(HALL et al., 2001). 

Trabalhos teóricos e empíricos sobre confiança médica (HALL et al., 2001; THOM; 

CAMPBELL, 1997; THORNE; ROBINSON, 1988; MECHANIC; MEYER, 2000; 

CHANG; CHEN; LAN, 2013) sugerem cinco características dominantes dos médicos que 

remetem a este sentimento por parte dos usuários: (1) fidelidade, traduzida no cuidado para 

garantia do bem-estar e na defesa dos interesses dos usuários, além da evitação de conflitos 

de interesse; (2) competência, quando são percebidas boas práticas e habilidades 

interpessoais, corretas tomadas de decisões e evitação de erros; (3) honestidade, traduzida 

em dizer a verdade e evitar falsas intenções; (4) confidencialidade, quando há uso adequado 

de informações confidenciais; e (5) confiança global, que é a 'alma' irredutível da confiança 

ou dos aspectos que combinem elementos de algumas ou de todas as dimensões separadas. 

A confiança na área médica pode ser considerada institucional ou interpessoal 

(SCHEE et al., 2007). A confiança interpessoal é construída, sustentada ou danificada ao 

longo de encontros face a face com prestadores de cuidados de saúde (CHANDRA; 

MOHAMMADNEZHAD; WARD, 2018) e pode influenciar na qualidade de interação, no 

grau de divulgação do serviço, na quantidade de autonomia na tomada de decisão, na 

continuidade do serviço, e no nível de envolvimento (OZAWA; SRIPAD, 2013). Já a 

confiança institucional é depositada na instituição médica (CHANDRA; 

MOHAMMADNEZHAD; WARD, 2018), e ocorre quando ela cumpre com precisão seus 

compromissos, presta serviços oportunos, e tem foco personalizado e atencioso nos usuários 

(CHOU; KOHSUWAN, 2019). 

A importância da confiança na relação médico-usuário advém de dois lados. Um deles 

é o fato de ela contribuir para a eficácia dos tratamentos, melhorando a qualidade percebida 

do serviço (CHANDRA; MOHAMMADNEZHAD; WARD, 2018). Este fenômeno é 

particularmente importante quando se trata de usuários que travam um primeiro contato com 

profissional de saúde do qual nada conhecem: a eficácia do tratamento depende da confiança 

que precisa ser quase instantaneamente despertada nesses novos usuários que não conhecem 

nada sobre esse médico (AXELROD; GOOLD, 2000). Não surpreende, portanto, que a 

confiança no médico tenha valor extrínseco, dado que já foi associada à satisfação do 

usuário, à adesão ao tratamento e à continuidade dos cuidados com esse mesmo profissional 

(HALL et al., 2002a).  

O outro lado que explica a importância da confiança na relação médico-usuário remete 

aos danos resultantes de possíveis erros no tratamento médico – até porque as preocupações 

dos usuários sobre sua segurança podem levar à troca do profissional de saúde devido ao 

boca a boca negativo (IRANMANESH et al., 2018). Não é por outro motivo que gerenciar 

a confiança do consumidor é particularmente importante no Marketing de serviços médicos, 

com o prestador de serviços de saúde devendo manter os usuários informados sobre 

eventuais problemas durante o processo de atendimento (CHOU; KOHSUWAN, 2019). 

A confiança é vital para o relacionamento dos usuários com os médicos e com outros 

prestadores de cuidados de saúde, e pode mediar questões de importância crítica, 
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comportamentos e resultados (HALL et al., 2002b). As questões da confiança também são 

utilizadas para os debates sobre a estrutura e a regulamentação da prestação de serviços de 

saúde. Medidas de confiança foram sugeridas como uma importante ferramenta para 

monitorar o desempenho de provedores individuais e planos de saúde (HALL et al., 2001). 

A confiança nas relações nos locais de trabalho especificamente na área da saúde 

facilita tanto o compromisso com a organização como a prática colaborativa aprimorada 

entre os médicos, tendo sido associada à participação, à motivação e à satisfação dos 

funcionários (GILSON et al., 2005). Do ponto de vista organizacional, a confiança é 

intrinsecamente importante para a prestação dos serviços de saúde eficazes e foi descrita até 

como um bem coletivo. Benefícios organizacionais específicos que podem derivar da 

confiança como forma de capital social incluem desde a redução dos custos de transição 

devido à redução dos custos de vigilância até o monitoramento e o aprimoramento geral da 

eficiência (GILSON, 2003). 

A confiança tem um impacto significativo na satisfação do usuário (CHOU; 

KOHSUWAN, 2019; IRANMANESH et al., 2018; CHANG; CHEN; LAN, 2013, sendo um 

indicador de desempenho mais sensível do que a satisfação do usuário dos serviços de saúde, 

podendo ser usada como um “marcador” de como os usuários de serviços de saúde avaliam 

a qualidade destes serviços (THOM et al., 2004). 

Em síntese, como os serviços de saúde são conhecidos como de alta credibilidade, 

envolvendo grau elevado de risco e incerteza, os usuários depositam muita confiança na 

capacidade do médico de oferecer tratamentos corretos e adequados (IRANMANESH et al., 

2018). Reforçando este aspecto, é importante que os profissionais de saúde compreendam e 

percebam a importância desta confiança na relação com os usuários, proporcionando 

atendimento em linha com as expectativas dos usuários e eficiência no tratamento 

(CHANDRA; MOHAMMADNEZHAD; WARD, 2018) – componentes essenciais e parte 

fundamental da relação médico-usuário (ROLFE et al., 2014), e capazes de influenciar na 

percepção de qualidade por parte do usuário. 

 

2.3 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Definição seminal da qualidade do serviço remete à comparação que um cliente realiza 

entre aquilo que esperava de um serviço e aquilo que ele julga que lhe foi efetivamente 

entregue pelo prestador (GRÖNROOS, 1984; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1985). Alternativamente, qualidade do serviço é uma forma de atitude, sendo um julgamento 

global sobre a superioridade do serviço fornecido por uma organização (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988), apresentando-se como fonte de vantagem competitiva para 

uma organização (CLEMES; GAN; REN, 2011; LADHARI, 2008). Vale notar, contudo, 

que há alertas quanto a estas definições; por exemplo, para Liou et al. (2011) não existe uma 

definição universal de qualidade de serviço, porque o construto poderia assumir significado 

diferente em diferentes indústrias, sendo dependente do contexto. 

Os modelos que se dispõem a estudar a qualidade de serviços têm sido muito presentes 

na literatura de Marketing, principalmente após os anos de 1980, conforme apontado por 

O'Neill et al. (1998). Por exemplo, Law, Hui e Zhao (2004) definiram elementos que 

impactam a satisfação do cliente e sua relação com as intenções comportamentais, enquanto 

Brady e Robertson (2001) mostraram que a qualidade do serviço impacta as intenções 

comportamentais por meio da satisfação do cliente. A qualidade do serviço aumenta a 

satisfação do cliente, o que reforça a fidelidade dos clientes e, por sua vez, leva a aumento 

dos lucros (SZWARC, 2005). 
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Além disso, as expectativas dos clientes em relação ao padrão do serviço sofrem 

influência de suas necessidades, de sua experiência anterior e da reputação do provedor. 

Neste contexto, a satisfação do cliente depende das expectativas dos clientes e de como eles 

percebem a qualidade do serviço que realmente recebem. Quando as experiências reais 

superam as expectativas do cliente, a percepção da qualidade do serviço tende a aumentar, e 

vice versa. Simultaneamente, quanto maior for a qualidade do serviço, mais clientes novos 

poderão ser atraídos e retidos, e até mesmo capturados da concorrência (BABAKUS; 

BIENSTOCK; VAN SCOOTER, 2004; PETRUZZELLIS; D’UGGENTO; ROMANAZZI, 

2006). 

Mas talvez o aspecto mais singular da qualidade na prestação de serviços advenha de, 

já há quase três décadas, impulsionada pela intangibilidade que os caracteriza, seu 

entendimento e seu alcance terem sido considerados mais importantes do que os de produtos 

físicos (GHOBADIAN; SPELLER; JONES, 1994). Isso provavelmente explica o interesse 

pela produção de artigos empíricos – por exemplo, Ladhari (2009), Kang e James (2004) e 

Carrillat, Jaramilo e Mulki (2007) –  voltados para a importância da qualidade do serviço 

para melhorar o desempenho organizacional, já que acarreta retenção de clientes e aumento 

da produtividade e da rentabilidade, além de alavancar as intenções dos clientes de 

partilharem suas experiências positivas com os prestadores. Esta evolução é muito bem-

vinda no Marketing, porque, ao se consubstanciar na lógica dominante de serviço (VARGO; 

LUSCH, 2004), deixou para trás o viés imposto à pesquisa acadêmica, quando das primeiras 

tentativas no mapeamento da qualidade do serviço, de fazê-lo com base na percepção da 

qualidade dos bens físicos (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985).   

Dado o papel incontestavelmente essencial da qualidade de serviço para empresas, 

houve a necessidade de se chegar à sua mensuração. Isso levou Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985) a inicialmente definirem 10 dimensões atuantes na formação das percepções 

de qualidade de serviço – confiabilidade, responsividade, competência, acesso, cortesia, 

comunicação, credibilidade, segurança, compreensão/conhecimento do cliente, e tangíveis – 

que foram, posteriormente , refinadas pela mesma trinca de autores três anos depois 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) para apenas cinco dimensões:  tangíveis, 

confiabilidade, responsividade, segurança e empatia.  

Tendo entendido que as avaliações da qualidade real de um serviço são realizadas com 

base na forma como as experiências do recebimento do serviço satisfazem as expectativas 

do consumidor sobre estas dimensões, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) mediram cada 

um desses cinco atributos como um intervalo entre expectativas e desempenho, ou 

desconfirmação, das expectativas, batizando o instrumento como SERVQUAL. No entanto, 

Cronin e Taylor (1992) argumentaram pela inadequação de tal medição; para eles, seria 

necessário desconsiderar os componentes das expectativas da avaliação da qualidade do 

serviço, com essa qualidade só devendo ser medida limitada à percepção. Por seu turno, na 

esteira de Jain e Gupta (2004), que entendem que operacionalizar a qualidade de um serviço 

com base na percepção aumenta o alcance dos resultados, pesquisas recentes têm adotado a 

abordagem que privilegia as percepções – por exemplo, Izogo, (2015); Izogo e Ogba (2015), 

Ladhari e Leclerc (2013), Tarus e Rabach (2013), Chen e Cheng (2012), Edward e Sahadev 

(2011) e Lai et al. (2009). 

Ademais, é importante ressaltar que a percepção de qualidade do serviço é anterior à 

satisfação do cliente (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 1996; PEETERS et al., 1998; 

STORBACKA; LEHTINEN, 2001; DAGGER; SWEENEY; JOHNSON, 2007), 

entendendo-se satisfação como o sentimento de prazer ou de desapontamento quando um 
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cliente compara a percepção do desempenho de um serviço ou produto com as suas 

expectativas anteriores (OLIVER, 1981; TSE; WILTON, 1988). Os dois construtos não se 

confundem, apesar de intimamente ligados e de ambos envolverem comparação entre 

expectativas e o que se revelou real, o que explicaria por que Wang e Shieh (2006) sugeriram 

que, à exceção da responsividade, as demais dimensões do SERVQUAL teriam efeito 

positivo significativo na satisfação do usuário de um serviço. Contudo, há autores que 

entendem que a relação entre satisfação do cliente e as dimensões da qualidade dos serviços 

pode ser complexa - por exemplo, Jamal e Naser (2003) e Baumann et al. (2007) constataram 

que não existe relação significativa entre satisfação do cliente e aspectos tangíveis do 

ambiente de serviço, enquanto Mengi (2009) diz que a capacidade de resposta e o 

oferecimento de garantias são fatores importantes para a satisfação do cliente. 

Vale notar, ainda, uma extensão relevante no debate da relação causal entre percepção 

de qualidade e satisfação do cliente de serviços, que remete a qual destes dois elementos 

teria impacto direto na fidelidade do cliente. Já nos anos 1990, Cronin e Taylor (1992, 1994) 

se debruçaram sobre esta questão, havendo duas vertentes básicas para o estudo científico a 

respeito. Uma delas se dirigiu à ligação direta entre qualidade de serviço e fidelidade do 

cliente (HEADLEY; MILLER, 1993; BOULDING et al., 1993), enquanto outra – mais 

recente – prefere mostrar que a satisfação do cliente desempenha papel mediador entre a 

qualidade percebida do serviço e a fidelidade do cliente (ILIAS; PANAGIOTIS, 2010; 

DHANDABANI, 2010; OLORUNNIWO; HSU, 2006; BENJAMIN, 2006; CARUNA; 

MONEY; BERTHON, 2000). 

Certo é que a avaliação correta da qualidade dos serviços depende da capacidade das 

organizações para analisar parâmetros específicos do serviço, o que é particularmente 

melindroso quando se trata de serviços complexos (BACHNIK; NOWACKI; SZOPIŃSKI, 

2018), como no caso dos serviços médicos. 

 

2.3.1 Qualidade na prestação de serviços médicos 

A busca pela percepção de qualidade por parte dos usuários dos serviços médicos – 

muitas vezes verbalizado por eles como ‘serviço mais eficaz e eficiente’ (NELSON, 1990) 

- se justifica pelos benefícios que tanto os pacientes como as organizações que prestam estes 

serviços podem vir a ter como consequência. Ao perceberem qualidade no serviço recebido, 

os usuários se tornam mais satisfeitos, o que se pode traduzir em sua maior fidelidade e em 

sua maior tendência a seguir os tratamentos (LAL; VIJ; JAIN, 2014). 

Mas uma das características singulares das organizações de saúde é o fato de seus 

usuários poderem ter – e frequentemente têm – dificuldade em avaliar aspectos técnicos do 

serviço que ali recebem, entendidos como aplicação da ciência e da tecnologia da Medicina 

à administração de um problema pessoal de saúde (GARVIN, 1990). Os profissionais deste 

meio entendem que a percepção dos pacientes sobre a qualidade de seus serviços – ou seja, 

o aspecto funcional, ligado à forma como o serviço é prestado – seria menos importante do 

que a qualidade técnica do profissional (EMMETT; CHANDRA, 2013; KENAGY; 

BERWICK; SHORE, 1999; KANG; JAMES, 2004; MANARY et al., 2013).  

Isso explica por que os médicos tipicamente subestimam a expectativas de qualidade 

de serviço, incluindo expectativas de confiabilidade, a capacidade de resposta, a garantia e 

a empatia, pois tendem a se concentrar na solução dos problemas médicos do paciente e não 

nos métodos empregados (ANDERSON et al., 2013). Esse viés é alimentado, por sinal, por 

um grande obstáculo para a percepção da qualidade do serviço por parte dos usuários dos 

serviços de saúde: sua desvantagem em julgar a qualidade técnica de profissional que o 
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atende. Os pacientes não costumam possuir o mesmo nível de especialização que seus 

prestadores de serviços de saúde (ANDERSON et al., 2013), não estando capacitados para 

entender se os serviços estão sendo prestados adequadamente (MANARY et al., 2013; 

ROHINI; MAHADEVAPPA, 2006). Com isso, muitas vezes não lhes restam alternativa a 

não ser confiar apenas nos aspectos funcionais do serviço para avaliar a qualidade do serviço 

médico. 

A complexidade dos serviços médicos ultrapassa os aspectos científicos que lhe são 

peculiares e não facilmente alcançáveis por aquele que desconhece os princípios básicos e 

avançados desta ciência. Isso porque os cuidados à saúde em princípio buscam aumentar o 

bem-estar do paciente por meio não só do mencionado aspecto técnico como também pelo 

lado do domínio interpessoal, referido à administração da interação social e psicológica entre 

o cliente e os profissionais (DONABEDIAN, 1980, 1985). Ademais, pode-se considerar que, 

a esse domínio interpessoal “são somadas ainda as amenidades, formadas pelas propriedades 

do ambiente onde o cuidado é proporcionado – como uma sala de espera agradável – gerando 

atributos como conforto, presteza e cortesia” (URDAN, 2001, p. 46).  

Também não se pode esquecer que a avaliação da qualidade técnica de um médico por 

parte do usuário é muitas vezes contaminada pelo stress que pode haver durante o 

atendimento devido aos encargos financeiros que podem estar ali incluídos, mesmo quando 

o usuário se encontra amparado por seguro-saúde – por exemplo, despesas que o seguro não 

cobre, ou remédios caros. Isto contribui para a incapacidade de compreensão e de julgamento 

da qualidade técnica do serviço (ANDERSON et al, 2013; MANARY et al., 2013).   

Em outras palavras, dado que frequentemente há, por parte dos usuários, dificuldade 

em avaliar a qualidade do serviço médico que recebem, eles buscam simplificar por meio da 

realização de avaliação indireta (URDAN, 2001). Isso pode remeter, por exemplo, às 

mencionadas promessas implícitas do serviço, que é tudo aquilo que não se encontra 

explicitado ao usuário do serviço e que o leva a inferir sobre a expectativa e realização do 

serviço (ZEITHMAL; BITNER; GREMLER, 2017). 

Este raciocínio encontra eco em Brown e Swartz (1989), cujo tratamento de 65 

atributos para operacionalizarem escala referente à qualidade de serviços médicos de 

consultório revelou nove fatores subjacentes; dentre eles, um se destaca por estar em linha 

com a proposta de análise deste projeto: a competência profissional, aqui considerada 

implícita ao fato de os médicos da PMRJ serem concursados e pertencentes ao Exército 

brasileiro. No caso do questionário que esta dupla de autores utilizou em sua pesquisa survey, 

as afirmações que eles colocaram aos participantes para medir esta percepção referiram-se 

ao treinamento do médico, à baixa ocorrência de erros médicos, à atualização do médico em 

relação às últimas descobertas médicas, e ao oferecimento de escolhas ao usuário quando da 

decisão sobre os tratamentos médicos pelos quais ele deverá passar. 

Apesar das críticas à escala SERVQUAL enquanto instrumento de avaliação da 

qualidade de serviços por parte dos usuários (ver, por exemplo, COULTHARD, 2004), a 

literatura mostra que ela já teve adeptos em estudos voltados à mensuração da qualidade 

percebida de usuários de serviços médicos (AGHAMOLAEI et al., 2014; BUTT; DE RUN, 

2010; BUYUKOZKAN; CIFCI; GULERYUZ, 2011; ZAREI et al., 2012). Estudos mais 

recentes, porém, têm dado continuidade a pesquisas sobre o mesmo assunto, mas de formas 

alternativas, tal como em Handayani et al. (2015); no caso, a survey que aplicaram mostrou 

que a maior importância dos pacientes de hospitais para sua percepção de qualidade do 

serviço reside na existência de profissionais capazes e com boa formação, representada nas 

palavras “competência” e “desempenho”. Pode-se imaginar, a propósito, que este aspecto 
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seja mais forte no caso de usuários de serviços médicos de países em desenvolvimento, já 

que esses usuários tendem a depender mais fortemente de recomendações médicas do que 

no caso dos países desenvolvidos (MEESALA; PAUL, 2018). 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS DO MÉTODO 

3.1  ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa baseia-se no método científico indutivo, pois, partindo do registro de 

dados particulares como fatos e experiências, por meio de uma sequência de operações 

cognitivas chega à conclusão ampliada que estabelece uma proposição geral (MICHEL, 

2009). De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não deve ser buscada 

intuitivamente, mas reconhecida a partir da análise de casos concretos suficientemente 

confirmadores dessa realidade (GIL, 2011). 

A abordagem é a qualitativa, forma de investigação interpretativa dos fenômenos à luz 

do contexto, do tempo e dos fatos. Neste tipo de estudo, o pesquisador participa, compreende 

e interpreta (MICHEL, 2009), visando a entender o significado que os indivíduos ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano (CRESWELL, 2007). Ao buscar compreender 

os fenômenos sociais e humanos de forma interpretativa, o estudo qualitativo envolve a 

obtenção de diversos materiais empíricos com base em observações, em entrevistas, em 

relatos de experiências pessoais e em outros meios que descrevem significados de 

momentos, problemáticos e rotineiros, da vida das pessoas (HASHI, 2013). Os resultados 

obtidos por meio da pesquisa qualitativa podem representar os significados atribuídos a fatos 

da vida real vivenciados pelos indivíduos e não valores, pressuposições e significados 

mantidos pelos pesquisadores (YIN, 2015). 

A pesquisa pode ser considerada descritiva. Trata-se do tipo de investigação que 

“expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno” 

(VERGARA, 2009, p. 42). Com base na observação, registro, análise e correlação dos fatos 

ou fenômenos sem manipulá-los, tem por objetivo descobrir, com a máxima exatidão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e sua conexão com outros, 

sua natureza e características (CERVO, BERVIAN, DA SILVA, 2006). 

Além de bibliográfica e documental, essa pesquisa também é de campo, pois é pautada 

na análise empírica realizada no local onde ocorre determinado fenômeno, podendo incluir 

testes, aplicação de questionários, entrevistas e observação participante ou não (VERGARA, 

2009). Trata-se do levantamento de evidências no ambiente natural, confrontando a teoria 

na prática, permitindo responder ao problema e, consequentemente, atingir os objetivos 

(MICHEL, 2009).  

Pela ótica de Merriam e Tisdell (2016), trata-se também de pesquisa qualitativa básica, 

por não se encaixar em nenhum dos demais seis tipos de investigação qualitativa 

considerados por essa dupla de autoras - fenomenológica, grounded theory, etnografia, 

análise narrativa, estudo de caso qualitativo e, mais recentemente, pesquisa-ação qualitativa. 

Yin (2016, p. 14) faz-lhes eco quando afirma que não obrigatoriamente se deve encaixar 

pesquisa qualitativa em um modelo pré-definido dentre tantos que podem ser encontrados 

quando se executa levantamento da literatura especializada: “Na verdade, estudos 

consistentes, se não exemplares, podem ser conduzidos com o rótulo geral de ´pesquisa 

qualitativa´ ou ´estudo de campo´”.  

 

3.2 SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

Esta investigação contou com a participação de dois tipos de sujeitos: usuárias do 

serviço de atendimento ambulatorial da PMRJ e médico(a)s que atendem neste mesmo 

serviço. 
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3.2.1 Usuárias 

 Foram entrevistadas 24 mulheres não militares com idades entre 30 e 50 anos, 

dependentes de militares, usuárias do serviço de atendimento ambulatorial da PMRJ. 

Inicialmente planejou-se que todas as entrevistas fossem presenciais, mas a ocorrência da 

pandemia da Covid19 obrigou a realização destas conversas a distância; portanto, 10 

entrevistas ocorreram presencialmente e 14 por meio telefônico.  

No Quadro 2 encontram-se as faixas etárias e especialidades médicas já consultadas 

na PMRJ pelas 24 participantes usuárias, assim como seu tempo de frequência à PMRJ e o 

motivo de sua visita à instituição no momento da entrevista. Já o Quadro 3 traz as 

especialidades médicas citadas nas entrevistas, assim como o posto do(a) respectivo(a) 

médico(a) e seu gênero – atentando-se que a especialidade de otorrinolaringologia se 

encontrava sem médico designado na PMRJ à época da pesquisa de campo. 

As explicações para a quantidade e para o perfil das participantes usuárias são as 

seguintes: 

1) O total de participantes obedeceu ao princípio da saturação empírica, quando os 

conteúdos de novas entrevistas foram incapazes de acrescentar mais informações relevantes 

à pesquisa, repetindo as ideias já obtidas em entrevistas anteriores (PIRES, 2014; 

HANDCOCK; GILE, 2011). Essa saturação ocorreu da seguinte forma: inicialmente foram 

realizados cinco pré-testes com as usuárias. Posteriormente, foram entrevistadas outras cinco 

usuárias. Nestes dois casos, todas as entrevistas foram presenciais. Por fim, foi necessária a 

realização de mais quatorze entrevistas telefônicas, devido à pandemia da Covid19, até 

atingir-se a saturação. 

2) A preferência por mulheres se deu pelo fato da grande maioria dos dependentes de 

militares que fazem uso do serviço médico ambulatorial da PMRJ serem do sexo feminino. 

3) A faixa etária escolhida escuda-se em três elementos:  

a) Há evidências de que as percepções humanas no que tange ao assunto tratado 

nesta dissertação podem diferir de acordo com a idade, já que “As transições ao longo 

da vida refletem-se na mudança dos padrões de comportamentos quanto à saúde e a 

doenças” (LEVENTHAL; CROUCH, 2013, p. 97). Ou seja, supõe-se que uma faixa 

etária relativamente estreita tenda a homogeneizar as respostas, diminuindo a chance 

de viés;  

b) Intuitivamente considera-se que mulheres acima de 50 anos de idade possam 

apresentar, comparativamente a mulheres mais jovens, maior histórico de uso dos 

serviços da PMRJ, o que contribuiria para, ao longo do tempo, contaminar o peso da 

qualificação militar dos médicos em seus julgamentos; e  

c) Também intuitivamente considera-se que mulheres com menos de 30 anos de 

idade possam apresentar o menor uso histórico dos serviços da PMRJ, o que 

dificultaria uma construção de percepção mais consistente quanto à instituição em si, 

incluindo o peso específico da qualificação militar dos médicos;  

4) A opção por usuárias civis do atendimento ambulatorial da PMRJ foi motivada pelo 

princípio de que militares, tanto da ativa quanto reformadas, poderiam ter opinião sobre a 

PMRJ contaminada pelo espírito de corpo em vigor na força, enquanto usuárias civis 

dependentes de militares, mesmo se sujeitas a esta contaminação, a manifestariam em grau 

menor do que um militar; e 
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5) A restrição ao serviço ambulatorial da PMRJ, excluindo-se o de exames de 

diagnósticos, deveu-se a dois motivos, que sugerem que os resultados da aplicação de uma 

mesma pesquisa simultaneamente a ambos os tipos de usuárias dos serviços de saúde 

poderiam ser diferentes entre si: a) as usuárias do serviço ambulatorial estão necessariamente 

envolvidas com os profissionais médicos; e b) são diferentes entre si as necessidades desses 

dois tipos de usuárias dos serviços de saúde da PMRJ.  

 

Quadro 2 – Usuárias submetidas à entrevista – Código de identificação1, faixa etária, 

especialidades já utilizadas, há quantos anos frequenta a PMRJ, e motivo da visita à 

PMRJ 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICAÇÃO1 

FAIXA 

ETÁRIA 

(em anos) 

ESPECIALIDADES JÁ 

UTILIZADAS 

HÁ 

QUANTOS 

ANOS 

FREQUENTA 

A PMRJ 

MOTIVO DA 

VISITA À PMRJ 

PT 1 40-50 
Ginecologia, Cardiologia e 

Gastroenterologia 
30 Rotina 

PT 2 40-50 Oftalmologia 15 Rotina 

PT 3 40-50 
Endocrinologia, Cardiologia 

e  Oftalmologia 
10 Rotina e Tratamento 

PT 4 30-39 

Endocrinologia, Cardiologia,  

Oftalmologia, Ginecologia e 

Otorrinolaringologia 

6 Rotina 

PT 5 40-50 
Ginecologia, Cardiologia, 

Ortopedia e Clínica Geral 
10 Rotina e Tratamento 

EDP 1 30-39 Ginecologia e Nefrologia 1 Rotina e Tratamento 

EDP 2 30-39 

Ginecologia, 

Endocrinologia, 

Oftalmologia e 

Gastroenterologia 

7 Rotina e Tratamento 

EDP 3 30-39 

Ginecologia, Dermatologia, 

Oftalmologia e 

Endocrinologia 

5 Rotina 

EDP 4 30-39  Endocrinologia e Psicologia 6 Rotina e Tratamento 

EDP 5 40-50 
Ginecologia, Endocrinologia 

e Oftalmologia 
17 Rotina 

EDAD 1 30-39 

Ginecologia, Cardiologia, 

Oftalmologia, 

Endocrinologia e Clínica 

Geral 

10 Rotina 

EDAD 2 40-50 

Ginecologia, Cardiologia, 

Oftalmologia, 

Endocrinologia, 

Otorrinolaringologia e 

Clínica Geral 

18 Rotina e Tratamento 

EDAD 3 40-50 

Cardiologia, Dermatologia, 

Oftalmologia, 

Endocrinologia e Clínica 

Geral 

15 Rotina e Tratamento 

EDAD 4  30-39 

Psiquiatria, Cardiologia, 

Ortopedia, Ginecologia e 

Clínica Geral 

12 Rotina e Tratamento 

EDAD 5 30-39  

Ginecologia, 

Endocrinologia, 

Gastroenterologia e 

Psiquiatria 

15 Rotina e Tratamento 
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EDAD 6  30-39 

Ginecologia, Cardiologia, 

Dermatologia e 

Gastroenterologia 

10 Rotina 

EDAD 7  30-39 
Ginecologia, Endocrinologia 

e Clínica Geral 
5 Rotina 

EDAD 8  40-50 
Ginecologia, Endocrinologia 

e Dermatologia 
15 Rotina 

EDAD 9 40-50 Ginecologia e Oftalmologia 5 Rotina e Tratamento 

EDAD 10  40-50 

Ginecologia, Cardiologia, 

Oftalmologia, 

Endocrinologia, 

Otorrinolaringologia e 

Psiquiatria 

20 Rotina e Tratamento 

EDAD 11  40-50 
Ginecologia e 

Endocrinologia 
10 Rotina 

EDAD 12  40-50 
Ginecologia, Oftalmologia  e 

Ortopedia 
12 Rotina e Tratamento 

EDAD 13  30-39 

Ginecologia, 

Otorrinolaringologia, 

Endocrinologia, Ortopedia, 

Psiquiatria e Clínica Geral 

3 Rotina e Tratamento 

EDAD 14  30-39 Ginecologia e Clínica Geral 6 Rotina 

Fonte: Elaboração própria 
1 PT refere-se a pré-teste, significando mulheres entrevistadas na fase de pré-teste; EDP significa entrevista 

definitiva presencial, referindo-se a mulheres entrevistadas no interior da PMRJ; e EDAD significa entrevista 

definitiva a distância, referindo-se a mulheres entrevistadas por telefone.  

 

Quadro 3 – Especialidades médicas citadas nas entrevistas com participantes usuárias, 

posto atual do(a) médico(a) responsável e gênero do(a) médico(a) 

ESPECIALIDADE POSTO ATUAL DO(A) 

MÉDICO(A) RESPONSÁVEL 

GÊNERO DO(A) 

MÉDICO(A) 

Cardiologia 

Coronel Feminino 

Major Masculino 

Capitão Masculino 

Oftalmologia 
Tenente-Coronel (PTTC) Feminino 

Tenente-Coronel (PTTC) Masculino 

Dermatologia 
Capitão Feminino 

Aspirante Feminino 

Endocrinologia 1º Tenente Feminino 

Gastroenterologia Major Feminino 

Ortopedia Major Masculino 

Ginecologia 
Major Feminino 

Capitão Feminino 

Nefrologia Tenente-Coronel (PTTC) Masculino 

Psiquiatria Capitão Feminino 

Clínica Geral Aspirantes a Oficial e Tenentes Masculino e Feminino 

 Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.2 Médico(a)s 

Participaram médico(a)s militares que atendem na PMRJ, sem distinção entre aqueles 

que são oficiais de carreira e os que são oficiais temporários. Seu total chegou a nove, 

quantidade que atendeu à saturação empírica. Identificar os pontos de vista destes 

profissionais foi importante para confrontar com as opiniões das usuárias e alcançar uma 

visão mais ampla dos objetivos, validando ainda mais os achados deste trabalho.    
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Todos foram entrevistados presencialmente, após convite realizado pelo pesquisador, 

que lhes explicou o propósito da conversa. Não se fez restrição à especialidade destes 

profissionais, nem à sua idade, posto ou gênero, por entender-se que restrições desse tipo 

não seriam necessárias à luz do objetivo da pesquisa. Informações sobre o perfil desses 

participantes encontram-se no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Médico(a)s submetidos à entrevista – Código de Identificação, idade, posto, 

gênero, especialidade, tempo de serviço militar e tempo de serviço na PMRJ 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICAÇÃO
1 

IDADE POSTO GÊNERO ESPECIALIDADE 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

MILITAR 

TEMPO  

DE 

SERVIÇO 

NA PMRJ 

MPT1 31 Aspirante Feminino Dermatologista 10 meses 9 meses 

MPT2 54 Major Feminino Gastroenterologia 18 anos 16 anos 

MPT3 52 Major Feminino Ginecologista 21 anos 18 anos 

MPT4 35 Capitão Masculino Cardiologista 7 anos 4 anos 

MD1 40 1º Tenente Feminino Endocrinologista 7 anos 7 anos 

MD2 44 Capitão Feminino Ginecologista 10 anos 7 anos 

MD3 43 Capitão Feminino Ginecologista 12 anos 9 anos 

MD4 52 Major Feminino Dermatologista 16 anos 13 anos 

MD5 59 Coronel Feminino Cardiologista 25 anos 1 ano 

Fonte: Elaboração própria 
1 MPT refere-se ao médico(a) entrevistado(a) na fase de pré-teste e MD significa médico(a) entrevistado(a) em 

definitivo.  

 

3.3 LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS  

 O levantamento das informações primárias ocorreu por meio da técnica de entrevistas 

em profundidade, junto a usuárias dos serviços de saúde ambulatorial da PMRJ, 

especificadas na próxima subseção, e de médico(a)s do mesmo serviço. Essa técnica foi 

escolhida por se constituir no principal instrumento de levantamento de evidências nas 

pesquisas qualitativas no campo da saúde (FONTANELLA; CAMPOS, TURATO, 2006).  

A garantia da validade interna às evidências primárias se deu de duas formas: 1) 

triangulação de fontes executada via participação de dois tipos de sujeitos (ABDALLA et 

al., 2018), e 2) envolvimento de campo intensivo a longo prazo do autor-pesquisador 

(MAXWELL, 2009), tendo em vista sua condição de militar lotado na PMRJ.  

O teor da presente dissertação está alinhado ao cumprimento das exigências éticas 

relacionadas aos protocolos de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, 

regulamentado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de 

Saúde (CONEP-CNS), que articula o Sistema de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), 

considerando que é um requisito ético que os achados desta pesquisa sejam comunicados às 

autoridades competentes, bem como aos órgãos legitimados pelo Controle Social, em 

especial aqueles que puderem contribuir para a melhoria das condições de vida da 

coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os participantes da pesquisa 

não sejam estigmatizados. 

Houve entrevistas com usuárias da PMRJ tanto presenciais - nas dependências dessa 

instituição - quanto telefônicas; no primeiro caso referiu-se à parte da pesquisa primária que 

se deu antes da instalação da pandemia da Covid19, e, no segundo caso, à parte que se deu 

durante a pandemia, quando a direção da PMRJ decidiu suspender os atendimentos 
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ambulatoriais por período indeterminado. Já as entrevistas com médico(a)s ocorreram 

somente na forma presencial também nas dependências da PMRJ. 

A autorização para a abordagem das usuárias, foi obtida de duas formas:  

1) No caso das entrevistas presenciais, a partir de solicitação por escrito à diretora 

dessa Organização Militar de Saúde. Tendo obtido esta autorização, em dia e horário 

escolhido conforme disponibilidade do pesquisador, este solicitou permissão aos chefes das 

clínicas de cardiologia e ginecologia e abordou as usuárias, apresentando-se fardado de 

acordo com sua graduação de 1º sargento do Exército. A escolha dessas duas especialidades 

em particular deveu-se a dois motivos: 1) de acordo com a percepção visual do pesquisador, 

nos dias das entrevistas presenciais as usuárias presentes nos respectivos halls de espera 

estariam enquadradas em uma das faixas etárias definidas para as entrevistas, e 2) pela 

existência de sala vazia, próxima aos consultórios onde atendiam o(a)s médico(a)s dessas 

especialidades, onde as entrevistas poderiam ser conduzidas. 

2) Para poder realizar as entrevistas telefônicas o pesquisador entrou em contato com 

o setor de marcação de consultas da PMRJ e, com a autorização da direção, obteve os 

números de telefone de algumas dessas usuárias para contactá-las.  

A autorização para a abordagem do(a)s médico(a)s também foi obtida a partir de 

solicitação por escrito à diretora da PMRJ. 

Para executar a pesquisa junto às usuárias, como primeiro passo o entrevistador 

identificava visualmente a usuária que convidaria à entrevista. Em seguida ele se 

apresentava, informava que se tratava de entrevista acadêmica sobre a qualidade do serviço 

de atendimento ambulatorial prestado pelo(a)s médico(a)s da PMRJ, e fazia o convite para 

contribuir com o estudo. Nesse momento ele também garantia anonimato à usuária, da qual 

a única informação pessoal que solicitava era sua faixa etária, apresentando impressas em 

papel três faixas para que uma fosse escolhida: entre 20 e 29 anos, entre 30 e 50 anos, e mais 

de 51 anos. Vale informar que os julgamentos visuais inicialmente realizados pelo 

entrevistador foram confirmados para todas as participantes. 

No caso das entrevistas telefônicas, a verificação da faixa etária das participantes foi 

realizada pelo pesquisador quando ele lhes obteve os números telefônicos no setor de 

marcação de consultas da PMRJ, com essas idades tendo sido confirmadas pelo entrevistador 

no início das entrevistas.  

As características da aplicação das entrevistas foram as seguintes: 

1) Dividiram-se em quatro blocos: dois de pré-testes, sendo um com usuárias e um 

com médico(a)s, e dois de entrevistas definitivas, sendo um deles com usuárias e um com 

médico(a)s; e  

2) Do total de 24 usuárias do serviço que fizeram parte do estudo, 10 foram 

entrevistadas presencialmente, assim como todo(a)s o(a)s nove médico(a)s, e 14 usuárias 

foram entrevistadas por meio telefônico.  

2.1) As entrevistas presenciais – tanto com 10 usuárias como com o(a)s nove 

médico(a)s - ocorreram durante o horário de expediente de trabalho do entrevistador, 

que convergia com os horários de atendimento na PMRJ. Elas foram gravadas por 

meio de aplicativo de gravação de voz de aparelho celular com a aquiescência do(a)s 

entrevistado(a)s e enriquecidas com anotações que o entrevistador realizou 

manualmente, para registrar elementos paralelos às conversas que ele julgou 

relevantes; 
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2.2) No caso das 14 entrevistas telefônicas com usuárias, foram efetuadas 

ligações para 20 delas; dessas, 14 atenderam e concordaram em participar, tendo-lhes 

sido prestadas as mesmas informações a respeito da pesquisa que haviam sido dadas 

quando das entrevistas presenciais, e as conversas transcorreram de forma igual às 

presenciais; 

Seguem abaixo informações sobre os quatro blocos de entrevistas: 

1) Pré-testes com usuárias do serviço: ocorreram presencialmente nos dias 27 e 28 de 

fevereiro de 2020. Envolveram cinco usuárias do serviço de atendimento ambulatorial da 

PMRJ, que foram abordadas na recepção da clínica de cardiologia no interior da PMRJ, 

sendo que duas delas aguardavam atendimento e três saíam da consulta com o(a) médico(a). 

Todas as cinco usuárias abordadas desejaram participar da pesquisa, no que foram 

convidadas a adentrar em sala reservada da clínica de cardiologia, onde transcorreram as 

conversas. Os resultados deste pré-teste foram considerados válidos e foram incorporados à 

pesquisa. 

2) Entrevistas presenciais definitivas com usuárias do serviço: ocorreram nos dias 10 e 

11 de março de 2020 com cinco usuárias que aguardavam atendimento. Nesta etapa, as 

usuárias foram abordadas em setores distintos: duas no setor de cardiologia e três no setor 

de ginecologia. O pesquisador realizou os mesmos procedimentos do pré-teste e novamente 

todas as usuárias foram receptivas à abordagem, não se opondo a colaborar com a pesquisa. 

3) Entrevistas telefônicas definitivas com usuárias do serviço: ocorreram nos dias 28 e 

29 de abril de 2020, tendo sido realizadas 20 tentativas; dessas, seis usuárias não atenderam 

a ligação. Às 14 usuárias que se encontravam em suas residências no momento da ligação e 

aceitaram participar, o pesquisador repassou todas informações necessárias e todas 

solicitaram que a conversa ocorresse em outro horário. Diante disto, o entrevistador indagou 

qual seria o melhor horário e realizou o contato posteriormente na hora acertada, tendo tido 

sucesso em todas essas segundas tentativas. 

 4) Pré-teste com médico(a)s: ocorreram no dia 15 de junho de 2020 com quatro médico(a)s 

que se encontravam em intervalo de atendimento em suas respectivas salas na PMRJ no 

momento da abordagem. Os médicos(a)s foram abordados pelo entrevistador, foi explicado 

o motivo da pesquisa, e em seguida foi perguntado se havia interesse na participação. Todos 

concordaram em participar e iniciou-se a entrevista. Os resultados deste pré-teste foram 

considerados válidos e foram agregados à pesquisa.   

5) Entrevistas definitivas com médico(a)s: ocorreram nos dias 16, 18 e 19 de junho de 

2020 com cinco médico(a)s que também se encontravam em suas respectivas salas no 

momento da abordagem, em intervalo de atendimento. Da mesma forma que o pré-teste, os 

médicos(a)s foram abordados e todos foram receptivos, não se opondo a colaborar com a 

pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

Quanto ao conteúdo das entrevistas, ele visou: 

1) No caso das usuárias, a lhes conhecer a opinião sobre a qualidade do serviço médico 

ambulatorial da PMRJ, mas sem que estas perguntas significassem invasão à intimidade 

pessoal. Assim, não foi perguntada qual a condição física que determinou a busca pelo 

médico, nem o diagnóstico recebido, nem o tratamento designado – o que se coaduna com 

os princípios éticos característicos de pesquisas científicas com seres humanos, conforme 
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salientado na próxima seção. Em linha com o objetivo da pesquisa, o interesse do 

pesquisador foi verificar – mas com o cuidado de não haver nenhuma indução a isto – 

eventual contágio de promessa implícita do serviço nessa percepção de qualidade, advinda 

do fato de os médico(a)s da PMRJ pertencerem ao Exército brasileiro. 

2) No caso do(a)s médico(a)s da PMRJ, a saber sua opinião sobre o julgamento dos usuários 

quanto ao serviço médico ambulatorial prestado na PMRJ e quanto ao fato de o(a)s 

médicos(a)s pertencerem ao Exército.  

No que tange ao tratamento das evidências primárias, elas foram submetidas à análise 

de conteúdo, conforme orientação de Bardin (2011, p. 45), técnica que “procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça”, sendo “uma busca de outras 

realidades através das mensagens”. Portanto, sua função primordial é o desvendar crítico 

enquanto conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, 

aplicada a discursos – tanto conteúdos como continentes - extremamente diversificados.  

No caso do conteúdo das entrevistas com as usuárias, sua análise foi realizada com 

grade mista, opção onde o pesquisador define preliminarmente as categorias pertinentes ao 

objetivo da pesquisa sem deixar de admitir a inclusão de categorias surgidas durante o 

processo de análise (VERGARA, 2015). Para tanto, foi buscado apoio nas sete categorias 

identificadas no mapeamento realizado por Bendapudi et al. (2006) sobre características 

desejáveis em profissional médico a partir da opinião de 192 usuários de serviços de saúde. 

Já no caso das entrevistas com o(a)s médico(a)s, seu conteúdo foi analisado com grade 

aberta, ou seja, com a identificação das categorias conforme surgiam ao pesquisador 

(VERGARA, 2015).  

A análise de conteúdo das evidências primárias – das entrevistas tanto com as usuárias 

como com o(a)s médico(a)s – seguiu a orientação de Vergara (2015): 1) o material foi lido 

em sua totalidade; 2) as unidades de análise foram definidas com base em palavras, em 

expressões e em frases; 3) chegou-se ao corpus necessário à interpretação das evidências a 

partir da definição das categorias para análise enquanto grade aberta; 4) procedeu-se à 

interpretação deste material, de forma a se obter resposta à questão-problema e atingir os 

objetivos da pesquisa.  

 

3.5 CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO E LIMITAÇÕES DO PESQUISADOR 

No decorrer da pesquisa de campo ocorreram limitações técnicas por parte do 

pesquisador, já que ele não tinha nenhuma experiência tanto em pesquisas acadêmicas de 

um modo geral como na técnica de entrevista. Isto implicou um verdadeiro “aprender 

fazendo” (GRAEBNER, 2012), ainda que ajudado pela literatura de apoio. 

A maior limitação deveu-se à necessidade, não prevista quando do início desta 

dissertação, de realizar entrevistas não presenciais. Ao se referir à implementação de grupos 

de foco – técnica classificada como de entrevista em profundidade – pelo meio telefônico, 

Hurworth (2005) explica que essa modalidade é considerada prática e tem algumas 

vantagens sobre os encontros presenciais – por exemplo, pode deixar os entrevistados mais 

à vontade devido à sensação de anonimato. Por outro lado, essa mesma autora salienta que 

entrevistas telefônicas inevitavelmente impedem elementos muito significativos para o bom 

resultado de pesquisas dependentes deste tipo de conversa, tais como 1) o entrevistador 

precisa ser capaz de projetar simpatia, naturalidade e informalidade, e compreender 

silêncios; 2) a eventual baixa qualidade da ligação telefônica; 3) a falta do contato face a 
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face pode diminuir a espontaneidade do entrevistado; e 4) ausência de pistas não verbais, 

tais como a linguagem corporal.  

Ademais, é possível que, no caso das conversas telefônicas da pesquisa primária da 

presente dissertação mais um fator tenha interferido na qualidade das informações obtidas:  

as entrevistadas não obrigatoriamente se encontravam em ambiente calmo e silencioso – 

como no caso das participantes que foram entrevistadas presencialmente; assim, é possível 

que pessoas ao redor, sons e possíveis distrações tenham ocasionado algum viés nas 

respostas. 

Por outro lado, o pesquisador sentiu-se à vontade ao executar as entrevistas, realizadas 

no seu local e horário de trabalho. O fato de poder fazê-lo fardado deu-lhe o sentimento de 

ganhar a confiança das participantes usuárias, à luz daquilo que diz Poupart (2014, p. 232) 

em referência aos princípios e estratégias subjacentes à arte de fazer falar o outro: “(...) não 

basta convencer uma pessoa a participar da pesquisa (...) É ainda preciso que ela se sinta 

suficientemente confiante para aceitar “verdadeiramente falar”, outro princípio considerado 

primordial para o êxito da entrevista”.      

Isso não evitou, porém, o aparecimento de uma dificuldade que o pesquisador teve que 

contornar: a tendência da maioria das usuárias entrevistadas de, em diversos momentos da 

conversa, mudarem o foco do assunto, por mais que o entrevistador tenha alertado sobre o 

objetivo da entrevista. Quando isso ocorria, invariavelmente elas ou remetiam a uma 

fragilidade do serviço da PMRJ que as incomoda – o processo de marcação de consultas – 

ou a seus problemas de saúde pessoais. Quando isso ocorria, o entrevistador mantinha-se em 

silêncio e, após ouvir a queixa ou o comentário, alertava novamente sobre o propósito do 

trabalho, prosseguindo com a entrevista. Agindo desta forma ele seguiu o ensinamento de 

Patton (2015, p. 426) de que “O propósito da entrevista (...) é permitir adentrar a perspectiva 

da outra pessoa”, tendo aproveitado a ocasião para prestar atenção a elementos sutis tais 

como significados simbólicos e conotativos das palavras empregadas que pudessem 

eventualmente ajudar na interpretação final das evidências específicas à pesquisa 

(MERRIAM; TISDELL, 2016). 

Por sua vez, a abordagem qualitativa é muito trabalhosa, demandando grande 

dedicação e esforço por parte do pesquisador, evitando a ocorrência de algum tipo de viés 

aos resultados finais.  

É possível que tenha ocorrido viés referente ao contexto de pesquisa, à luz do alerta de 

Poupart (2014, p. 237) de que as percepções dos entrevistados sobre os enfoques que uma 

pesquisa representa para eles “são passíveis de afetar suficientemente o que eles podem 

dizer, ou decidir não dizer”. No caso, eventuais emudecimentos ou atenuações dos 

entrevistados – tanto usuárias quanto médico(a)s - acerca de sua apreciação real sobre o 

assunto tratado ocorreriam em consequência à prevalência de avaliações pessoais 

suficientemente fortes para ditar comportamentos, embora não expressadas. 

Por seu turno, embora o pesquisador não tenha sentido desconforto no decorrer das 

entrevistas com o(a)s médico(a)s – dado o ambiente da PMRJ não ser tão fortemente 

hierarquizado como nas demais Organizações Militares de tropa – todos esses profissionais 

são de patente superior à sua. Essa assimetria de poder pode ter, ainda que de forma velada, 

causado viés nas respostas, com as entrevistas não tendo exatamente ocorrido como “um 

diálogo completamente aberto e livre entre parceiros igualitários” (CRESWELL, 2013, p. 

141).  
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Uma das críticas mais fortes e recorrentes à análise de conteúdo é o fato de carregar 

um ideário de metodologia quantitativa. Nesse sentido, a categorização própria do método, 

um tanto esquemática, pode obscurecer a visão dos conteúdos, impedindo o alcance de 

aspectos mais profundos do texto (FLICK, 2009). Além disso, em virtude de a análise de 

conteúdo exigir inferência do pesquisador em suas diferentes fases, a neutralidade pode ser 

ameaçada.  
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO E RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS 

As entrevistas com as usuárias começaram com perguntas simples e diretas que 

serviram para lhes compor o perfil no Quadro 2 dessa dissertação: as especialidades já 

utilizadas pelas entrevistadas na PMRJ, há quantos anos a frequenta, e o motivo de sua visita 

a ela.  

Posteriormente, o entrevistador adentrou as entrevistas em profundidade, com o 

objetivo de lhes conhecer a opinião sobre a qualidade do serviço médico ambulatorial da 

PMRJ. O conteúdo desse material possibilitou identificar três categorias de análise:  

1) Vínculo entre a usuária e o(a) médico(a); 

2) Características desejáveis para criação de relacionamentos positivos entre 

médico(a) e paciente; e  

3) Percepção de qualidade.  

 

4.1.1 Vínculo entre a usuária e o(a) médico(a)  

Esta categoria emergiu quando perguntado se, no momento da marcação da consulta, 

as usuárias buscavam o(a) mesmo(a) médico(a) que já as havia atendido ou marcavam 

conforme a disponibilidade da agenda da PMRJ, tendo em vista que 1) a movimentação de 

pessoal no Exército é muito comum, o que poderia dificultar a manutenção de vínculo entre 

o(a) médico(a) militar e a usuária, e 2) usualmente ocorre dificuldade de marcação de 

consultas na PMRJ devido à elevada demanda por seus serviços ambulatoriais. 

A preferência por marcar com o mesmo médico parece reforçar a importância do 

vínculo:  

Prefiro a mesma médica (...) porque ela pede exame (...) pra ter um controle com ela. 

(PT3). 

Eu prefiro esperar e ser o mesmo médico... quando eu gosto, quando me trata bem. 

Quando eu não gosto aí eu procuro outro, mas os médicos que estão me tratando eu 

gosto muito, então eu não gosto de trocar, acho que em time que está ganhando não 

se mexe. (PT5) 

Apesar da dificuldade, eu venho sempre na mesma médica. (EDP1) 

Eu tento marcar com o mesmo médico, como sempre faço. Fica mais difícil, fica 

mais complicado, mas eu tento marcar com o mesmo médico. (EDAD2) 

Eu só marco com o mesmo médico (...) eu dei sorte com os médicos que eu peguei 

(...) eu faço tratamento há 15 anos com a mesma médica (...) só trato com ela, não 

vou há outro, tanto que agora na época da pandemia eu precisei de atendimento... 

não fui em nenhum outro porque estou aguardando ela (...) embora eu tenha plano 

de saúde. (EDAD5) 

Eu gosto sempre de marcar com a mesma médica porque ela já tem conhecimento 

do meu histórico e a confiança que a gente tem no profissional (...). (EDAD11) 

 

Esse comportamento foi reforçado quando houve menções a só se abrir mão dele 

quando não há alternativa, como no caso de situações de urgência/emergência, ou quando a 

dificuldade de marcação impossibilita chegar ao(à) profissional preferido(a): 
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Em geral eu dou preferência para marcar consultas com o mesmo profissional, 

dependendo da especialidade, algumas eu procuro seguir os mesmos médicos, mas 

quando é mais emergencial eu venho no que consigo (marcar). (PT4) 

Eu procuro dar sequência ao profissional que me atende sempre... a não ser que eu 

esteja com alguma urgência. (EDP5) 

Se for possível marcar o mesmo (médico) que eu fui da última vez, eu prefiro, mas 

dependendo da necessidade, se for rápido, então pra mim qualquer um que tiver no 

momento serve (...) é muito difícil marcar, então você aproveita a oportunidade. 

(PT1) 

Eu procuro marcar sempre que posso com o mesmo médico, mas, assim, se eu não 

conseguir, eu não tenho problema em ir em outro profissional. (EDAD3) 

A gente quer ficar sempre com aquele mesmo médico, mas quando eu não consigo 

eu marco com o que está disponível no momento. (EDAD4) 

Eu gosto de marcar com o mesmo médico, mas dependendo da urgência, aí eu vou 

ter que marcar com quem tiver disponível. (EDAD7) 

Eu sempre procuro com o mesmo médico né, mas na falta, não conseguindo, eu 

marco com o que está disponível mesmo. (EDAD8) 

      

Outros elementos que surgiram como justificadores dessa resistência a mudar de 

médico(a) foram a usuária encontrar-se submetida a determinado tratamento ou ela sentir-se 

constrangida em tentar outro(a) profissional: 

Quando é possível eu até tento marcar com o mesmo médico, mas quando não é 

possível eu não me importo de marcar com outro não, a não ser com a gastro, porque 

como eu faço tratamento, aí eu prefiro ir com o mesmo médico. (EDP2) 

Psicólogo eu mantenho sempre o mesmo, mas as outras especialidades eu marco pelo 

dia, não marco pelo médico não. (EDP4) 

Ginecologista eu tento marcar geralmente com a mesma, mas as outras 

especialidades acabam que, pela dificuldade de marcação, eu acabo não tendo 

preferência. (EDP3) 

Eu só faço questão de tentar marcar com o mesmo médico quando eu estou em algum 

tipo de tratamento, aí se eu puder dar continuidade com o mesmo médico eu marco. 

Agora, a vantagem da gente estar em um hospital militar é que o nosso prontuário é 

um só, então mesmo que eu mude de médico, meu prontuário vai estar ali (...) então 

isso aí facilita. Eu não faço totalmente questão de que seja o mesmo né... se tiver 

alguma dificuldade e eu tiver emergência, eu vou em qualquer outro, mas se eu tiver 

em algum tratamento e o médico ainda estiver na OM (Organização Militar), eu 

prefiro ir com ele. (EDAD13) 

 

Por outro lado, há usuárias que preferem pensar de maneira prática, submetendo-se às 

condições impostas pela PMRJ sem aparentar maiores sentimentos ou desconfortos a 

respeito – muito embora possam reconhecer que essa não seria a situação ideal: 

Eu marco conforme a disponibilidade, o que na verdade não seria o ideal... o bom 

seria podermos marcar com o mesmo médico, com o mesmo profissional, mas, como 

eu não uso tão frequentemente e também com a dificuldade de marcação... eu marco 

conforme a disponibilidade. (EDAD1) 

Eu vou no que tiver vaga. (PT2) 
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Não vejo problema não, pra mim é indiferente. (EDAD6) 

Não me importo de marcar com médicos diferentes, geralmente marco conforme a 

disponibilidade da agenda. (EDAD14) 

 

A aparente ausência de vínculo entre a usuária e o(a) médico(a) pode ser explicada por 

uma percepção de qualidade quase homogênea no nível de serviço prestado por toda a equipe 

e pelo fato do histórico ou prontuário ser eficiente e disponível a qualquer médico(a) da 

equipe. 

Antigamente a gente ainda tinha mais facilidade de marcar com o mesmo médico, 

hoje o que tiver disponível eu vou (...) qualquer um, eu acho que tudo bem. 

(EDAD10). 

Não vejo problema, eu até no início tentava com a mesma médica porque eu achava 

que ela iria conhecer a minha história e eu não ia precisar repetir, mas depois eu 

percebi que com o prontuário (...) ela passa pra mim toda a minha história pra depois 

a gente começar a consulta, eu vi que não fazia diferença, então eu marco 

ginecologista, a que tiver vaga, eu vou! (EDAD9) 

Eu acredito que sendo o médico da última consulta é o ideal, até em função do 

acompanhamento, mas se o médico que estiver atendendo no momento tiver todas 

as informações com relação aquilo que tá se passando comigo, não vejo nenhum 

problema, pra mim o que importa é que o médico tenha o conhecimento da situação 

e me atenda a contento daquilo que eu preciso. (EDAD12) 

 

O vínculo é uma compreensão de “conexão” que surge na relação estabelecida entre o 

médico e o usuário de seus serviços. Essa conexão é importante tanto para o paciente ter a 

percepção de cuidado quanto para o médico fortalecer a percepção de compromisso e 

responsabilidade com o cuidado do seu paciente (ROCHA et al., 2011). Os relatos da grande 

maioria das entrevistadas que preferem marcar suas consultas com o mesmo profissional, 

mesmo diante das dificuldades encontradas no processo de marcação, reforçam a 

importância do vínculo estabelecido entre o médico e os usuários do serviço de saúde. 

Segundo Gomes et al. (2012), para o estabelecimento desse vínculo faz-se necessário o apoio 

intensivo às mudanças na organização dos serviços, com ênfase numa formação profissional 

que valorize a cultura, o protagonismo e a reflexão filosófica da convivência humana, 

visando à qualificação da atenção primária.  

Os relatos das entrevistadas PT3, PT5, EDAD2 e EDAD11 corroboram com a pesquisa 

de Ridd et al. (2009), onde afirmam que experiências anteriores consideradas positivas 

aumentam a procura dos usuários de serviços de saúde por consultas com o mesmo 

profissional, ampliando a relação e o vínculo entre o médico e o paciente. A atenção que é 

dada ao usuário, o reconhecimento como pessoa humana, a capacidade de acolher sua dor e 

sofrimento, e ainda, a compreensão de sua dinâmica familiar são condições fundamentais 

para formação do vínculo e da confiança (SCHIMITH; LIMA, 2004; HALL et al., 2002).  

Os médicos precisam aceitar a responsabilidade por serem os especialistas e devem 

assumir um papel interpessoal de apoio, propondo uma aliança com o paciente, com base na 

cooperação, participação mútua e respeito. Tal aliança deve considerar não apenas a 

aplicação de conhecimentos técnicos, mas também a comunicação para auxiliar o usuário a 

compreender, controlar e lidar com emoções e ansiedades (KABA; SOORIAKUMARAN, 

2007). Médicos com melhor comunicação e habilidades interpessoais são capazes de 
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detectar problemas mais cedo e fornecer melhor suporte aos seus pacientes, podendo levar a 

resultados de maior qualidade e melhor satisfação, custos mais baixos de atendimento, maior 

compreensão do paciente sobre os seus problemas de saúde e melhor adesão ao processo de 

tratamento (HA; LONGNECKER, 2010; CLACK et al., 2004).  

A tomada de decisão deve ser compartilhada e determinará a solução mais apropriada 

e o melhor curso de ação para cada usuário. O profissional inserido no modelo centrado no 

usuário está em uma posição ideal para preencher a lacuna existente entre o mundo da 

medicina e as necessidades pessoais de seus pacientes (KABA; SOORIAKUMARAN, 

2007). Atualmente, há uma expectativa maior de tomada de decisão colaborativa, com 

médicos e usuários agindo como parceiros para o atingimento das metas estabelecidas e 

alcançar maior qualidade de vida (HA; LONGNECKER, 2010; DI MATTEO, 1998). 

Por outro lado, as entrevistadas PT2, EDAD6, EDAD14 e EDAD10 revelaram que 

marcam suas consultas conforme a disponibilidade das vagas e não se importam em serem 

atendidadas por médico(a)s diferentes. Já a entrevistada EDAD9 mencionou a utilização do 

seu prontuário pelos médico(a)s como justificativa para marcar com o profissional que esteja 

disponível, reforçando o que disse Nascimento (2016) quanto ao uso essencial do prontuário 

do paciente como ferramenta para a gestão do cuidado, diante da sua potencialidade para 

proporcionar a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde. De acordo com Taylor 

(2019), esses registros são essenciais para o acompanhamento clínico do paciente e devem 

conter informações suficientes que permitam que outro profissional assuma o cuidado do 

paciente e compreenda o possível diagnóstico e tratamento recomendado, especialmente 

quando há muitos médicos envolvidos na prestação de cuidados. 

Segundo Ross e Lin (2003), registros médicos acessíveis ao paciente melhoram a 

comunicação médico-paciente. No entanto, estudos apontam eventos de ausência ou 

parcialidades dos registros nos prontuários dos pacientes (NASCIMENTO, 2016; 

PATRÍCIO et al., 2011), normalmente em função da falta de tempo (TAYLOR, 2019), o que 

reitera a importância da articulação entre os profissionais de saúde neste processo, 

objetivando mitigar estes eventos, cooperando para a efetividade gerencial dos serviços 

hospitalares e para a melhoria da qualidade assistencial ao usuário (NASCIMENTO, 2016).  

 

4.1.2 Características desejáveis para criação de relacionamentos positivos entre 

médico(a) e paciente 

Com relação à conduta esperada do(a) médico(a) ao adentrarem o consultório, 

emergiram colocações variadas. A análise deste material foi feita baseada no mapeamento 

realizado por Bendapudi et al. (2006) em relação às características desejáveis para criação 

de relacionamentos positivos entre médico e paciente. O estudo destes autores revelou sete 

comportamentos médicos ideais segundo 192 pacientes que tiveram experiência em uma ou 

mais das 14 especialidades médicas da Mayo Clinic: confiante, empático, humano, pessoal, 

sincero, respeitoso e minucioso. Fundamentado no conceito de cada um destes sete 

comportamentos, os atributos relatados pelas usuárias da PMRJ foram unificados e 

distribuídos entre estes comportamentos, visando facilitar a observação e o entendimento 

(ver Quadro 5). 
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Quadro 5 – Características desejáveis no(a) médico(a) e respectivas definições 

propostas por Bendapudi et al. (2006) e identificadas nas respostas das usuárias 

entrevistadas na presente pesquisa 
CARACTERÍSTICAS 

E RESPECTIVAS 

DEFINIÇÕES 

RELATOS DAS USUÁRIAS DA PMRJ QUE SE ENCAIXAM NA 

CARACTERÍSTICA* 

Confiável: O médico 

transmite confiança e 

segurança ao paciente.  

 

“Olha, quando eu entro em um consultório médico a primeira coisa que eu tento 

perceber é a confiança e a competência, seguido da segurança, pois eu acho que 

essas três coisas estão em um grupo só (...) o médico tem sido um bom ouvinte, 

pelo menos eu tenho dado sorte nisso (...)” (EDAD2) 

“Primeiro de tudo, eu espero que ele tenha experiência e consiga diagnosticar o 

meu problema né? Escutar né? (...) o trato, o diagnóstico, a qualidade no serviço 

como um todo.” (EDP4) 

“Ela me transmite muita confiança, é bastante comprometida com o trabalho... é 

bem diferente na Policlínica... (citou outra Policlínica do Exército no RJ), eu 

estava lá desde 2016, eu vim pra cá (PMRJ) no ano passado por conta de um 

tratamento que eu tive que fazer aqui por indicação e não consigo mais sair 

daqui... eu deixei de frequentar lá... era até mais fácil a marcação, mas não 

consigo me consultar com nenhuma outra médica.”(EDP1) 

“A característica principal pra mim é a competência... em que sentido? Na 

consulta, durante a consulta, eu consigo, apesar de não ter nenhuma formação, 

sou apenas a paciente, mas eu consigo sentir uma confiança diante das palavras 

(clareza) e da competência dele. Se tiver uma empatia, melhor ainda, né?” 

(EDAD1) 

Empático: O médico 

procura entender o que o 

paciente está sentindo 

física e emocionalmente.  

 

“Acho que o médico tem que se colocar no lugar do paciente (...) o médico tem 

que ter essa intimidade com o paciente, pois você já está fragilizado, se ele não te 

passar uma confiança, se ele te consulta e nem pra você ele olha, simplesmente 

ele passa uma receita (...).” (PT5) 

“Meu interesse é que seja assertivo em resolver a questão né? Escutar as nossas 

queixas, as minhas queixas, ser um bom ouvinte, ter empatia, ter uma boa 

formação, ter experiência, acaba que isso conta muito.” (EDP3) 

“Ele precisa ser atualizado, competente, atencioso, educado, ter empatia (...).” 

(EDAD7) 

Humano: O médico é 

carinhoso, sensível, 

cuidadoso e gentil. 

“Espero que seja uma pessoa atenciosa, carinhosa, que trate a gente como gente.” 

(PT3) 

“Eu acho que neste caso de ginecologia, acho importante a sensibilidade do 

médico, isso faz toda a diferença, deixar a gente à vontade também. No caso dessa 

médica, eu venho numa consulta de rotina, ela não só passa os exames que 

normalmente toda médica passa, ela sempre vai além, ela sempre pede mais 

coisas, hoje eu saí daqui com quatro pedidos de exames que eu nunca fiz... então 

assim, isso é o que me faz voltar, é o que me faz manter a minha consulta com 

ela... eu posso esperar o tempo que for, eu quero que ela me atenda.” (EDP1) 

“Eu acho que além dele ter capacitação né, que a gente sabe que vai ter (...) há 

uma premissa que tenha por conta do cargo que ele ocupa, eu acho que ele tem 

que ser humano (...).” (EDAD10) 

“A atenção que eles dão, a competência, o trato (...) o conhecimento deles na 

consulta é importante.” (EDP5) 

Pessoal: O médico 

interage com o paciente 

também como indivíduo. 

“(...) ele tem que ser um bom ouvinte (...) ser humano, não ser aquela coisa 

automatizada (...) ele deve levar em consideração as minhas preocupações, então 

é ter empatia mesmo (...).” (PT2) 

Sincero: O médico é 

claro e franco no 

diagnóstico do paciente 

“Quando você chega na consulta e ele te ouve e te dá uma resposta para aquilo 

que você leva até ele, aquela dificuldade... então quando ele fala te fazendo 

entender o que realmente está acontecendo, você sai satisfeita.” (PT1) 

“Acho que a educação e a clareza na hora de explicar os diagnósticos (...).” 

(EDAD14) 

“Eu penso em um atendimento humanizado (...) acho que quando há um diálogo 

franco, com tranquilidade, fica melhor.” (EDAD12) 
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Respeitoso: O médico é 

um bom ouvinte e 

permite a participação do 

paciente nas opções de 

tratamento. 

“Eu procuro atenção, procuro interesse dele no meu problema né... que está sendo 

levado, que ele me ouça, que ele seja um bom ouvinte, que demonstre 

conhecimento... que ele demonstrando um conhecimento ele me passa confiança 

(...)” (EDP2) 

“Acho que eles têm que ser pacientes (...) porque nós somos leigos, quem tem 

conhecimento são eles (...) a gente espera que a pessoa tenha paciência, que não 

nos atenda com pressa, que escute as nossas lamentações, eu acho que o principal 

é isso, escutar o paciente né?” (EDAD5) 

“(...) eu acho que ele tem que ser atencioso (...) solicito né.” (EDAD13) 

“Ele precisa ser um médico atencioso... além de demonstrar o conhecimento (...), 

me ouvir (...) eu procuro isso.” (EDAD6) 

Minucioso: O médico é 

persistente. 

“Quando a gente chega e é bem tratado já é meio ponto, você já se sente bem pra 

você poder voltar, pra você falar qual é a sua necessidade (...) eles conseguem 

resolver o meu problema, as vezes passam uma medicação, e esta não dá muito 

efeito, você volta, conversa com ele, muda e aí tem o resultado, quer dizer, você 

vai chegar a um ponto que vai resolver o problema. Acho que esse é o principal 

pra mim.” (PT4) 

“Organização, disciplina, competência (...)” (EDAD4) 

“(...) eu prezo muito pela higiene (...) que é um profissional de saúde né, empatia, 

cordialidade, conhecimento (...)” (EDAD8) 

“(...) o profissionalismo em primeiro lugar, ele tem que ter amor a profissão e 

deixar o paciente dele é... a vontade, ser ético também, isso é muito importante 

(...) e passar tudo aquilo que ele tem de conhecimento (...).” (EDAD11) 

Fonte: Adaptado de Bendapudi et al. (2006) 

* Os relatos apresentados das usuárias estão atribuídos a apenas um comportamento embora possam 

também se referir a outro(s), já que muitas respostas das entrevistadas incluíram mais de um atributo 

esperado nesse comportamento. Por exemplo, a primeira citação usada para ilustrar “confiável” 

também serviria para ilustrar as características “respeitoso” e “minucioso”. 

 

Observa-se que as opiniões de boa parte das entrevistadas sustentam os resultados de 

pesquisas anteriores, como os trabalhos Coulter (2002) e Jung, Wensing e Grol (1998), onde 

afirmaram que na sociedade contemporânea os pacientes valorizam o relacionamento 

interpessoal, habilidade técnica, a competência, a humanidade, ser ouvido, receber 

informações honestas sobre sua doença e opções de tratamento com tempo de consulta 

suficiente e envolvimento nas decisões sobre seus cuidados. 

 Os achados desta pesquisa estão em consonância com os de Fadel e Filho (2009), onde 

os aspectos de maior importância para o usuário têm como dimensões predominantes o 

conhecimento, a empatia e a confiabilidade dos profissionais que prestam os serviços, 

salientando que a qualidade interpessoal é mais significativa do que a técnica. 

Segundo O’Donnabhain e Friedman (2018), bons médicos estão focados nas 

preocupações dos pacientes e buscam abordagens inovadoras para a solução de problemas, 

permanecendo atualizados com base nas evidências em seu campo, convergindo com os 

relatos das entrevistadas.  

Um bom médico também deve promover uma abordagem centrada no paciente, 

definindo de forma clara suas necessidades sem parecer arrogante, aumentando a satisfação 

com o atendimento ofertado (AMBADY et al., 2002). Essa afirmação também é respaldada 

na presente pesquisa.   

Pacientes enfermos desejam e precisam de empatia, apoio e garantias de seu médico 

(CARR et al., 2014). Um médico empático irá obter uma compreensão clara do impacto de 

uma doença em um paciente e o correspondente efeitos na família, além das implicações 

para o futuro. Uma visão moderna argumenta que a empatia facilita a confiança, melhora a 
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interação clínica médico-paciente, influencia uma comunicação mais forte e torna o médico 

emocionalmente sintonizado com o humor do paciente (HALPERN, 2003). 

Boas habilidades de comunicação são fundamentais para bons médicos. Esses 

profissionais precisam se comunicar verbalmente com seus pacientes, suas famílias e colegas 

(ZWAR; MENDELSOHN; RICHMOND, 2014). De acordo com Levinson et al. (1997), o 

preditor mais forte de negligência médica é a má comunicação entre um médico e um 

paciente. Podemos observar que a comunicação foi bastante citada pelas entrevistadas, 

atestando o que revelaram os estudos dos autores citados. 

Os médicos devem reconhecer que os pacientes são complexos e vulneráveis, e devem 

se esforçar para tratar doenças, aliviar o sofrimento e promover a saúde dos pacientes com 

honestidade e compaixão (O’DONNABHAIN; FRIEDMAN, 2018). O perfil 

comportamental do médico ideal apresentado nesse trabalho é abrangente e razoavelmente 

definitivo, tendo em vista que todas as características identificadas foram discutidas por 

vários pacientes. Cabe ressaltar que este trabalho não avaliou a importância relativa a cada 

dimensão e sua respectiva frequência, isso estava além do escopo desse estudo. 

 

4.1.3. Percepção de qualidade do atendimento médico prestado na PMRJ  

Essa categoria emergiu em três momentos sequenciais: 

1) quando perguntado qual a percepção das usuárias em relação especificamente à 

qualidade no atendimento médico prestado na PMRJ (seção 5.1.3.1 a seguir);   

2) quando perguntado se as usuárias já haviam sido atendidas em nível ambulatorial 

em clínicas ou hospitais da rede privada, ou ainda em consultórios particulares (seção 5.1.3.2 

a seguir); e 

3) quando perguntado se as usuárias percebiam influência sobre o serviço médico da 

PMRJ advinda do fato de se tratar de militares (seção 5.1.3.3 a seguir).  

 

4.1.3.1 Percepção da qualidade do atendimento médico especificamente prestado na 

PMRJ  

Todas as usuárias elogiaram este atendimento, sendo que os elementos que foram 

mapeados na composição desta categoria dividiram-se em duas vertentes: aqueles atinentes 

aos médicos em si, e aqueles atinentes à própria PMRJ e aos demais profissionais que ali 

trabalham (ver Quadro 6). 

Quadro 6 – Elementos que formam a percepção de qualidade do serviço médico 

recebido na PMRJ por parte das usuárias entrevistadas  
ELEMENTOS RELATOS DAS USUÁRIAS DA PMRJ QUE ILUSTRAM OS ELEMENTOS 

Atenção, cuidado 

“Eu acho o atendimento de ótima qualidade, o que eu falei que eu procuro no 

médico de atenção, de interesse... que ele ouça o meu problema, eu encontro 

aqui...eu encontro os médicos bem atenciosos, são cuidadosos comigo, eles sempre 

atendem às minhas necessidades e eu acabo saindo daqui muito satisfeita das 

consultas.” (EDP2) 

“Eu gosto de todos (os médicos) que eu vou, eles atendem bem, nunca tive 

problema nenhum com médico do Exército, muito pelo contrário, eles me dão uma 

atenção imensa.” (PT2) 

“Estou satisfeita, não tenho nada do que reclamar não! Sempre fui bem atendida, 

sempre atenciosos, então isso que eu falei de escutar, não ser uma consulta “vapt-



34 

 

vupt”, isso nunca aconteceu, então sempre foram bem atenciosos, não tenho do 

reclamar.” (EDP3)  

“Nesse ponto eu sempre tenho saído satisfeita, porque ele consegue entender o que 

eu estou falando e eu consigo entender o que ele está tratando comigo, então para 

mim eu não tenho problema nenhum (...)” (PT1)  

“Para os serviços que eu procuro, o atendimento pra mim é satisfatório. Me 

atendem muito bem... dificilmente há atrasos no atendimento e são super 

participativos.” (EDP4) 

“Todas as vezes que eu fui, eu fui muito bem atendida (...) são maravilhosas, eu me 

sinto super a vontade pra conversar sobre tudo, elas são muito atenciosas comigo, 

eu me sinto muito bem (...).” (EDAD12) 

“ (...) até agora eu fui muito bem atendida (...) sempre com muita atenção, eu não 

tenho nada que questionar e nem reclamar, sempre fiquei muito satisfeita (...).” 

(EDAD13) 

“ (...) eu fico muito satisfeita, sou maravilhosamente bem atendida ali (...) eu saio 

muito satisfeita com o atendimento dos profissionais.” (EDAD11) 

“Eu estou satisfeita... eu até comento com meu marido que eu dou muita sorte com 

os médicos da Policlínica, todos eles me atendem muito bem, me escutam...” 

(EDAD2)  

“Ela (a médica) é bem atenciosa e solícita.” (EDP1) 

Educação, trato, 

calor humano, 

aconchego 

“Os médicos (...) procuram ver direitinho o que você tem, tem aquela preocupação, 

eu acho que tem muito calor humano ali né? Muita competência, né? (...) a 

educação, o modo de tratar... você está doente, você tem aquele aconchego (...).” 

(EDAD4)  

“O serviço da policlínica é muito bom porque a gente não precisa estar 

frequentando o hospital maior*. Deixar esse hospital para as internações, para casos 

mais... e uma consulta, existindo a policlínica, eu acho muito bom... o serviço é 

muito bom, me atende.” (EDAD1) 

Clareza e interesse 

dos médicos 

“ (...) eu dou muita sorte com os médicos da Policlínica, todos eles me escutam, 

passam os exames necessários, eu fico muito satisfeita com as consultas. (EDAD2) 

... acho eles bem comprometidos, são sempre claros em relação ao tratamento...” 

(PT5) 

“ (...) eles se interessam pela gente, como eu tenho glaucoma (...) ele procura muito, 

assim, entrar na vida da gente pra saber detalhes.” (EDAD3) 

“ (...) sempre foram bem didáticos.” (EDAD14)  

“ (...) (a médica) te explica bem o problema que você traz... o que está acontecendo, 

as consequências, o tratamento...” (PT1) 

Competência, 

capacidade de 

resolução dos 

problemas de saúde 

“Estou muito satisfeita com o atendimento, sempre foram maravilhosos, são 

sempre muito atenciosos, passam confiança, me tratam sempre com educação e 

respeito (...) são muito competentes.” (PT3) 

“Eu gosto, estou satisfeita... pela dificuldade na marcação a gente pensa muitas 

vezes em procurar um plano de saúde, pra sair desta dependência (...) mas pelo 

atendimento eu acabo ficando porque eu gosto, eu realmente não tenho problema 

com o atendimento dos médicos daqui. Eu gosto do atendimento, gosto da 

definição das situações que eles encontram, da resolução que é dada, então eu gosto 

do atendimento aqui, realmente não tenho o que reclamar.” (PT4) 

“ (...) a maioria dos médicos com os quais eu me consulto tem competência, são 

bons médicos (...).” (EDAD10) 

A PMRJ em si 

“O serviço da policlínica é um serviço que é muito satisfatório pra mim, é um dos 

lugares assim do Exército que é maravilhoso, o atendimento, os médicos, tudo... 

até as pessoas que ficam no atendimento, pra te dar uma informação, são pessoas 

muito atenciosas... sempre que eu fui consultada lá eu sempre saí muito satisfeita 

com o serviço da policlínica... um dos lugares do Exército que eu gostaria de me 

tratar em tudo... então eu só tenho a falar assim positivamente da policlínica.” 

(EDAD4) 
Fonte: Elaboração própria 

* A entrevistada referia-se ao Hospital Central do Exército (HCE), mais antiga Organização Militar de Saúde 

do Exército, estruturado para atender do atendimento ambulatorial a procedimentos de alta complexidade. 
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4.1.3.2 Percepção da qualidade do atendimento médico da PMRJ a partir de 

comparativo com atendimento em nível ambulatorial em clínicas ou hospitais da rede 

privada, ou ainda em consultórios particulares 

 

Foi perguntado às usuárias se observaram diferenças entre o atendimento na rede 

privada e aquele realizado por médicos militares na PMRJ.  

As respostas a esta pergunta seguiram três caminhos: de favorabilidade à PMRJ neste 

comparativo, crítico à PMRJ neste comparativo, e de semelhança quanto à qualidade 

percebida em ambos os serviços (respectivamente, subseções 5.1.3.2.1, 5.1.3.2.2 e 5.1.3.2.3 

a seguir).  

 

4.1.3.2.1 Posicionamento favorável à PMRJ no comparativo com o atendimento 

particular 

Para algumas entrevistadas, o atendimento particular apresenta desvantagens: 

1) O tempo dedicado ao usuário é calibrado pela necessidade de garantir faturamento 

aos profissionais: 

Eu acho que o atendimento no privado ele é mais corrido, então você senta, você fala 

e o médico não consegue te tocar, não faz a escuta, não consegue te ver como um 

todo né, é muito rápido, você fala o teu problema, ele vê ali o seu diagnóstico, faz o 

receituário e acabou. Na policlínica não... ele já senta, já te escuta, já te examina. Na 

minha percepção é um olhar diferenciado né, até por conta do tempo de consulta, 

não é uma correria, lá eles têm mais tempo para avaliar o quadro geral da situação. 

(EDP4) 

(...) na policlínica eu não vejo aquele desespero no atendimento, eles não atendem a 

gente em três minutos pra poder chamar o próximo paciente, não tem aquela 

demanda da rede particular que o médico precisa atender todo mundo correndo pra 

ele poder receber por consulta (...) eu percebo isso, eu acho que na rede particular a 

coisa é muito mecânica (...) visando o máximo de consultas possível, não o máximo 

de qualidade possível, eu não gosto, eu prefiro o atendimento da policlínica, por isso 

é que eu não uso quase o meu plano de saúde (...) eu uso mais para exames (...) mas 

em relação a médicos, eu não abro mão dos médicos do Exército (...). (EDAD5) 

(...) o que pode acontecer é que o médico de fora, de plano, ele pode ser aquele que 

atende todo mundo em cinco minutos... se acontecer (...) eu vou trocar, eu não vou 

continuar naquele médico, já no meio militar isso não vai acontecer. (EDAD7) 

(...) eu penso logo nessa questão financeira (...) eu não acredito que uma policlínica 

vá marcar 60 pacientes numa tarde como acontece numa clínica particular, então eu 

acho que o fato de não ter aquele comprometimento de gerar consulta pra gerar o 

salário, eu acho que facilita para o médico atender com mais calma, com aquela hora 

marcada direitinho (...) atrasa 40 minutos, 50 no máximo, mas porque ele está dando 

um atendimento de qualidade (...) eu acredito nisso, eu não gosto de atendimento de 

clínica particular (...). (EDAD5) 

(...) no meio militar, toda vez que eu sou atendida, eu não tenho assim um tempo 

específico pra ficar junto ali relatando o meu caso (...) ele me ouve né... ele tá ali 

preparado pra me ouvir o tempo todo e me conduzir no que for melhor... agora no 

particular, eu acredito que eles tem ali um horário, um tempo disponível para cada 

paciente né... e acaba te atendendo não da maneira que a gente gostaria que fosse (...) 

ele simplesmente só prescreve (...) mal de examina (...) mal olha nos seus olhos (...). 
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Diferente da policlínica assim, que toda vez que eu precisei tem aquele olho no olho, 

te ouve também (...) ele quer ouvir, onde sente, onde dói, você relata aquilo tudo e 

ele está ali pronto para te ouvir (...) eu acho que no particular (...) ele não tem todo 

esse tempo disponível e acaba passando muito despercebido (...) faz tudo muito 

rápido, tudo muito corrido e aí o profissionalismo acaba ficando um pouco de lado. 

(EDAD11) 

E um outro fator é realmente o tempo de atendimento, quando eu estou na policlínica 

e eu entro numa consulta, parece que não tem ninguém lá fora, ela me ouve com toda 

tranquilidade. Fora, no privado, (...) você sente a preocupação com o tempo de 

atendimento, então isso faz diferença. (EDAD9) 

 

2) A pontualidade das consultas não é respeitada: 

(...) a primeira coisa de diferente que eu percebo, que não tem a ver com a consulta 

em si, mas é o tempo de espera, então por mais que marque um horário, não é igual 

na policlínica... na policlínica se você tiver um horário, normalmente você é atendida 

no horário ou até mesmo antes, fora isso é uma dificuldade muito grande (...) não 

conseguem cumprir o horário. (...) (EDAD9) 

(...) a demora na sala de espera, porque infelizmente tem esse hábito de deixar a 

gente bastante tempo na sala de espera... (EDAD8) 

 

3) Pode não ser possível evitar a rotatividade dos médicos, o que é visto como 

prejudicial à continuidade dos tratamentos, inclusive no que diz respeito à 

renovação de receituários para a aquisição de remédios:  

(...) prefiro (o atendimento) aqui, porque aqui você tem a oportunidade de depois 

você conseguir marcar novamente com o aquele mesmo médico, e às vezes lá fora, 

mesmo você pagando particular, você vai na mesma clínica e o especialista já não 

está mais... aqui você encontra o mesmo médico com mais frequência... então eu 

prefiro aqui. (PT1) 

Eu acho que eu ficaria com a policlínica, porque inclusive o cardiologista que me 

atende lá é muito bom... eu ficaria com a policlínica... porque eu já tenho um 

tratamento lá, o médico já me conhece, já sabe o meu histórico... troca de receitas, 

ele está sempre disponível pra trocar receita, só ir lá que a gente troca, ele não cria 

um problema. Pelo menos na cardiologia eu não tenho o que me queixar. (EDAD2) 

Ali (no atendimento particular) você não tem vínculo nenhum com aquele médico, 

você nunca viu, às vezes é aquela coisa profissional mesmo, coisa ali rápida, acabou. 

(EDAD4) 

(...) os profissionais são diferentes né, na clínica particular geralmente você tem 

profissional que te atende muito rápido, que não tem o teu histórico ali... (EDAD8) 

 

4) Não dá a sensação de acolhimento presente no ambiente militar: 

Eu prefiro ser atendida na policlínica, eu prefiro os médicos da policlínica, eu até 

acredito que seja porque eu sou casada com militar (...) sou dependente de militar 

(...) e o meio militar pra mim é mais familiar (...) então eu prefiro o atendimento na 

policlínica por esses motivos (...) eu me sentir bem, a interação do médico com a 

gente (...) eu me sinto mais confortável. (EDAD6) 
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(...) como eu frequento há muito tempo a policlínica e o meu marido trabalha lá, eu 

não sei se por este fator, eu tenha uma boa visão da maioria dos médicos porque 

acaba que, por ele trabalhar lá (...) na maioria das vezes eu fui bem atendida, então 

acaba que a gente percebe uma diferença sim né... porque quando eu vou numa outra 

clínica, numa outra situação particular por exemplo, (...) eu não conheço aquela 

pessoa, eu não tenho nenhuma afinidade (...) então eu vou depender pura e 

simplesmente naquilo que ele for me oferecer, já na policlínica o atendimento acaba 

sendo (...) melhor. (EDAD10) 

E ali (na PMRJ) (...) você cria (...) um elo com o médico, o médico já está 

acostumado, já sabe teu nome, já sabe sua história, já sabe tudo... porque é o melhor 

lugar do Exército que eu já frequentei (...) é um lugar que você se sente bem, tem 

sempre um sorriso, tem sempre um bom dia, tem sempre um boa tarde, tem sempre 

um boa noite (...) você sai ali pelos corredores, os médicos te cumprimentam, eu 

acho isso maravilhoso (...)  (EDAD4) 

 

Portanto, a comparação entre os atendimentos médicos privados e da PMRJ 

possibilitou o levantamento de quatro elementos referentes à percepção de qualidade do 

serviço médico recebido pelas usuárias na PMRJ, obtidos por meio da inversão das quatro 

desvantagens apresentadas pelo atendimento médico particular: 

1) Os médicos da PMRJ não são submetidos ao mesmo regime de 

produtividade dos médicos particulares que limitam o tempo de 

atendimento das consultas; 

2) O horário das consultas é respeitado; 

3) Não há grande rotatividade dos médicos; e 

4) Para além do serviço médico em si, enquanto parte do ambiente militar a 

PMRJ se traduz em ambiente familiar e acolhedor. 

 

Dois desses quatro novos elementos podem ser encaixados no Quadro 6: 

1) “Atenção, cuidado” do Quadro 6 pode absorver o novo elemento “Os 

médicos da PMRJ não são submetidos ao mesmo regime de 

produtividade dos médicos particulares que limitam o tempo de 

atendimento das consultas”.  

2) “Educação, trato, calor humano, aconchego” do Quadro 6 pode absorver o 

novo elemento “Para além do serviço médico em si, enquanto parte do 

ambiente militar a PMRJ se traduz em ambiente familiar e acolhedor”. 

 

Já os novos elementos “O horário das consultas é respeitado” e “Não há grande 

rotatividade dos médicos” não se encaixam a priori em nenhum dos elementos pré-existentes 

no Quadro 6. Com isso, pode-se adicioná-los ali, chamando-se o primeiro “Respeito ao 

usuário” e o segundo “Criação de vínculo com o médico”.  

Além disso, outros trechos obtidos também nesta fase das entrevistas podem ser 

agregados a elementos que já haviam sido mapeados no Quadro 6, fazendo-o se transformar 

no Quadro 6-A: 

1. Atenção, cuidado: “(...) prefiro ela (a PMRJ ao atendimento particular)... pela 

atenção, que é diferenciada.” (EDP1) 
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2. Competência, capacidade de resolução dos problemas de saúde: “Eu prefiro o 

(médico) da policlínica (ao médico particular), porque eles transmitem segurança (...) 

são educados (...) têm muito conhecimento, eles pesquisam (...) então eu prefiro o 

atendimento da policlínica.” (EDAD3).  

 

Quadro 6-A – Nova configuração dos elementos que formam a percepção de qualidade 

do serviço médico recebido na PMRJ por parte das usuárias entrevistadas  
ELEMENTOS RELATOS DAS USUÁRIAS DA PMRJ QUE ILUSTRAM OS ELEMENTOS 

Atenção, cuidado 

Eu acho o atendimento de ótima qualidade, o que eu falei que eu procuro no médico 

de atenção, de interesse... que ele ouça o meu problema, eu encontro aqui...eu 

encontro os médicos bem atenciosos, são cuidadosos comigo, eles sempre atendem 

às minhas necessidades e eu acabo saindo daqui muito satisfeita das consultas. 

(EDP2) 

Eu gosto de todos (os médicos) que eu vou, eles atendem bem, nunca tive problema 

nenhum com médico do Exército, muito pelo contrário, eles me dão uma atenção 

imensa. (PT2) 

Estou satisfeita, não tenho nada do que reclamar não! Sempre fui bem atendida, 

sempre atenciosos, então isso que eu falei de escutar, não ser uma consulta “vapt-

vupt”, isso nunca aconteceu, então sempre foram bem atenciosos, não tenho do 

reclamar. (EDP3)  

Nesse ponto eu sempre tenho saído satisfeita, porque ele consegue entender o que 

eu estou falando e eu consigo entender o que ele está tratando comigo, então para 

mim eu não tenho problema nenhum (...) (PT1)  

Para os serviços que eu procuro, o atendimento pra mim é satisfatório. Me atendem 

muito bem... dificilmente há atrasos no atendimento e são super participativos. 

(EDP4) 

Todas as vezes que eu fui, eu fui muito bem atendida (...) são maravilhosas, eu me 

sinto super a vontade pra conversar sobre tudo, elas são muito atenciosas comigo, 

eu me sinto muito bem (...). (EDAD12) 

(...) até agora eu fui muito bem atendida (...) sempre com muita atenção, eu não 

tenho nada que questionar e nem reclamar, sempre fiquei muito satisfeita (...). 

(EDAD13) 

(...) eu fico muito satisfeita, sou maravilhosamente bem atendida ali (...) eu saio 

muito satisfeita com o atendimento dos profissionais. (EDAD11) 

Eu estou satisfeita... eu até comento com meu marido que eu dou muita sorte com 

os médicos da Policlínica, todos eles me atendem muito bem, me escutam... 

(EDAD2)  

Ela (a médica) é bem atenciosa e solícita (EDP1) 

(...) prefiro ela (a PMRJ ao atendimento particular)... pela atenção, que é 

diferenciada. (EDP1) 

Educação, trato, 

calor humano, 

aconchego 

Os médicos (...) procuram ver direitinho o que você tem, tem aquela preocupação, 

eu acho que tem muito calor humano ali né? Muita competência, né? (...) a 

educação, o modo de tratar... você está doente, você tem aquele aconchego (...). 

(EDAD4)  

O serviço da policlínica é muito bom porque a gente não precisa estar frequentando 

o hospital maior*. Deixar esse hospital para as internações, para casos mais... e 

uma consulta, existindo a policlínica, eu acho muito bom... o serviço é muito bom, 

me atende. (EDAD1) 

Clareza e interesse 

dos médicos 

(...) eu dou muita sorte com os médicos da Policlínica, todos eles me escutam, 

passam os exames necessários, eu fico muito satisfeita com as consultas. (EDAD2) 

... acho eles bem comprometidos, são sempre claros em relação ao tratamento... 

(PT5) 

(...) eles se interessam pela gente, como eu tenho glaucoma (...) ele procura muito, 

assim, entrar na vida da gente pra saber detalhes. (EDAD3) 

(...) sempre foram bem didáticos. (EDAD14)  
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(...) (a médica) te explica bem o problema que você traz... o que está acontecendo, 

as consequências, o tratamento ... (PT1) 

Competência, 

capacidade de 

resolução dos 

problemas de saúde 

Estou muito satisfeita com o atendimento, sempre foram maravilhosos, são sempre 

muito atenciosos, passam confiança, me tratam sempre com educação e respeito 

(...) são muito competentes. (PT3) 

Eu gosto, estou satisfeita... pela dificuldade na marcação a gente pensa muitas vezes 

em procurar um plano de saúde, pra sair desta dependência (...) mas pelo 

atendimento eu acabo ficando porque eu gosto, eu realmente não tenho problema 

com o atendimento dos médicos daqui. Eu gosto do atendimento, gosto da 

definição das situações que eles encontram, da resolução que é dada, então eu gosto 

do atendimento aqui, realmente não tenho o que reclamar. (PT4) 

(...) a maioria dos médicos com os quais eu me consulto tem competência, são bons 

médicos (...). (EDAD10) 

Eu prefiro o (médico) da policlínica (ao médico particular), porque eles transmitem 

segurança (...) são educados (...) têm muito conhecimento, eles pesquisam (...) 

então eu prefiro o atendimento da policlínica. (EDAD3) 

A PMRJ em si 

O serviço da policlínica é um serviço que é muito satisfatório pra mim, é um dos 

lugares assim do Exército que é maravilhoso, o atendimento, os médicos, tudo... 

até as pessoas que ficam no atendimento, pra te dar uma informação, são pessoas 

muito atenciosas... sempre que eu fui consultada lá eu sempre saí muito satisfeita 

com o serviço da policlínica... um dos lugares do Exército que eu gostaria de me 

tratar em tudo... então eu só tenho a falar assim positivamente da policlínica 

(EDAD4) 

Respeito ao usuário 

(...) a primeira coisa de diferente que eu percebo, que não tem a ver com a consulta 

em si, mas é o tempo de espera, então por mais que marque um horário, não é igual 

na policlínica... na policlínica se você tiver um horário, normalmente você é 

atendida no horário ou até mesmo antes, fora isso é uma dificuldade muito grande 

a gente bastante tempo na sala de espera... (EDAD8) 

Criação de vínculo 

com o médico 

(...) prefiro (o atendimento) aqui, porque aqui você tem a oportunidade de depois 

você conseguir marcar novamente com o aquele mesmo médico, e às vezes lá fora, 

mesmo você pagando particular, você vai na mesma clínica e o especialista já não 

está mais... aqui você encontra o mesmo médico com mais frequência... então eu 

prefiro aqui. (PT1) 

Eu acho que eu ficaria com a policlínica, porque inclusive o cardiologista que me 

atende lá é muito bom... eu ficaria com a policlínica... porque eu já tenho um 

tratamento lá, o médico já me conhece, já sabe o meu histórico... troca de receitas, 

ele está sempre disponível pra trocar receita, só ir lá que a gente troca, ele não cria 

um problema. Pelo menos na cardiologia eu não tenho o que me queixar. (EDAD2) 

Ali (no atendimento particular) você não tem vínculo nenhum com aquele médico, 

você nunca viu, às vezes é aquela coisa profissional mesmo, coisa ali rápida, 

acabou. (EDAD4) 

Fonte: Elaboração própria 

* A entrevistada referia-se ao Hospital Central do Exército (HCE), mais antiga Organização Militar de Saúde 

do Exército, estruturado para atender do atendimento ambulatorial a procedimentos de alta complexidade. 

 

4.1.3.2.2 Posicionamento crítico à PMRJ no comparativo com o atendimento particular 

Dentre as  entrevistadas que já haviam utilizado atendimento particular, houve críticas 

ao atendimento médico da PMRJ por parte de duas delas. 

EDAD12 declarou que os médicos particulares se esforçariam mais do que os médicos 

militares no atendimento aos usuários, com vistas a fidelizar esses últimos, preocupação que 

inexistiria no caso dos médicos militares, cujo atendimento ela qualificou como “normal”:  

É diferente o atendimento, talvez porque, quer dizer, com certeza, porque esses 

médicos trabalham a nível de plano de saúde, eles precisam ganhar, então se você 

volta... você vai à consulta, gosta do médico, do atendimento, então obviamente você 

vai voltar. Já no Exército (...) eu acredito que não haja prioridade em relação a 
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atendimento... você atender bem (...), mas quando se trata de um atendimento 

particular, eles vão fazer de tudo pra que você fique satisfeita e que volte, já dentro 

do Exército, isso não acontece, então é um atendimento normal (...) não tem um certo 

cuidado ou um carinho (...) de que um médico particular tem... todo o procedimento 

(...) então existe uma diferença muito grande dos planos de saúde para as Forças 

Armadas (...). (EDAD12) 

 

Já EDP5 é da opinião de que existe – por parte de terceiros, não dela – preconceito 

para com os médicos militares por eles gozarem da estabilidade clássica de funcionários 

públicos concursados:  

(...) a diferença (em relação ao médico particular) é que muitas pessoas veem (o 

médico militar) com maus olhos... por ser concursado não quer trabalhar direito... eu 

não vejo isso, pelo menos lá na policlínica eu não vejo. Eu sempre saio das consultas 

muito satisfeita, eu acho que os médicos muito atenciosos, apesar de serem militares, 

às vezes tem pessoas que têm algum preconceito a isso, eu não vejo isso não, eu vejo 

eles como médicos mesmo, sem enxergar a patente. (EDP5) 

 

Outro comentário crítico veio, interessantemente, mais do servicescapes (BITNER, 

1992) do ambiente médico encontrado na PMRJ frente ao do atendimento privado do que 

exatamente ao core do serviço. A facilidade de acesso, a modernização das instalações e o 

cafezinho como “mimo” foram as justificativas de EDAD1 para a escolha de uma clínica 

particular em detrimento da PMRJ caso não houvesse nenhum dispêndio: 

(...) se fosse sem custo eu procuraria o particular, porque provavelmente seria mais 

próximo pra mim. Eu teria uma facilidade maior, um acesso melhor, eu acredito que 

seria melhor nesse sentido... e também, sinceramente, nas instalações, porque 

normalmente uma clínica particular são melhores, mais modernas, a gente tem até 

um cafezinho. (EDAD1) 

 

4.1.3.2.3 Identificação de semelhança quanto à qualidade percebida nos serviços 

médicos particular e da PMRJ 

Houve várias colocações, durante as entrevistas, quanto à percepção de semelhança 

entre os serviços médicos particular e da PMRJ: 

(...) pra mim foram idênticos, tanto fora (privado) quanto dentro (PMRJ), me 

trataram muito bem, então foi muito satisfatório, tanto um quanto o outro, não tenho 

do que reclamar. (PT2) 

Nesse aspecto não vejo diferença... já tive médicos lá fora que eu não gostei do 

resultado, como já tive outros que eu adorei, que fui bem tratada, bem atendida, os 

problemas foram resolvidos e solucionados, enfermidades no caso (...) (PT4) 

Não vi diferença, graças a Deus sempre fui muito bem atendida em ambos os 

ambientes, tanto aqui na policlínica, como lá fora em um consultório particular. 

(EDP2) 

(...) o profissional que eu já procurei particular é que não tinha na policlínica, como 

até hoje eu acho que não tem... foi reumatologista, e não vi diferença não, eu acho 

que se fosse um reumatologista dentro da policlínica, me atenderia da mesma 

forma... eu não senti essa diferença. (EDAD1) 
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Se a gente for comparar o atendimento da policlínica, desta unidade militar 

específica, com o que a gente tem hoje em plano de saúde, não (não enxerga 

diferença) (...) se a gente for comparar no geral o que tem com plano de saúde e o 

atendimento que a policlínica oferece, nenhuma diferença. (EDP3) 

As usuárias EDAD12 e EDAD13 imputaram a qualidade percebida em atendimento 

médico aos traços pessoais do profissional: 

(...) não acho que tenha diferença não, acho que mais é do caráter da pessoa (...) gosta 

do que faz, trabalha com o que gosta, tem pessoas que são mais atenciosas, tem 

pessoas que não, independente dela ser militar ou não (...) vai da pessoa mesmo, de 

pessoa pra pessoa, como qualquer outro lugar, como qualquer outro atendimento. 

(EDAD13) 

Eu acredito que quando você gosta daquilo que você faz, aí você faz bem, 

independente de ser oficial (...) ou seja o que for (...) eu acredito nisso, que quando 

você gosta, ama o que faz, faz bem feito. (EDAD12) 

 

Para PT4, por mais que os médicos da PMRJ lhe inspirem maior confiança do que 

médicos particulares, isso não garante a qualidade do serviço: 

(...) confiança até sinto (no médico militar), eu sempre acho que há uma confiança 

maior (do que no caso do médico particular), mas não é garantia... eu confesso que 

eu não consigo generalizar... eu acho que preparo eles têm muito aqui dentro (da 

PMRJ). Eu acho que a gente pode não dar sorte (...). (PT4) 

 

O raciocínio de EDAD7 a respeito desta similaridade entre os atendimentos privado e 

da PMRJ foi mais elaborado do que aquele encontrado junto às demais usuárias. Para ela, a 

avaliação de vários pontos permite concluir que os dois tipos de atendimento se equivalem 

– fundamentalmente, a estabilidade do médico militar lhe garante maior disponibilidade de 

tempo para atualização profissional, ao mesmo tempo em que o médico civil se desdobra 

para desempenhar bem a profissão exatamente por não ter estabilidade:  

(...) tem o lado do militar que ele tem a estabilidade, então ele pode também se 

acomodar, não se atualizar, e isso não é bom... e o médico de fora ele tem que correr 

mais atrás né... senão fica difícil sobreviver (...) ao mesmo tempo o militar vai ter 

mais tempo para se atualizar, também isso é positivo, porque ele não está naquele 

estresse do mundo fora né... da rede privada, então ele não tem aquele estresse, já 

está garantido, já está tudo certo o salário dele, então ele tem mais tempo pra estudar, 

isso também é positivo, vai depender de pessoa pra pessoa (...) por exemplo se for 

um médico de uma rede d’Or, ele tem que se atualizar, ele tem que se enquadrar nos 

parâmetros da rede, assim como o militar tem que se enquadrar (...) no serviço 

militar, então seria a mesma coisa. (EDAD7) 

 

Finalmente, vale registrar o raciocínio de EDAD1, para quem o tipo de atendimento 

buscado é que leva a um eventual questionamento sobre a capacidade do médico. Para ela, 

à exceção do atendimento médico estético, nenhum outro implicaria a necessidade de 

investigação específica sobre a formação/reputação do profissional. Como este não é seu 

caso, ela diz sentir-se segura com qualquer médico, militar ou não: 

(...) eu acho que se eu fosse uma pessoa que procurasse profissional da parte estética, 

eu acho que aí sim eu teria essa preocupação (sobre a formação do médico), porque 

eu acho que existe muito charlatanismo na parte do profissional estético, mas como 
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eu não procuro esse tipo de profissional... então eu me sinto segura independente de 

ser um médico militar, um médico concursado, como um médico civil, um médico 

aqui fora, um médico particular... não me preocupo muito com essa parte não. 

(EDAD1) 

4.1.3.3 A percepção da influência sobre a qualidade do serviço médico da PMRJ 

advinda do fato de se tratar de militares  

Quando perguntadas se percebiam algum tipo de influência sobre a qualidade do 

serviço médico da PMRJ prestado pelos médicos militares pelo fato de eles fazerem parte 

do Exército, foi externado por várias das usuárias que as patentes militares dos médicos da 

PMRJ não interferem nos julgamentos a respeito da qualidade do atendimento: 

Eu geralmente quando entro na policlínica eu não enxergo como militar... que eu 

estou entrando num lugar de militar, são médicos pra mim, então não sinto nenhuma 

diferença em relação a uma clínica particular, nem observo patente... pra mim não 

são militares, são médicos que estão ali pra me atender.  (EDP3) 

(...) acho muito relativo, tanto pode o militar não te tratar bem, quanto um civil, isso 

é característica de cada pessoa, do próprio ser humano... não enxergo o médico como 

militar, pra mim não faz diferença, não olho a patente. (PT5) 

(...) não tenho preferência, eu acho até isso muito relativo, isso vai da personalidade 

de cada pessoa, de cada médico, eu não vejo o médico, por ele ser militar, um médico 

aqui da policlínica, diferente do médico civil, pra mim eu não vejo o médico como 

militar, eu vejo o médico como médico, eu não vejo ele como um oficial, eu vejo ele 

como médico, pra mim eu não vejo nenhuma diferença não (...) (EDP2) 

(...) independente da patente que for (...) eles mostram simplicidade, não deixam isso 

tomar conta deles... é médico mesmo ali, é ser humano, médico-paciente, paciente-

médico... às vezes a gente entra e é uma patente mais elevada... e eu não vejo isso aí 

não... os médicos na policlínica são pessoas que não deixam isso, de mostrar... 

negócio de patente... que eles ali, eles são médicos, que eles estão ali pra cuidar, pra 

ter aquele carinho. (...) então ali são realmente profissionais, eles não usam dessa 

parte! (EDAD4). 

(...) eu vejo o médico (da PMRJ) como médico, não vejo como militar! (PT1) 

(...) pra mim é indiferente se ele é oficial (...) acho que importa é a competência do 

médico, a atenção do médico, o profissionalismo dele mesmo (...). (EDAD13) 

Eu acredito que quando você gosta daquilo que você faz, aí você faz bem, 

independente de ser oficial (...) ou seja o que for (...) eu acredito nisso, que quando 

você gosta, ama o que faz, faz bem feito. (EDAD12) 

(...) muitas pessoas veem (o médico militar) com maus olhos... por ser concursado 

não quer trabalhar direito... às vezes tem pessoas que têm algum preconceito a isso 

(ao fato de serem militares funcionários públicos), eu não vejo isso não, eu vejo eles 

como médicos mesmo, sem enxergar a patente. (EDP5) 

 

Por outro lado, algumas usuárias relataram aspectos positivos da carreira militar e 

características representativas dos militares para justificar a influência na percepção de 

qualidade do atendimento médico prestado na PMRJ: 

 (...) o militar vai ter mais tempo para se atualizar, também isso é positivo, porque 

ele não está naquele estresse do mundo fora né... da rede privada, então ele não tem 

aquele estresse, já está garantido, já está tudo certo o salário dele, então ele tem mais 

tempo pra estudar, isso também é positivo (...). (EDAD7) 
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(...) eu acho que a disciplina, o preparo, a inteligência também conta (na performance 

dos médicos militares), porque a gente sabe que as provas militares (...) são mais 

difíceis (...) hoje em dia qualquer um faz faculdade de medicina (...) é mais fácil 

confiar (...) a vida militar não é uma vida fácil, não é pra fraco (...) por ter passado 

em concurso, por ter estudado mais (...) eu acho que influencia sim. (...) pra ele ser 

um bom médico, ele precisa ter uma certa qualidade de vida, então um oficial do 

Exército (...) eu acho que ele não trabalha em vários locais, ele não fica na correria 

de vida, eu sinto tranquilidade neles, por serem oficiais, por terem uma vida mais 

estabilizada, por eles terem disciplina (...) um conjunto de fatores do militar que 

contribui para que ele seja uma pessoa mais tranquila eu acho, e isso é transmitido 

no momento da consulta (...) o patriotismo, o olhar pro outro diferente, a disciplina... 

um conjunto de coisas, de características que tem o militar, eu acho que conta muito. 

(EDAD5)  

(...) são militares né... disciplina... e a pontualidade, isso tudo... o militar já tem isso 

na sua formação e leva isso para o profissional quando está ali colocando em prática. 

(...) a maioria dos profissionais ali atendem fora, têm as suas clínicas ou têm o 

atendimento por fora, então eles sempre se atualizam (...) não ficam só ali dentro, 

não é só a formação na área de saúde (...) logo depois eles têm que estudar para o 

concurso (...) e mesmo assim continuam se especializando também devido ao 

atendimento fora da Policlínica (...). (EDAD8);  

(...) eu confesso que influencia sim (...) porque eu acho o seguinte... o médico oficial 

do Exército, além... da faculdade, ele tem que prestar um concurso né... e é um 

concurso muito disputado (...) que tem poucas vagas, um concurso difícil, então ele 

tem que se preparar ainda mais, além da faculdade dele, ele tem que se preparar pra 

esse concurso, ele tem que se preparar mais ainda, então parando pra pensar, acaba 

influenciado sim (...) na confiança, na qualidade (...) além dele ser médico, ele é um 

oficial do Exército, eu me sinto mais segura (...) porque a disciplina do militar é 

diferente (...), o tratamento dele com a gente (...) é um diferencial (...). (EDAD6) 

 

Os relatos destas entrevistadas que percebem um diferencial positivo na qualidade do 

atendimento médico da PMRJ pelo fato de os médicos serem militares do Exército, 

convergem com o estudo de Handayani et al. (2015), demonstrando que a percepção de 

qualidade do serviço médico reside na existência de profissionais com capacitação técnica e 

boa formação. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM MÉDICO(A)S 

As entrevistas com o(a)s médico(a)s começaram com perguntas simples e diretas que 

serviram para lhes compor o perfil no Quadro 4 dessa pesquisa: especialidade, idade, tempo 

de serviço militar e tempo no quadro efetivo da PMRJ.  

Posteriormente, o entrevistador adentrou as entrevistas em profundidade, 

primeiramente buscando conhecer a opinião do(a) médico(a)s sobre o julgamento dos 

usuários quanto ao serviço médico ambulatorial prestado na PMRJ e, em seguida,  quanto 

ao desempenho dos médicos militares. 

 

4.2.1 Resultado da análise de conteúdo das opiniões do(a)s médico(a)s sobre o 

julgamento dos usuários quanto ao serviço médico ambulatorial prestado na PMRJ 
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Por ter se tratado de pergunta aos médico(a)s a respeito do julgamento de terceiros 

sobre o serviço médico que prestam, esses profissionais tiveram que se basear em impressões 

a respeito que conseguem captar por parte dos usuários.  

Essa captação pôde ser percebida de duas formas: indireta/subjetiva ou objetiva, 

podendo ocorrer das duas formas, simultaneamente ou não.  

Todos os entrevistados convergiram na opinião de que o atendimento ambulatorial da 

PMRJ é visto como satisfatório pelos usuários, com as manifestações dessa opinião tendo se 

dado a partir de impressão identificada por meios indiretos/subjetivos e por meios objetivos.  

No primeiro caso isso fez emergir a primeira categoria, denominada “usuários 

parecem estar satisfeitos com atendimento”: 

(...) o paciente ele se sente satisfeito na medida da atenção que é dada a ele (...) ele 

observa bastante o médico (...) eles saem sim bem satisfeitos (...) a impressão que 

fica no final é de satisfação sim. (MD5) 

Os usuários têm uma percepção bem positiva, haja vista que muitos deles migram 

até de outras policlínicas, de outros serviços, em direção à nossa unidade... e depois 

desse primeiro atendimento eles permanecem por longos períodos visando 

atendimentos regularmente. (MPT4) 

Aqui a gente... em geral acho que a gente dá mais atenção, aqui na PMRJ... então 

eles gostam bastante daqui. (MPT3) 

(...) eu acho que as pacientes saem satisfeitas, na maioria das vezes, do atendimento 

(MD3) 

A gente observa que existe uma grande satisfação em relação ao atendimento médico 

e aos outros profissionais de saúde. (MD1) 

 

A segunda categoria, denominada “satisfação dos usuários com atendimento é 

comprovada”, tem a ver com elementos objetivos que indicam que o atendimento 

ambulatorial da PMRJ é considerado satisfatório pelos usuários: 

(...) em geral eu vejo que os pacientes ficam muito satisfeitos (...) eu vejo até eles 

comentando dos outros colegas. (MD4) 

Em relação ao atendimento do médico em si, eu não vejo nenhuma assim... reclamação 

maior não, eles gostam dos médicos daqui... muitos elogiam... mas no geral o que eu 

escuto deles é que eles ficam satisfeitos com o atendimento (...). (MPT2) 

(...) eles sempre acham que aqui o atendimento é mais diferenciado [do que em outras 

unidades] ... que a gente dá mais atenção, o tempo de consulta a gente acaba se 

estendendo mais aqui do que nos hospitais, lá eles acham que a consulta é mais rápida, 

mais superficial. (MPT3) 

(...) eu observo que os pacientes estão bastantes satisfeitos (...) e isso eu observo não só 

nas consultas com eles (os usuários) me falando, mas também conversando com os 

colegas (...) (MD1) 

(...) a gente tem uma percepção da paciente, né... ao longo da consulta a gente vai 

percebendo que a paciente se solta, que a paciente questiona mais coisas, ela tem 

coragem de falar mais coisas (...) então elas se despedem da consulta “Doutora, eu gostei 

muito, muito obrigada, muito obrigada pela sua atenção”... então isso tudo, avaliando 

de uma maneira geral, me dá a percepção que elas gostam do atendimento médico. 

(MD3) 
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A gente escuta os pacientes elogiando outros colegas (...) já escutei de alguns pacientes 

também que tiveram alguma doença grave e que foram diagnosticados de forma precoce 

no ambulatório (...) então eles acabam sendo muito gratos aos médicos daqui. (...) e  

muitas vezes a gente escuta deles mesmo falando que no geral os médicos conseguem 

agilizar a vida deles, então eles também sempre relatam muito isso com a gente. (MPT1) 

 

A terceira categoria foi identificada quando, apesar de todos o(a)s médico(a)s terem 

convergido na opinião de que o atendimento ambulatorial da PMRJ é visto como satisfatório 

pelos usuários, terem sido registradas algumas ressalvas a essa satisfação. Esse resultado 

viria da falta de empatia médico-usuário ou de atendimentos menos atenciosos. Essa 

categoria foi nomeada de “ninguém é perfeito”:   

Eles gostam dos médicos daqui... obviamente que um ou outro, dependendo de cada 

profissional... eles nem conhecem ou nunca se consultaram com determinado 

profissional, ou então se consultaram apenas poucas vezes, e aí eles não têm uma 

opinião formada sobre determinadas especialidades (...) Obviamente que um outro não 

gosta de determinado profissional ou diz que não gostou muito daquela consulta, mas 

isso é normal em qualquer hospital... o paciente cria ligação com determinado 

profissional ou não, ele gosta ou não da consulta daquela pessoa. (MPT2) 

Vai ter um ou outro, um desvio-padrão de algum atendimento um pouco mais relaxado 

de algum médico (...) (MD4) 

Eles percebem... reclamam, dão aquela esnobada de vez em quando (...) (MD5) 

 

A quarta categoria foi identificada conforme o(a)s médico(s) estenderam à PMRJ parte 

da responsabilidade pela satisfação dos usuários percebida por eles. Essa categoria foi 

nomeada de “o serviço da PMRJ é diferenciado”: 

Eles sabem que (aqui) eles têm um serviço de qualidade, que eles têm os exames 

agendados numa perspectiva de tempo próxima (...) pode demorar algum agendamento 

de consulta, mas acabam conseguindo num tempo curto (...) eles saem sim bem 

satisfeitos, a impressão geral que me transmite é de um atendimento de excelência, tanto 

por eles terem facilidade de fazer exames, quanto de profissionais para atenderem as 

demandas das pessoas. (MD5) 

Os usuários têm uma percepção bem positiva, haja vista que muitos deles migram até 

de outras policlínicas, de outros serviços, em direção à nossa unidade... e depois desse 

primeiro atendimento eles permanecem por longos períodos visando atendimentos 

regularmente. (MPT4) 

(...) acho que são bem satisfatórios (os julgamentos). Os pacientes comparam sempre 

com as outras policlínicas e com o HCE principalmente. Eles referem que o atendimento 

é bem personalizado (...) de um modo geral as pessoas estão bem satisfeitas com o 

atendimento da PMRJ. (MD2) 

Assim, na minha opinião a PMRJ é muito bem vista, porque eles sempre acham que 

aqui o atendimento é mais diferenciado... que a gente dá mais atenção, o tempo de 

consulta a gente acaba se estendendo mais aqui do que nos hospitais, lá eles acham que 

a consulta é mais rápida, mais superficial, e aqui a gente... em geral acho que a gente dá 

mais atenção, aqui na PMRJ... então eles gostam bastante daqui. (MPT3) 
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A quinta categoria foi identificada a partir de autoavaliações do(a)s médico(a)s sobre 

seus desempenhos destinados à busca pela satisfação dos usuários. Observou-se que os 

profissionais se empenharam em explicitar as iniciativas que adotam nesse sentido, e por 

vezes também em “dar provas” ao entrevistador de que esses esforços são reconhecidos e 

bem-vindos por parte dos usuários, que retribuem com gentilezas. Isso levou essa categoria 

a ser nomeada de “médico(a)s se esforçam para agradar os usuários”: 

(...) o paciente ele se sente satisfeito na medida da atenção que é dada a ele (...) ele 

observa bastante o médico (...) na medida que ele sente a atenção do médico e ele 

adquire confiança, percebe que o médico está falando alguma coisa que 

proporcionada credibilidade, fundamento, ele fica muito satisfeito (...) isso é 

diretamente proporcional ao comportamento que o médico tem com o paciente, na 

medida que ele transmite credibilidade e atenção, o paciente se sente atendido de 

uma maneira global (...) não é só alguém que ouve as queixas e prescreve uma 

medicação. Eu acredito nisso, que depende muito do médico (MD5) 

(...) a gente dá mais atenção, o tempo de consulta a gente acaba se estendendo mais 

aqui do que nos hospitais, lá eles acham que a consulta é mais rápida, mais 

superficial, e aqui a gente... em geral acho que a gente dá mais atenção, aqui na 

PMRJ... (MPT3) 

Então ao longo da consulta eu vou percebendo se tá indo bem ou não, se tá agradando 

ou não, se eu estou conseguindo atingir a queixa da paciente ou não... isso é um 

ponto. O outro ponto é... a atenção que eu dou à paciente, então eu percebo que eu 

faço determinadas perguntas a elas e eu toco, entende? Eu consigo ganhar a 

confiança delas, talvez por assuntos que elas não falariam com qualquer pessoa né... 

e eu percebo também que a minha atitude humana, mais próxima de tocar nelas, não 

tocar do ponto de vista do toque ginecológico, mas o tocar, o tocar na mão, o abraçar, 

o receber na porta, o levar na porta, isso faz a diferença também, do carinho que eu 

passo pra elas, e o que obviamente eu recebo muito... (MD3) 

(...) eu observo que os pacientes estão bastantes satisfeitos, não só em relação à 

qualidade técnica do atendimento, mas também pelo atendimento humanizado que 

os médicos da PMRJ oferecem... (MD1) 

E a gente acaba percebendo também um carinho muito grande deles quando a gente 

vê que eles vêm para uma consulta em um outro setor e aí eles vão lá e passam no 

nosso setor só para dar um oi (...) então eu acho que assim, é visto de uma forma 

legal, existe muito respeito, muito carinho (...). (MPT1) 

 

4.2.2 Resultado da análise de conteúdo das opiniões do(a)s médico(a)s sobre o 

julgamento dos usuários quanto ao desempenho dos médicos militares 

Obviamente, por ter se tratado de pergunta aos médico(a)s a respeito do julgamento de 

terceiros sobre desempenho dos médicos militares, esses profissionais teriam que se basear 

em impressões a respeito que conseguem captar por parte dos usuários.  

As respostas se dividiram em três vertentes: a) a contaminação positiva da instituição 

militar Exército sobre o serviço; b) a influência da patente do militar sobre a percepção do 

serviço prestado; c) a percepção de diferença entre o atendimento do médico militar e o 

atendimento do médico civil, esse último prestando serviço dentro da PMRJ ou não. 

a) Desempenho dos médicos militares à luz da contaminação positiva da instituição 

militar Exército sobre o serviço: 
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Nessa vertente, as categorias credibilidade, confiabilidade e segurança no atendimento 

tiveram convergência positiva: “médico militar é confiável”. Conforme várias opiniões 

ressaltaram, as características específicas do meio militar - a postura, a disciplina e a 

formação dos militares, - e o próprio prestígio de que gozam as forças armadas junto à 

população, contaminariam positivamente a prestação do serviço médico:  

Sim, porque as forças armadas ainda gozam de um grande prestígio social e eles (os 

usuários) tendo um médico como oficial das forças armadas, oficial do Exército 

brasileiro, eles têm uma segurança maior, a estabilidade da presença do profissional 

aqui... e de que o profissional, por passar um período da sua vida ali, ele é mais 

imbuído em tentar fazer um bom serviço, até porque ele vai continuar ali... e nada 

melhor que um resultado positivo de um tratamento por ele implementado. Então 

eles se sentem mais seguros, mais confiantes, de tratar com algum profissional que 

mantenha essa relação mais sólida de médico-paciente. (MPT4) 

(...) com certeza o fato do médico ser oficial do Exército confere uma maior 

confiabilidade e credibilidade aos pacientes, pois temos uma excelente formação e 

um foco em oferecer um serviço de excelência ao usuário (...). (MD1) 

Eu acho que os pacientes admiram a postura e a disciplina do médico militar, se 

sentem respeitados e eu acho que isso aumenta a credibilidade né... a imagem que o 

paciente tem do profissional aumenta a credibilidade na qualidade do atendimento 

(...) de um modo geral eu percebo que ser atendimento por um médico militar traz 

uma segurança maior, uma credibilidade maior para os pacientes. (MD2) 

 

Essa confiança seria observável até mesmo no caso de os usuários preferirem um 

médico militar de carreira na PMRJ em detrimento de médico civil ali atuante: 

Por exemplo, o militar que está na PMRJ com o civil que está na PMRJ, eles têm essa 

percepção da diferença do civil, porque o civil no meio militar, ele não tem o 

comportamento assim muito... digamos assim, dedicado, porque eles (os usuários) 

sabem que (há) até a diferença salarial, benefícios em relação à carreira, então o civil 

que trabalha dentro do meio militar ele tem um comportamento assim meio relutante, 

então esse militar e esse civil que trabalham juntos no ambiente militar... eles (usuários) 

preferem o militar, eles têm certas ressalvas em relação aquele civil que trabalha no 

meio da gente (...). (MD5) 

 

Outro fator que, segundo o(a)s médico(a)s, pesa para a percepção dos usuários quanto 

ao médico militar ser confiável foi exposto como um corolário da “garantia” representada 

pelo fato de esse profissional ser vinculado a legislação militar, o que traria maior segurança 

ao usuário quando de eventuais insatisfações no serviço: 

Eles (os usuários) percebem uma certa segurança, porque sabem que o fato de ser 

atrelado a uma legislação militar (...) talvez atuar uma reclamação contra aquele 

médico se ele agir com má conduta. (MD4) 

(...) o fato de ser militar ajuda no sentido deles (usuários) terem mais acesso na hora 

de, por exemplo, fazer uma reclamação, saber a quem se queixar daquele médico, se 

for o caso, porque também muitos ficam inibidos de se queixar e depois chegar 

naquele mesmo lugar e ter represália, e não serem bem atendidos porque em algum 

momento reclamaram, entendeu? (MD5) 
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b) A influência da patente do militar sobre a percepção do serviço prestado: 

Quando foi perguntado se os entrevistados entendiam que a patente do militar 

influenciaria na percepção dos usuários quanto ao resultado do serviço médico que recebem 

na PMRJ, emergiu categoria denominada de “patente só importa em primeiros 

atendimentos”. Ela traduz a opinião de que uma patente não acresce nem decresce de forma 

substancial ao serviço recebido, mas pode influenciar quando o usuário busca algum 

indicativo de experiência na profissão ou quando se trata de usuário que está buscando o 

atendimento pela primeira vez: 

Eles (os usuários) enxergam muito a gente assim... como médico... até assim as 

patentes mais altas, mesmo um coronel, general, eles enxergam a gente primeiro 

como médicos, não como militares. (MPT1) 

(...) eu não acho que o fato do médico ser militar tenha uma percepção diferente para 

o paciente (...) o fato de ser militar, eu acho que não nos torna, para o paciente, 

médicos melhores não. (MD3)  

(...) a patente inicialmente vai influenciar, bem provável que (o usuário) escolha a 

patente mais alta, mais pela experiência, achando que é uma pessoa de mais idade, 

que tem mais experiência, por esse motivo (...). (MPT3) 

Sim, eu acho que (a patente) influencia sim. Independente da especialidade, 

influencia quando um profissional tem uma patente maior, tipo major, um coronel, 

eles (os usuários) ligam muito a capacidade do profissional a isso... quando eles (os 

usuários) não conhecem, obviamente... Se eles não conhecem o profissional e eles 

vão escolher numa consulta, existe um aspirante e existe um capitão, existem um 

major, eles vão escolher o capitão ou o major, ou se existe um civil ou um militar, 

eles vão escolher o militar, porque eles acreditam que aquele profissional por ser 

militar seja mais capacitado do que o outro. Se eles (os usuários) já conhecem o 

profissional, isso muda um pouquinho, eles vão mais pela capacidade do 

profissional, pela empatia que eles criaram. (MPT2) 

 

c) A percepção de diferença entre o atendimento do médico militar e o atendimento do 

médico civil, esse último prestando serviço dentro da PMRJ ou não: 

Quando o(a)s entrevistados discorreram sobre como imaginam que os usuários 

interpretem os serviços médicos que recebem dentro da PMRJ por médicos militares (de 

carreira ou temporários) em comparação com serviços médicos que recebem por parte de 

médicos civis (tanto aqueles contratados para atuar dentro da PMRJ como aqueles que só 

atuam fora dela) emergiu a categoria que foi denominada “médico é médico”, baseada nas 

opiniões de que os usuários esperam o mesmo desempenho de ambos, indistintamente: 

Olha, pra mim não [acho que o usuário veja diferença entre médico militar e médico 

civil] até porque eu sou da ginecologia, é uma clínica que isso não conta muito (...). 

Se eu fosse uma profissional civil, eles iriam procurar da mesma forma que sendo 

major do Exército, então isso pra mim não muda, em termos de ginecologia não 

muda (...). (MPT3) 

Eu acho que eles (os usuários) pensam que a gente é igual aos médicos civis, (...) eu 

não acho que o fato do médico ser militar tenha uma percepção diferente para o 

paciente. Eu acho que para os usuários da PMRJ a gente não é melhor que o médico 

civil por exemplo, acho que não. E, para os dependentes de militar que têm uma 

condição financeira menor e que não tenham tido acesso a algum médico civil (de 

plano de saúde particular), eles acham que o médico militar é médico, médico, então 

não faz diferença. (MD3) 



49 

 

Vale notar, no entanto, que, aparentemente fugindo de uma interpretação da opinião 

dos usuários e adentrando suas próprias opiniões a respeito deste assunto, alguns 

respondentes se permitiram algumas divagações que parecem indicar dúvidas pessoais sobre 

a igualdade dos médicos miliares e civis.  

A colocação de MD3 – capitão com nove anos de serviço na PMRJ - é especialmente 

elucidativa, quando ela diz “Eu acho que eles (os usuários) pensam que a gente é igual aos 

médicos civis, e na verdade até somos né... dependente do grau de instrução de cada um, de 

especialização, enfim (...).”. A adição do advérbio inclusivo “até” remeteria a uma condição 

de abrangência condescendente, aparentemente confirmada pela ressalva da dependência do 

grau de instrução e da especialização para que a igualdade entre os médicos militares e civis 

possa de fato existir. Por outro lado, MD3 não deixa de admitir que “(...) para alguns 

pacientes, aqueles em geral que têm uma condição financeira maior, eles acham que o 

médico militar é até ultrapassado, não está tão atualizado como o médico civil.”.  

As reflexões de MD5 – médica com 30 anos de serviço militar - parecem reforçar esse 

sentimento, com uma aparente opinião pessoal sua expressada como se fosse aquilo que os 

usuários pensam: “(...) tem aqueles (usuários) que percebem que no meio militar não tem 

aquele envolvimento científico, de pesquisa, de ensino na área técnica... que no meio civil 

tem, no meio civil você chega no setor, é o professor “fulano de tal” que é chefe do serviço, 

que ele vai dar aula na faculdade (...) e no meio militar eles (os usuários) veem que o médico 

é apenas militar e médico. Vai ali, cumpre o expediente, vai embora.”.  

O advérbio “apenas” e a expressão de que o médico, no meio civil, “é o professor 

fulano de tal” traduziriam uma percepção pessoal de redução da importância do médico 

militar em comparação com o civil. Essa percepção seria, inclusive, reforçada pela frase 

seguinte – “Vai ali, cumpre o expediente, vai embora” – que embutiria um certo 

ressentimento derivado do preconceito à atitude estereotipada de funcionários públicos 

enquanto meros cumpridores de expediente burocrático.  

Por outro lado, essa mesma médica parece transparecer certa frustração ao reconhecer, 

como que numa manifestação catársica, que existe distância entre as propensões à busca por 

aprimoramentos por parte dos médicos militares vis à vis os médicos civis, mesmo quando 

esses últimos são – com uma ponta de espanto - “até de SUS”: “Aqueles (pacientes) que têm 

um nível intelectual maior, eles sabem que o médico militar não tem aquela vocação pra 

ciência, não tem aquela dedicação à ciência, que muitas vezes num ambiente civil, até de 

SUS, você encontra professores (...) fazem pesquisas, estão muito envolvidos, muitas vezes 

não vão atender porque estão em congressos, fazendo apresentação até em congressos 

internacionais”.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES  

5.1 CONCLUSÃO 

Como resposta a questão-problema - que se traduz no atingimento do objetivo 

principal da pesquisa - tem-se que para algumas das usuárias do serviço médico ambulatorial 

da Policlínica Militar do Rio de Janeiro, o fato de o(a)s médico(a)s serem oficiais militares 

pertencentes ao Exército se constitui uma promessa implícita quanto à qualidade do serviço 

que ali receberão. De outra forma, algumas usuárias externaram que tais patentes não 

interferem nos julgamentos a respeito da qualidade desse atendimento. 

O atingimento do objetivo principal se deu por meio de entrevistas com mulheres 

dependentes de militares e usuárias do serviço médico ambulatorial da PMRJ. Foi possível 

analisar que as características comumente atribuídas ao militar, como a disciplina, a 

pontualidade e o patriotismo, e ainda, as particularidades da sua formação, fizeram com que 

algumas respondentes percebessem um diferencial positivo na qualidade do serviço prestado 

naquela Organização Militar de Saúde. No entanto, outras entrevistadas externaram que o 

fato de serem militares, mesmo com altas patentes, não influencia sobre a percepção de 

qualidade do serviço. 

Quanto aos objetivos intermediários delineados no início deste estudo, considera-se 

que foram alcançados. A relação a análise do vínculo entre a usuária e o(a) médico(a) 

mostrou o quanto é importante a relação estabelecida entre os médicos e os usuários do 

serviço de saúde na ocasião da marcação de consulta na PMRJ. Pôde-se observar que a 

maioria das entrevistadas preferem agendar suas consultas com o mesmo profissional que as 

atenderam em outras oportunidades, exceto nos casos de urgência ou emergência, ou ainda 

na falta de vagas, onde algumas usuárias relataram que marcariam com outro profissional, 

entendendo que, pelo nível de serviço da PMRJ, o atendimento teria a mesma qualidade. 

Outro ponto mencionado por uma entrevistada para justificar a marcação de consulta 

conforme a disponibilidade da Policlínica, foi o uso compartilhado do prontuário do 

paciente, ferramenta que proporciona uma comunicação efetiva entre os profissionais de 

saúde e melhora a qualidade assistencial ao usuário. Observa-se ainda que, no levantamento 

das características desejáveis nos médicos relatadas pelas entrevistadas, as palavras 

confiança, humano, empatia, intimidade, atenção e ouvinte foram bastante citadas e 

comprovam a relevância do vínculo entre o médico e o usuário.  

 O levantamento das características desejáveis nos médicos revelou os principais 

atributos em relação à conduta do médico no consultório julgadas pelas usuárias do serviço 

médico ambulatorial prestado na PMRJ: conhecimento, confiante, competente, seguro, 

empático, atencioso, humano, respeitoso, ético, profissional, higiênico, claro, ouvinte, 

comprometido, assertivo, educado, capacitado e resolutivo. Esta análise encontrou respaldo 

no mapeamento realizado por Bendapudi et al. (2006) e mostrou que as características mais 

recorrentes dizem respeito a relacionamento e não ao conhecimento técnico, embora a 

palavra “conhecimento” tenha sido a mais citada nas entrevistas. 

 Sobre a percepção das usuárias em relação à qualidade do atendimento médico 

prestado na PMRJ, as respostas foram homogêneas, todas relataram muita satisfação com o 

serviço ofertado e evidenciaram a qualidade dos demais profissionais que integram a 

Policlínica. Pôde-se observar que a opinião das usuárias convergiram com a do(a)s 

médico(a)s, que também foram entrevistados ao final da pesquisa. Na opinião destes 

profissionais o atendimento ambulatorial prestado na PMRJ é considerado satisfatório para 

os usuários, esta impressão pôde ser identificada por meios indiretos/subjetivos e por meios 

objetivos. 
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A luz destas colocações, pode-se dizer que, para os dependentes de militares usuários 

do atendimento médico ambulatorial da PMRJ, o fato de o(a)s médico(a)s que atendem nesta 

Organização pertencerem ao Exército funciona como uma promessa implícita de que o 

serviço ali obtido tem qualidade. Embora tenha-se observado que, mesmo diante da 

credibilidade do Exército perante a sociedade, algumas entrevistadas não enxergaram a 

condição militar do médico como uma promessa implícita ou um possível aumento na 

percepção de qualidade no serviço prestado. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Diante da alta complexidade e da importância dos serviços de saúde para a sociedade 

como um todo, para futuros estudos recomenda-se o aprofundamento constante nas questões 

relacionadas a percepção de qualidade destes serviços. 

Como o presente estudo foi feito apenas com usuárias do serviço médico ambulatorial 

da PMRJ, para pesquisas futuras sugere-se uma análise em outras organizações militares de 

saúde que possuem atendimento de emergência e prestam serviços mais complexos, 

inclusive nas demais Forças Armadas. 

Sugere-se ainda uma pesquisa quantitativa com usuários do serviço de saúde a nível 

ambulatorial, primeiramente para ter-se a possibilidade de verificar estatisticamente os 

achados da presente pesquisa. Feito isso, o mesmo percurso de pesquisa é sugerido nas 

organizações militares de saúde que realizam procedimentos de alta complexidade. Primeiro 

um estudo de abordagem qualitativa, para aprofundamento das questões e ampliação de 

horizontes de conhecimento sobre a percepção de qualidade e a avaliação de promessas 

implícitas. Após o estudo qualitativo, é recomendada a pesquisa quantitativa, com o objetivo 

de generalizar os achados. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS 

 

APRESENTAÇÃO DA PARTICIPANTE 

 FAIXA ETÁRIA 

 ESPECIALIDADES MÉDICAS JÁ UTILIZADAS NA PMRJ 

 HÁ QUANTOS ANOS FREQUENTA A PMRJ 

 MOTIVO DA VISITA A PMRJ: ROTINA OU TRATAMENTO 

 

VÍNCULO ENTRE A USUÁRIA E O(A) MÉDICO(A) 

 NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA NA PMRJ, A SENHORA 

PROCURA MARCAR COM O MESMO PROFISSIONAL QUE JÁ FOI 

ATENDIDA OU MARCA CONFORME A DISPONIBILIDADE DA AGENDA? 

 

CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS PARA CRIAÇÃO DE RELACIONAMENTOS 

POSITIVOS ENTRE MÉDICO(A) E PACIENTE 

 QUE TIPO DE CONDUTA A SENHORA ESPERA DO MÉDICO(A) AO 

ADENTRAR NO CONSULTÓRIO PARA INICIAR SUA CONSULTA? 

 

PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA 

PMRJ  

 QUAL A SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO A QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA PMRJ? 

 

 A SENHORA JÁ FOI ATENDIDA EM NÍVEL AMBULATORIAL EM 

CLÍNICAS OU HOSPITAIS DA REDE PRIVADA, OU AINDA EM 

CONSULTÓRIOS PARTICULARES? CASO POSITIVO, A SENHORA PODE 

DESCREVER ALGUM TIPO DE DIFERENÇA COMPARADO COM O 

ATENDIMENTO QUE A SENHORA RECEBE NA PMRJ? 

 

 A SENHORA PERCEBE ALGUMA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO OFERECIDO PELOS MÉDICOS NA PMRJ PELO FATO DE 

SE TRATAR DE MILITARES? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM MÉDICO(A)S 

 

APRESENTAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE 

 IDADE 

 POSTO 

 ESPECIALIDADE 

 TEMPO DE SERVIÇO MILITAR 

 TEMPO DE SERVIÇO NA PMRJ 

 

OPINIÕES DO(A)S MÉDICO(A)S SOBRE O JULGAMENTO DOS USUÁRIOS 

QUANTO AO SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADO NA PMRJ 

 COMO O SENHOR(A) ENXERGA O JULGAMENTO DOS USUÁRIOS 

QUANTO AO SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PRESTADO NA PMRJ? 

 

OPINIÕES DO(A)S MÉDICO(A)S SOBRE O JULGAMENTO DOS USUÁRIOS 

QUANTO AO DESEMPENHO DOS MÉDICOS MILITARES 

 O SENHOR(A) CONSIDERA QUE O FATO DOS MÉDICO(A)S SEREM 

OFICIAIS PERTENCENTES AO EXÉRCITO PODE INFLUENCIAR NA 

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO A QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA PMRJ? 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA PMRJ PARA REALIZAÇÃO 

DE ENTREVISTAS COM USUÁRIAS    
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APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA PMRJ PARA REALIZAÇÃO 

DE ENTREVISTAS COM MÉDICO(A)S  

 


