
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 de os 

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 médicos(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.  
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ABSTRACTis 

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

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 t he 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 th in the line of research Organizations, 

uses the basic qualitative approach, with a descriptive  objective. It was possible to analyze that 

the characteristics commonly atribute d 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. 

Howe ver, 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 qualit y 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 For ces. 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. 
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