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RESUMO 

 
Este trabalho teve como finalidade avaliar como os programas de promoção à saúde 
interferem nos serviços e na satisfação de forma geral dos agentes envolvidos no 
mercado privado de saúde da Fundação AFFEMG (Associação dos Funcionários 
Fiscais do Estado de Minas Gerais). Como objetivos específicos pretendeu-se 
avaliar de que maneira os programas de promoção à saúde podem beneficiar os 
agentes. Na metodologia adotada destacou-se uma abordagem qualitativa de 
caráter exploratório a partir de revisões bibliográficas e estudo de caso. Utilizou-se 
três tipos de questionários com perguntas abertas, aplicadas aos entrevistados 
(médicos, beneficiários e a operadora FUNDAFFEMG). Diante disso, com os 
resultados alcançados, foi possível concluir que todos estão insatisfeitos e um dos 
motivos é o repasse financeiro, ou seja, para os médicos a causa que interfere na 
satisfação e nos serviços prestados é a remuneração comparada à quantidade de 
plantões solicitados. Os beneficiários estão insatisfeitos com os valores cobrados 
através da operadora e os julgam abusivos. Já a prestadora de serviço, relata a 
inexistência de profissionais qualificados no mercado e a baixa propagação dos 
programas de promoção à saúde, sem ainda conseguir mensurar resultados 
palpáveis dos programas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde pode ser definida como o equilíbrio das funções vitais do organismo 

humano. A prática de exercício físico, a alimentação saudável e as boas relações 

sociais são elementos fundamentais para qualidade de vida. 

Segundo o consultor americano (Porter e.Teisberg 2007), a saúde precisa ser 

repensada devido às crescentes dificuldades que afetam os pilares do sistema de 

saúde: médicos, beneficiários e operadora.  

A reflexão acerca desse assunto aplica-se à criação de novas estratégias visando 

não somente custos, mas sim a qualidade e satisfação dos serviços prestados. O 

atendimento oferecido pelas operadoras é deficiente e precisa ser inovado, visto que 

sua sobrevivência não pode ser baseada meramente em tratamentos curativos, que 

geram alto custo.  

Pode-se afirmar que para atingir a excelência, que proporcionará qualidade de vida 

e reduzirá os riscos à saúde, será fundamental que a empresa elabore projetos 

baseados na expectativa de vida dos seus beneficiários e no aperfeiçoamento dos 

serviços. 

A promoção da saúde busca abranger, de forma eficaz, o desenvolvimento e 

crescimento dos pilares da saúde, cujos principais envolvidos são:  

a) Os médicos, que se qualificam através de cursos de atualização e pesquisas, 

com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos e utilizá-los em seus 

pacientes; 

b) A operadora tem como finalidade desenvolver mecanismos de manutenção à 

saúde de seus beneficiários, com os menores custos; 

c) Os beneficiários do sistema de saúde privado buscam qualidade de vida, 

longevidade e atendimento eficiente, quando solicitado. 

 

O crescente custo dos serviços de assistência à saúde; o investimento em 

tecnologia renovada de forma veloz; o envelhecimento populacional; o surgimento 
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de novas doenças, que exigem avaliação; o ritmo acelerado de vida reproduzindo 

enfermidades crônicas; são fatores determinantes para justificar o direcionamento da 

prestação de serviços em saúde. 

Os programas de promoção à saúde surgem como alternativas de intervenções 

orientadas que buscam evitar, amenizar ou retardar as ações das doenças. A 

contribuição de sites, jornais digitais, redes sociais e cartilhas informativas para 

difundir esses programas interferem, de forma significativa, na escolha da melhor 

estratégia para alcançar o público alvo.  A eficiência de uma estratégia depende do 

planejamento, monitoramento e da execução, essencial para o estabelecimento de 

diretrizes práticas, a serem alcançadas em curto, médio e longo prazo. 

A partir desse contexto, remonta-se a importância desta pesquisa tentando 

esclarecer a seguinte questão: como os programas de promoção à saúde interferem 

na satisfação e qualidade dos serviços, sob a ótica dos prestadores de serviços 

(médicos), operadores e beneficiários de assistência e saúde da Fundação AFFEMG 

(Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais)? 

Como objetivo geral avaliar como os programas de promoção à saúde interferem 

nos serviços e na satisfação dos agentes de forma genérica envolvidos no mercado 

de saúde privado. E para os objetivos específicos pretende-se avaliar de que 

maneira os programas de promoção à saúde podem beneficiar os agentes do setor 

privado de saúde; verificar quais são os impactos dos programas de promoção à 

saúde sobre beneficiários e agentes; analisar a interação entre agentes e 

beneficiários, dentro dos programas de promoção à saúde.  

A pertinência desta análise justifica-se por ser relevante para o mercado privado de 

saúde e esclarecer como os programas de promoção à saúde e seus impactos 

intervêm na satisfação e qualidade dos serviços prestados pelos agentes aos 

beneficiários. 

Espera-se que este estudo contribua, de forma positiva, para a elucidação dos 

pilares envolvidos, uma vez que o serviço e satisfação dos agentes estão 

diretamente ligados ao sucesso dos programas de promoção da saúde. 



4 

  

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 – Estoril- CEP: 30455-610/BHMG 
(31) 3319.9500 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi à revisão documental, além do estudo de 

caso aplicado à Fundação AFFEMG (Associação dos Funcionários Fiscais do 

Estado de Minas Gerais) de assistência e saúde, dos pilares do sistema privado de 

saúde envolvendo prestação de serviços da área. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 OS SISTEMAS DE SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde – SUS foi criado em 1988, através da constituição 

Federal Brasileira, para atender os mais de 180 milhões de brasileiros, segundo o 

portal do Ministério de Saúde (2009). O Sistema Único de Saúde é uma das 

melhores propostas de saúde pública do mundo, pois tem como princípios 

doutrinários a universalidade, prevendo o acesso em todo território brasileiro.  

Isso significa duas coisas basilares: 1)que ao Estado cabe a 
responsabilidade por providenciar as condições e os recursos necessários 
que garantam a todo cidadão brasileiro o acesso à satisfação de suas 
necessidades de saúde; 2) que como o direito à saúde é de todos, todos os 
indivíduos são reconhecidos e legitimados pela sociedade na sua qualidade 
de cidadãos, isto é, como portadores de direitos e deveres iguais, 
independentemente das diferenças e desigualdades sociais que os 
distingam.(COHN 2007, p.229). 

 

Desta forma, o processo de funcionalidade do SUS, requer uma gestão eficiente e 

eficaz para que os departamentos de estratégia possam desenvolver projetos 

relevantes para toda a população.  

O SUS é para todos, mas nem toda população é beneficiada com os programas. A 

sociedade anseia por serviços imediatos e precisos na saúde e não só recursos 

físico se estruturais. Urge que o serviço seja prestado em sua plenitude, conforme 

preconiza a constituição federal. 

A demora no processo de diagnósticos, as marcações de consultas para longos 

prazos e a dificuldade de acesso a serviços básicos levam as pessoas a recorrerem 

ao serviço privado, em busca de assistência com a qualidade e agilidade 

necessárias.  
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Surgem, portanto, empresas privadas que se tornam prestadoras de serviços de 

saúde para aqueles que possuem recursos financeiros suficientes para comprá-los. 

Empresas que almejam lucros, e assumem o papel do governo e recebem pelo 

trabalho fornecido. 

 

2.2 OS PILARES DA SAÚDE PRIVADA 

2.2.1 Operadoras  

Os pilares do sistema de saúde privada são as operadoras, médicos e beneficiários 

e são esses agentes que movem o plano de saúde. 

Segundo a Agência Nacional de Saúde - ANS (2009), as operadoras de planos 

privados de assistência à saúde são pessoas jurídicas ou entidades de autogestão, 

que operam serviços mediante um contrato de plano privado de assistência à saúde. 

Essas operadoras observaram as dificuldades recorrentes na prestação dos serviços 

de saúde pública, e identificaram a oportunidade de um novo negócio destinado a 

satisfazer essas carências. 

Sendo assim, os projetos do sistema de saúde privado só possuem espaço no 

mercado, pela ineficiência do sistema público, que não oferece aos usuários 

atendimentos e tratamentos satisfatórios. Destaca-se o conceito de operadoras de 

planos de saúde e sua atividade conforme Lei, federal de 3 de junho de 1998 Art. 1o: 

 [...] Parágrafo I: “Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação 
continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou 
pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, 
sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, 
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, 
visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral 
ou parcialmente a expensas operadora contratada, mediante reembolso ou 
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor [...] 
 

[...] Parágrafo II: “Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa 
jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa, ou entidade de autogestão [...] (BRASIL, 2009). 
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Com o intuito de agregar funcionalidade, as operadoras prestam serviço no mercado 

de saúde com uma estrutura de alta relevância assistencial e conforto para seus 

usuários. Segundo a Agência Nacional de Saúde - ANS (2012), o modelo 

assistencial consiste em abranger toda a área de prevenção de riscos à saúde, 

garantindo o atendimento 24h por dia para seus beneficiários.  

Os planos de saúde promovem cobertura assistencial da maternidade até a terceira 

idade, incluindo todas as faixas etárias e proporcionando mais garantia e segurança. 

A cobertura assistencial extensa gera altos custos que precisam ser suportados 

pelos beneficiários.  Tendo em vista o aumento crescente de beneficiários e o 

envelhecimento da população, as operadoras elevam seus custos, devido à 

necessidade de atender a demanda por serviços de medicina preventiva e curativa. 

De acordo com as informações no site da ANS – Agência nacional de saúde os 

plano de saúde dá direito aos beneficiários, as consultas e demais atendimentos 

médicos de acordo com oque foi contrato e assinado entre ambos.  Deste modo, o 

plano de saúde que só inclua consultas e exames tende a ser mais barato que outro 

que inclua também tratamentos odontológicos e internação hospitalar. Um plano que 

só dê direito a atendimento na cidade em que você mora tende a ser mais barato do 

que um plano que permita que você seja atendido em qualquer lugar do país. Outro 

fator que influencia o preço de um plano de saúde é a idade: quanto mais idosa a 

pessoa for, maiores as chances de ela precisar usar os serviços de saúde e com 

mais frequência; por isso, o plano tende a ser mais caro.  

Seguindo os princípios determinados pela ANS - Agência nacional de saúde os 

planos de saúde familiares só podem ser reajustados de duas formas: um reajuste 

anual, definido pela ANS, na data de aniversário do contrato, e outro reajuste por 

mudança de faixa etária. Peça para a empresa que vende o plano de saúde os 

valores das mensalidades de todas as faixas etárias para que você possa ter uma 

ideia desses valores. O primeiro reajuste por mudança de faixa etária é aos 19 anos; 

depois, de 5 em 5 anos, e o último, aos 59 anos. 

 A coparticipação é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo 

beneficiário diretamente à operadora, após a realização do procedimento no prazo 
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de 48h. Nos planos em que há coparticipação, além da mensalidade, o beneficiário 

arca com parte do valor de alguns procedimentos quando utilizá-los. Sendo assim, o 

valor a ser pago por cada procedimento deve ser menor que o pagamento integral 

do procedimento. 

De acordo com (ANS, 2006) Art. 1º A resolução normativa estabelece critérios de 

aplicação dos mecanismos financeiros de regulação nos planos privados de 

assistência à saúde que apresentem fator moderador como uma de suas 

características. Art. 2º O estabelecimento de fator moderador para participação em 

eventos ou procedimentos, seja coparticipação ou franquia, deve estar limitado as 

seguintes condições: I – 30% (trinta por cento) do valor do procedimento: consultas 

médicas ou odontológicas, atendimento ambulatorial, exames complementares e 

terapias, exceto os descritos no inciso II; II – 20% (vinte por cento) do valor do 

procedimento: angiografia, hemodinâmica, ressonância nuclear magnética, 

tomografia computadorizada, hemoterapia, litotripsia extracorpórea, quimioterapia, 

radiologia intervencionista, radioterapia e terapia renal substitutiva; III – 10% (dez 

por cento) do custo médio apurado nos últimos 4 (quatro) envios trimestrais do SIP 

da operadora: internação.  

Os valores dos fatores moderadores, estabelecidos em moeda corrente, não 

poderão ser corrigidos em percentual superior ao reajuste anual de custo da 

contraprestação pecuniária. Art. 4º As operadoras de planos privados de assistência 

à saúde, quando da utilização de mecanismos financeiros de regulação, deverão: I - 

informar clara e previamente ao beneficiário, no material publicitário, instrumento 

jurídico e no meio de divulgação de serviços do plano, os mecanismos financeiros 

de regulação adotados, relativos ao fator moderador de coparticipação e/ou franquia 

e de todas as condições para sua aplicação; II - fornecer ao beneficiário, quando da 

cobrança do serviço que possua mecanismo de coparticipação realizado na rede 

credenciada e/ou referenciada, o CNPJ e a razão social do prestador, a data da 

realização do evento, o valor pago ao prestador e valor da participação financeira; III 

– informar previamente a sua rede credenciada e/ou referenciada quando houver 
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participação financeira do beneficiário, em forma de franquia, nas despesas 

decorrentes do atendimento realizado. 

Médici (1995) afirma que o crescente aumento de beneficiários decorre do 

envelhecimento da população, das mudanças nos indicadores de mortalidade e do 

impacto das doenças crônicas não transmissíveis frente às doenças 

infectocontagiosas, além das mudanças tecnológicas que exigem mais capitais e 

melhores recursos humanos. 

 

2.2.2 Beneficiários 

 

As operadoras do sistema de saúde têm como base, o conceito da total integridade 

em um relacionamento sempre ativo com seus respectivos beneficiários, 

proporcionando mais qualidade e satisfação nos serviços prestados. 

Os beneficiários são pessoas físicas ou jurídicas, titulares ou dependentes, que se 

associam a rede de saúde privada e assinam termos de compromissos com as 

prestadoras, como forma de garantir direitos e obrigações. 

Os dependentes de plano de saúde são indivíduos que se beneficiam dos mesmos 

tratamentos e qualidade de serviço dos titulares, garantindo a igualdade dos direitos 

e deveres com as operadoras. De acordo com ANS (2012), as operadoras de planos 

privados de assistência à saúde têm o prazo de dois meses, após cadastro, para 

enviar os dados referentes a inclusões, alterações e exclusões de beneficiários 

ocorridas até o último dia do mês anterior. Salienta-se que estes dados são 

importantes para a divulgação das pesquisas que se referem ao crescimento e 

abrangência dos planos de assistência à saúde privada e odontológica. O gráfico da 

figura 1 relaciona dois tipos de planos: odontológico e assistencial médico hospitalar, 

mostrando o crescente e significativo aumento dos planos de saúde privado no 

Brasil, entre Junho/2000 a junho/2015.  
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Figura 1: Beneficiários de planos privados de assistência à saúde no Brasil (2000-2015)

 

Fonte: SIB/ANS/MS - Junho/2015. 

 

Com base nos dados, pode-se perceber o aumento crescente da participação das 

operadoras de planos de saúde no mercado privado. As operadoras buscam atingir 

os beneficiários através do plano de assistência médico hospitalar, ofertando 

serviços que oferecem agilidade e qualidade em todo o processo, desde sua 

adesão, e o seu comprometimento com o atendimento e a preservação da saúde 

dos usuários. 

2.2.3 Prestadores de serviços de saúde 

 

Os prestadores de serviços de saúde são todos os agentes que integram de forma 

eficiente sua tarefa, tendo em vista, a satisfação e qualidade nos serviços prestados 

aos beneficiários. 

O prestador do serviço de saúde não se limita ao corpo clínico, e sim a todos os 

componentes envolvidos na saúde, desde o operacional até o administrativo.  Para 

Nunes (1985) o serviço de saúde é definido como a mediação entre a forma de 

articulação da prática médica com a prática social, o qual é analisado a partir de um 

enfoque histórico-estrutural que busca evidenciar as vinculações econômicas e 

políticas das práticas de assistência à saúde. Desta forma, os prestadores do 
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serviço de saúde buscam melhorias contínuas em seus processos para garantir a 

satisfação e comodidade dos usuários dos planos de assistência à saúde. 

 A ANS (2011), visando melhoria em seus processos criou o programa Qualiss que 

é: Programa de Qualificação de Prestadores de Serviço de Saúde e têm como 

finalidade proporcionar a qualificação nos processos dos prestadores de serviço de 

saúde suplementar e agregar mais informações sobre o assunto.  

 O objetivo do Qualiss é aumentar o grau de avaliação em relação aos prestadores 

de serviço, operadora e beneficiários. O programa foi elaborado pela ANS em 

parceria com seus associados, de forma de garantira qualidade para todos os pilares 

envolvidos no processo. O Qualiss foi desenvolvido para atingir dois parâmetros de 

análise o de divulgação e monitoração da qualidade dos prestadores do serviço de 

saúde. 

Os médicos são agentes que possuem um contato direto com os beneficiários. 

Prestam serviços sobre a forma de pessoa física ou jurídica, ofertando o tratamento 

mais adequado para cada patologia. Tendo em vista a eficiência dos serviços 

prestados, os médicos buscam aprimorar seus conceitos em relação à saúde, para 

atender um novo perfil de beneficiários que exigem competência no atendimento, 

para assegurar a qualidade de vida e o bem-estar. A qualificação dos médicos 

propicia aos beneficiários, informações relevantes sobre seu estado físico garantindo 

o controle e atenção integral à saúde. 

 

2.3 PROGRAMAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE  

 

A promoção da saúde foi nominada, pela primeira vez, pelo sanitarista Henry 

Sigerist, no início do século XX. Ele elaborou as quatro funções da Medicina: 

promoção da saúde, prevenção das doenças, tratamentos dos doentes e 

reabilitação. Segundo a sua concepção, a promoção da saúde envolveria ações de 

educação em saúde e ações estruturais do Estado para melhorar as condições de 

vida da população (DEMARZO, 2008).No Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde 
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propôs a Política Nacional de Promoção da Saúde (ALMEIDA, 2005), com o objetivo 

de promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes (modos de viver, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e 

serviços essenciais). O documento traz a promoção da saúde como uma das 

estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de pensar e de operar 

articulado às demais política se tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde 

brasileiro, contribuindo para a construção de ações que possibilitam responder às 

necessidades sociais em saúde (DEMARZO, 2008). 

O lazer está associado não somente ao momento de descanso e divertimento, mas 

também tem um papel relacionado ao desenvolvimento social e pessoal (SILVA, 

2012). A associação de espaços destinados a proporcionarem bem estar e prazer, 

são fatores essenciais para acarretar um incremento nos programas de promoção 

da saúde (SILVA, 2012). Assim o lazer, na atualidade se insere na estratégia para 

promoção da saúde, sendo este um elemento de especial importância na 

emancipação humana e conquista da cidadania (BACHELADENSKI, MATIELLO, 

2010). Pode-se dizer que, na promoção da saúde, a participação da população não 

é apenas uma situação desejável, mas uma condição imprescindível 

(BACHELADENSKI, MATIELLO, 2010).   

Pádua e Soares (2014) retratam que o ideal seria o direcionamento de políticas 

públicas de incentivo ao lazer permanente, contribuindo desta forma com a 

qualidade de vida das pessoas que buscam qualidade de vida. 

Neste sentido, a ANS (2015) procura estimular as operadoras de planos de saúde a 

pensar na organização do sistema de saúde, tendo em vista contribuir para 

mudanças que possibilitem sair do modelo centrado na doença para um modelo de 

atenção integral à saúde, no qual haja incorporação progressiva de ações de 

promoção da saúde e prevenção de riscos e de doenças. 

Segundo a ANS (2011) as doenças crônicas de maior impacto global possuem de 

forma geral, quatro fatores de risco em comum: a falta de exercícios físicos, o 
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tabagismo, o uso excessivo de álcool e a má alimentação. Fatores epidemiológicos, 

ambientais e sociais, como o estresse, podem agravar ainda mais este quadro. 

As redes de assistência à saúde no Brasil possuem ações preventivas muito 

pontuais em relação às doenças crônicas, sendo iniciativas muito mais reativas, com 

gastos elevados e resultados pouco satisfatórios. Ainda de acordo com a ANS 

(2011), a Organização Mundial da Saúde – OMS (2000) considera como as 

melhores opções para os programas de prevenção às doenças crônicas que afetam 

31,3% das pessoas no Brasil: 

a) Sobretaxar os produtos do tabaco; 

b) Proibir fumar em locais públicos; 

c) Advertir sobre os perigos do tabagismo; 

d) Rigor no cumprimento de leis que proíbem propaganda, patrocínio e 

divulgação de produtos oriundos do tabaco; 

e) Restringir a comercialização de álcool no varejo; 

f) Incentivar excesso de sal, na alimentação; 

g) Substituir a gordura trans dos alimentos; 

h) Promover mais campanhas educativas sobre alimentação, atividade física e 

estilo de vida saudável. 

 

As ações preventivas ocorrem como intervenção orientada a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência na população. Para 

tanto, baseiam-se no conhecimento epidemiológico de doenças e de outros agravos 

específicos (CZERESNIA, 2003). 

De acordo com ANS (2012) o objetivo dos programas de promoção à saúde é 

buscar a prevenção das pessoas sobre a necessidade de se adotar hábitos de vida 

saudável, orientando-se sobre a importância do controle dos fatores de risco e 

reunindo informações que resultem em mudanças de comportamento com impacto 

direto no bem-estar promovendo qualidade de vida aos pacientes. 
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Segundo a ANS (2011) existem vários tipos de programas de promoção à saúde que 

podem ser implementados tanto pelo poder público como pelos planos de 

assistência privada objetivando a prevenção e melhoria dos indicadores de saúde: 

a) Programas de tratamentos a obesidade; 

b) Programas para gestantes; 

c) Programas para a saúde da mulher;  

d) Programas para a saúde do homem; 

e) Programas voltados para idosos; 

f) Programas para portadores de doenças crônicas; 

g) Programas para portadores de hipertensão arterial; 

h) Programas de portadores de doenças cardiovasculares; 

i) Programas de prevenção de DSTS; 

j) Programas para a promoção do envelhecimento ativo, dentre outros. 

 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa e exploratória, embasada em uma 

pesquisa de campo em profundidade, uma vez que emprega métodos específicos e 

gera medidas precisas e confiáveis que podem ser reaplicadas dentro de um estudo 

base.  

A pesquisa de caráter qualitativo, objetiva desenvolver um processo mais detalhado, 

analisando as diversas perspectivas presentes. De acordo com Godoy (1995) vários 

tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno.  

Uma abordagem qualitativa preocupa-se com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão, seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de 

uma política ou de uma representação Minayo (1992). Já, Godoy (1995) ressalta que 

abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar uma 

pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. Goldenberg 

(1997) define o estudo de caso como: 
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O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de 
diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma 
situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de um 
mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso 
possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise 
estatística GOLDENBERG, (1997). 

 

Já a pesquisa exploratória estabelece métodos e técnicas de pesquisa para a 

formulação de informações sobre o objeto estudado. Segundo Zikmund (2000), os 

estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar situações, explorar 

alternativas ou descobrir novas ideias. 

Triviños (1987) ressalta que esse tipo de pesquisa tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. 

Nesse estudo foi utilizado o método descritivo, que busca descrever com exatidão o 

fenômeno estudado. Vergara (2000) argumenta que a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza. Tendo o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados ainda materiais bibliográficos tais 

como: artigos científicos, sites, bibliografia e entrevistas não estruturadas, que 

embasaram o conhecimento específico sobre o tema. 

O método de coleta de dados para o estudo foi entrevistas específicas 

desenvolvidas para médicos, operadora e beneficiários do serviço de saúde que irá 

constar no apêndice do trabalho. Foram entrevistados como amostra, um total de 17 

agentes de saúde, sendo: 5 médicos, 10 beneficiários e 2 gestores da operadora do 

departamento de análise e controle de projetos de promoção à saúde. 

As entrevistas foram realizadas nas dependências da empresa em Belo Horizonte, 

com o tempo máximo de 40 minutos para cada correspondente. Foram aplicadas 

19perguntas para cada médico, 17 para cada beneficiário e 17 para os 

colaboradores da operadora do setor de análise de projetos. 
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Foi desenvolvido um estudo de caso na Fundação AFFEMG (Associação dos 

Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais) de assistência e saúde, analisando 

os agentes que compõem a prestação dos serviços de saúde: médicos, beneficiários 

e a própria operadora, focando-se nos programas de promoção à saúde utilizados 

como instrumentos de conscientização, qualidade de serviço, melhoria da saúde e 

redução de custos. 

 
4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA  
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
A empresa escolhida para a aplicação deste trabalho foi a FUNDAFFEMG - 

Fundação AFFEMG (Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas 

Gerais) de Assistência e Saúde, que é uma operadora de Plano de Saúde, na 

modalidade de autogestão, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. 

Instituído pela AFFEMG - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas 

Gerais, o plano FUNDAFFEMG - Saúde está no mercado de saúde suplementar 

desde 1985. 

A Fundação AFFEMG reúne servidores públicos, auditores fiscais da Receita 

Estadual, associados à AFFEMG, seus dependentes e beneficiários. Conta hoje, 

com um universo de mais de 15 mil usuários que compartilham entre si as despesas 

com o atendimento médico/hospitalar, num critério de ajuda mútua e em um sistema 

de rateio de despesas. 

A empresa preza por um atendimento personalizado aos seus usuários e por uma 

relação de proximidade com os colaboradores do plano; além disso, oferece uma 

ampla rede de prestadores de serviços, referenciada ao atendimento de urgência e 

emergência fora de Minas Gerais, via convênio de reciprocidade. 

A FUNDAFFEMG busca valorizar a saúde e a qualidade de vida de seus usuários, 

por isso realiza diversos programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e 

doenças, voltados para as mais diversas faixas etárias. 
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4.2 DADOS 

A técnica para a obtenção dos dados foi à aplicação de entrevistas aos agentes do 

sistema de saúde privado: médicos, operadora e beneficiários. Primeiramente, foi 

explicado o tema proposto, que se tratava de uma pesquisa em desenvolvimento do 

trabalho de conclusão de curso de Administração, e que não seria preciso à 

identificação dos mesmos. Portanto, todos foram entrevistados com um tempo médio 

de 15 a 40 minuto se foram abordados assuntos pertinentes a cada grupo. O roteiro 

de entrevistas foi elaborado objetivando avaliar os impactos na satisfação e 

qualidade dos serviços prestados pela operadora e médicos conveniados aos 

programas, em relação à promoção da saúde. 

4.3 ANÁLISE 

O intuito da pesquisa é analisar os impactos dos programas de promoção à saúde 

em relação aos agentes do mercado privado de saúde. A análise contemplou a 

avaliação dos dados obtidos, por meio das entrevistas aplicadas aos (médicos, 

beneficiários e a operadora FUNDAFFEMG).   

4.3.1 Sistema Único de Saúde 

De acordo com os dados levantados na pesquisa em relação ao SUS (Sistema 

Único de Saúde), a demanda crescente de pacientes e a má funcionalidade da 

administração pública em relação a saúde causa insatisfação nos pacientes.  Sendo 

assim, surgem, novos entrantes no mercado de saúde propondo um novo modelo de 

saúde que é o mercado de saúde privado com as principais características do SUS, 

que é a integralidade e recursos necessários que garantam o à satisfação de suas 

necessidades de saúde. 

4.3.2 Médicos  

Para os médicos entrevistados, os programas de promoção à saúde têm a finalidade 

de promover atenção integral aos beneficiários proporcionando assim, maior 

comodidade e satisfação. Deste modo, os entrevistados relatam que buscam se 
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especializar em programas relacionados à saúde, pois através de seus 

conhecimentos podem ajudar a diminuir os riscos de doenças. 

Denota-se através das entrevistas, que os benefícios na saúde dos usuários são os 

principais motivadores dos projetos. A Fundação AFFEMG monitora os resultados 

por meio da Ouvidoria, que tem por objetivo ouvir os beneficiários e prestadores de 

serviços, relativos a elogios, sugestões, consultas e reclamações, de modo a tentar 

resolver conflitos que surjam no atendimento ao público e subsidiar aperfeiçoamento 

dos processos de trabalho da Fundação, buscando sanar eventuais deficiências ou 

falhas em seu funcionamento.  

A remuneração dos profissionais médicos é proporcional ao volume de pacientes do 

programa atendidos e não existe remuneração variável condicionada à satisfação ou 

melhorias clínica do paciente. Os ganhos por volumes refletem de forma natural o 

desejo do médico em fazer parte do programa e sua percepção de ganho real na 

qualidade da saúde. Desta forma, quando aumenta a satisfação dos pacientes e a 

qualidade dos serviços prestados, aumenta de forma gradativa, a quantidade 

demandada de beneficiários.  

Percebe-se claramente que os médicos são insatisfeitos com a baixa quantidade de 

profissionais qualificados e disponíveis para a realização dos atendimentos, 

sobrecarregando o quadro de médicos que hoje participam do programa. Os 

profissionais relatam ainda que os valores unitários das consultas estão aquém da 

expectativa e do que eles julgam adequados para um trabalho personalizado e que 

demanda tempo para conscientização e orientação dos pacientes. 

Apesar das dificuldades relatadas, os médicos estão satisfeitos com os programas 

de promoção à saúde, pois os resultados qualitativos são visíveis, em curto e médio 

prazo de acompanhamento clínico.  Destacam - se que os programas de promoção 

à saúde além de ser benéficos aos pacientes agregam valor em seus currículos, 

através de uma especialização diferenciada garantindo assim, convites para 

palestras em outros municípios, estados e países. 
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Salientou-se nas entrevistas que, para garantir a qualidade de vida, são necessários 

hábitos saudáveis, exercícios físicos e atenção à saúde como forma preventiva. Este 

é o principal enfoque dado à condução dos programas com o paciente. 

De acordo com relato do autor Nunes (1985) no referencial teórico, a análise 

consiste em mostrar que quantidade dos prestadores de serviços médicos é 

pequena, no entanto os profissionais buscam se especializar-se devido à realidade 

Brasileira social, econômica e estrutural, que é um país que a grande demandada de 

idosos propícios a buscar qualidade de vida é atenção integral a sua saúde.  

A ANS (2011), descrito na pesquisa sobre o programa Qualiss que é: Programa de 

Qualificação de Prestadores de Serviço de Saúde. Analisando a sua finalidade todos 

os prestadores, contentaram que a avaliação é primordial para verificar como é 

realizado a propagação e o monitoramento da qualidade dos serviços prestados. No 

entanto, evidencia que a mensuração de dados quantitativos em relação à 

coparticipação ainda não existe exposto pela FUNDAFFEMG de acordo com o corpo 

clinico a todos os prestadores do serviço se saúde. 

4.3.3 Beneficiários 

Segundo os entrevistados, eles são informados dos programas de promoção a 

saúde através de seus médicos e amigos que fazem parte de algum programa 

preventivo.  

Para os beneficiários entrevistados que fazem parte dos programas de promoção à 

saúde da Fundação AFFEMG observa-se alto índice de satisfação com todos os 

projetos.  

Relatam que a prevenção contínua e o acompanhamento clínico aumentam a 

qualidade de vida e diminui os riscos de doenças futuras, destacando a importância 

dos cuidados diários com a saúde. Segundo eles, os programas de promoção à 

saúde são ofertados como uma proposta de atendimento diferenciado, no entanto, 

os pacientes têm que aguardar a disponibilidade da agenda médica, já que não 

existe prioridade para quem participa dos programas de promoção a saúde. A 

prestação do serviço médico é feita com qualidade e clareza nas informações e 
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prescrições. Sendo assim, é relevante a participação nos programas, pois se obtém 

atenção integral da saúde. 

Nas entrevistas percebeu-se que os usuários respondem pesquisas realizadas 

através do SAC e Ouvidoria, sobre os benefícios dos programas de promoção a 

saúde. Deste modo, destaca-se que a necessidade do bem- estar físico que é a 

maior causa dos pacientes se ingressarem nos projetos de saúde. 

De acordo com os entrevistados, a inclusão nos programas de promoção à saúde 

formou mais adeptos à atividade física e a melhoria nos hábitos alimentares. 

Ficaram mais entusiasmados com os programas e satisfeitos com a qualidade do 

atendimento prestado, tanto pela operadora quanto pelo médico. 

Em relação às consultas médicas, os entrevistados ressaltaram que os programas 

de promoção à saúde reduziram as idas aos consultórios para tratamentos 

específicos e não de rotina. Sobre os impactos positivos, a qualidade de vida 

aumenta através das práticas saudáveis e dos acompanhamentos médicos 

periódicos. Os impactos negativos são os valores cobrados para obter esse direito. 

Para os beneficiários, a desvantagem da participação nos programas de promoção à 

saúde, está relacionada aos valores abusivos da operadora para cada consulta. Por 

causa da deficiência de quantidade de profissionais qualificados para o programas. 

Deste modo, gera impactos nos pacientes em relação a demora nos atendimentos. 

Relataram que, semestralmente, acontecem reuniões sobre os programas e 

promoção à saúde, aberto para todos os participantes. 

Apesar dos aspectos negativos pontuados, os beneficiários estão satisfeitos com a 

qualidade do serviço prestado pelos médicos e com os ganhos qualitativos 

observados de forma prática na melhoria da saúde. 

Na analise aos beneficiários segundo a ANS (2012), os dados que as operadoras 

enviam é de suma importância para entender e identificar a abrangência médico 

hospitalar e odontológico do plano contratado FUNDAFFEMG, já que ocorrem 

mudanças nos programas, custos e inovação.  
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4.3.4 Operadora 

Os entrevistados descrevem que os projetos de promoção a saúde tendem a ter um 

custo mais elevado em relação aos tratamentos convencionais, pois a necessidade 

de acompanhamento clínico é periódica e contínua.  A implantação dos programas 

de promoção à saúde somente é realizada a médio e longo prazo, uma vez que 

todos os custos e encargos devem ser analisados previamente com planejamento e 

pesquisa intensiva, para serem, posteriormente, implementado. 

A operadora realiza pesquisa de resultados dos programas de promoção á saúde, 

com objetivo de obter o melhor custo benefícios aos seus beneficiários. 

Em relação ao corpo clínico, a operadora busca profissionais qualificados nos 

programas de promoção à saúde, como forma de garantir qualidade no atendimento. 

Sobre os programas de promoção à saúde já desenvolvidos, a operadora relata que 

a relação custo/benefício é positiva, visto que já perceberam melhorias 

consideráveis na saúde dos beneficiários. Expõe que os programas de promoção à 

saúde influenciam um índice menor de doenças, já que os beneficiários estão em 

busca de qualidade de vida e bem-estar.  

A operadora relata que os projetos dos programas de promoção à saúde influenciam 

para um menor índice de doenças, pois os beneficiários têm consultas preventivas 

periódicas, além de orientações que visam possibilitar uma melhor qualidade de vida 

e bem estar físico e psicológico. Os prestadores de serviço e os beneficiários 

segundo a operadora, realizam a divulgação e a propagação dos serviços ofertados 

de forma eficiente, tornando desnecessária a contratação de canais de divulgação. 

Para garantir a qualidade do programa de promoção à saúde são implantadas 

caixas de sugestões e reclamações pelas dependências dos consultórios que 

levantam as demandas ainda não atendidas e a percepção dos benefícios reais 

alcançados pelos beneficiários.  

Em relação ao programa de promoção à saúde, são realizados projetos em fase de 

teste com uma pequena amostra de beneficiários de 08 a 75 anos, que recebem 
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acompanhamento clínico para verificar os benefícios dos programas, em curto e 

médio prazo. Para garantir o aprimoramento ético e social da operadora, são 

desenvolvidos estudos sociais com os médicos que prestam serviço, em forma de 

palestras e reuniões mensais.  

 A oferta dos programas de promoção à saúde é realizada para um público 

estratégico que demandam de consultas de controle clínico semanal. De acordo com 

a entrevistada os programas que tem procura são: 

a) Programa para a saúde da mulher; 

b) Programa para a saúde do homem; 

c) Programa para a saúde do adolescente e da criança;  

d) Programa para a saúde da gestante; 

e) Programa para a saúde dos diabéticos e hipertensos; 

f) Programa para a saúde idoso; 

g) Programa para a saúde mental e psicológica.  

h) Programa para a cessação do tabagismo 

 

Os pontos negativos levantados pela operadora são os aumentos dos repasses 

financeiros feitos aos médicos, pois o número de consultas clínicas geradas agora é 

maior. Detectaram a redução de procedimentos curativos invasivos e de alto custo, 

tais como as cirurgias, apesar de não terem mensurado com precisão este indicador. 

Reconhecem que ainda existem poucos profissionais devidamente qualificados para 

participarem dos programas e pouca divulgação dos programas por todo o corpo 

clínico, independentemente de sua especialidade médica. A operadora afirma que 

segurança e tranquilidade fazem parte de sua missão. Para atingir seus objetivos ela 

busca assegurar a qualidade em todo o processo dos programas de Promoção à 

Saúde.  

Como análise de dados dos agentes do sistema de saúde privado, foi possível 

identificar a necessidade de ampliar o quadro de profissionais qualificados, nos 

programas de promoção à saúde, aperfeiçoar as técnicas de divulgação dos 

programas objetivando seus benefícios, a operadora buscar implantar programas de 
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saúde com custeio de acordo com a faixa etária e a demanda de consultas dos 

beneficiários. 

Na análise da operadora de autogestão (FUNDAFFEMG), realizado com os 

colaboradores é possível identificar que a organização visa atender todos os 

requisitos da ANS (2009,2012) e a Lei, federal de 3 de junho de 1998 Art. 1°, para 

garantir a qualidade assistência médica, hospitalar e odontológica, 24h aos seus 

beneficiários com total dedicação garantindo a satisfação do paciente. 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado buscou avaliar como os programas de promoção à saúde 

interferem na satisfação e qualidade dos serviços, sob a ótica dos prestadores de 

serviços (médicos), operadores e beneficiários de assistência e saúde da Fundação 

AFFEMG (Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais). 

Pretendeu-se avaliar especificamente de que maneira os programas de promoção à 

saúde podem favorecer os agentes do setor privado de saúde; verificar quais são os 

impactos sobre beneficiários e agentes; e analisar a interação entre eles dentro dos 

programas. 

Sabe-se que a qualidade de vida é prioridade dos indivíduos que visam saúde, 

longevidade e um futuro agradável e tranquilo. Deste modo, a pesquisa aponta que 

a procura por programas de promoção à saúde é crescente entre pessoas que 

buscam qualidade de vida e prevenção de riscos futuros. Verificou-se como pontos 

negativos, a insatisfação dos três agentes envolvidos na prestação de serviços de 

saúde e um dos motivos é o repasse financeiro identificado nas entrevistas. 

A insatisfação dos usuários está relacionada aos valores cobrados pela operadora 

para a coparticipação em cada consulta e o número insuficiente de profissionais 

qualificados para o serviço e a falta de mais programas preventivos com menor 

custo. Entre os efeitos positivos relatados pelos usuários, destaca-se a melhoria da 

saúde e qualidade de vida. 
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Em relação aos médicos conclui-se, que mesmo com a baixa quantidade de 

profissionais qualificados na área, a satisfação pode ser percebida com a melhora 

na saúde e na autoestima dos mesmos. Isto demostra que os beneficiários estão em 

busca de práticas saudáveis e atenção maior a sua saúde.  Entretanto, foi 

constatado nas entrevistas que os médicos estão insatisfeitos em relação aos 

repasses financeiros feitos pela operadora mesmo com o aumento do volume de 

pacientes agendados para as consultas através dos programas. A interação entre os 

agentes do mercado privado (médico e operadora) se dá por meio de reuniões que 

proporcionam grande troca de informações e conhecimento. 

Já a operadora relata aumentos nos custos com a implantação dos programas sem 

a garantia de uma redução nos gastos com tratamentos contínuos e procedimentos 

mais evasivos e onerosos, pelo menos no curto prazo. 

Sendo assim, a pesquisa possibilitou identificar que de forma geral todos os agentes 

encontram-se insatisfeitos em relação aos repasses financeiros fazendo com que os 

benefícios esperados para os programas de promoção à saúde sejam prejudicados 

pela relação perde-ganha entre os agentes, e os ganhos reais na saúde possam ser 

comprometidos. 

 

Como sugestão propõe-se expandir a equipe de profissionais especializados nos 

programas, ampliando o quadro de pessoal, diminuindo o tempo de espera para os 

atendimentos e oferecendo mais personalização como atendimento domiciliar. É 

preciso, também, aperfeiçoar a técnica de divulgação dos programas utilizando 

estratégias de disseminação da informação a todos os pilares do sistema de saúde 

privado, proporcionando uma visão de benefícios para todos. Além disso, criar 

instrumentos de remuneração equilibrada entre os agentes pode melhorar a 

satisfação e os resultados.  E como prática social, levar os programas de promoção 

da saúde nas escolas com o propósito de incentivar as crianças no desenvolvimento 

de práticas saudáveis de vida para a prevenção de doenças. 

 
Como limitações da pesquisa, pode-se destacar as dificuldades de acesso às 

informações e a realização do estudo de caso em uma única operadora. Como 
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sugestão para novas pesquisas, propõe-se a realização de estudos em outras 

operadoras de planos de saúde, especialmente fora do sistema de auto-gestão para 

que os resultados possam ser comparados. Como os programas ainda são muito 

recentes poderão ser realizados ainda, trabalhos daqui a alguns anos para que os 

resultados reais possam ser percebidos e avaliados. 
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APÊNDICE 

 Roteiro de entrevista realizada com os médicos que fazem parte do programa de promoção à saúde durante a realização do trabalho de 

conclusão de curso desenvolvida por alunas do Centro Universitário de Belo Horizonte, para fundamentar a análise de dados, com 

finalidade de estudo apenas do discernimento do cenário de impacto da satisfação, não sendo necessária a identificação do agente para 

as respostas. 

1- O Dr.(a) busca especializar-se para os programas de promoção a saúde? 

2- O Dr. (a) orienta os pacientes, mesmo aqueles que não participam de algum programa de saúde a manter a prevenção em 

dia, hábitos saudáveis e qualidade de vida? 

3- O Dr.(a) percebe entusiasmo na adesão dos pacientes diante do encaminhamento que faz para os programas de promoção 

a saúde? Por quê? 

4- Os pacientes do Dr.(a) relatam os pontos positivos nos atendimentos dos programas de promoção a saúde? Quais são 

5- Os pacientes do Dr. relataram os benefícios dos programas de promoção à saúde? 

6- O Dr (a) está satisfeito em participar dos programas de promoção à saúde, por quê? 

7- Os programas de promoção à saúde interferem de alguma forma no seu atendimento? Como? 

8- O programa de promoção à saúde traz algum impacto relevante para o Dr.(a) em seus atendimentos? E quais são eles? 

9- Diante da experiência do Dr. (a) frente aos programas de promoção a saúde, é possível perceber uma melhora dos 

pacientes na prática de exercícios físicos, na alimentação saudável e no controle rigoroso do uso de medicamentos? 

10- Através dos programas de promoção a saúde o Dr. percebe que os pacientes estão obtendo um cuidado maior com 

qualidade de vida, por meio de hábitos saudáveis? 

11- O Dr. (a) percebe que os pacientes dos programas de promoção à saúde, estão realizando atividades físicas e praticando 

mais esportes do que de costume? 

12- Qual a percepção que o Dr. (a) tem diante da qualidade e satisfação nos atendimentos aos pacientes atendidos pelos 

programas de prevenção a saúde? 

13- O Dr.(a) percebe uma redução na quantidade de remédios ingeridos pelos pacientes dos programas de promoção à saúde? 

14- Após a participação dos beneficiários em programas de prevenção, é possível notar uma diminuição no número de idas 

desnecessárias a consulta? 

15- Os pacientes do Dr. relataram os benefícios dos programas de promoção à saúde? 

16- A operadora divulga os programas de promoção à saúde para o corpo clínico? 

17- O corpo clínico têm alguns benefícios em participar dos programas de promoção á saúde, quais? 

18- O Dr (a) recebe algum incentivo financeiro ao encaminhar um beneficiário aos programas de promoção à saúde? 

19-  Oque o Dr, (a) propõe para garantir o melhor atendimento nos programas de promoção à saúde?   

Roteiro de entrevista aos beneficiários que fazem parte do programa de promoção da saúde durante a realização do trabalho de 

conclusão de curso desenvolvida por alunas do Centro Universitário de Belo Horizonte, para fundamentar a análise de dados, 

com finalidade de estudo apenas do discernimento do cenário de impacto da satisfação, não sendo necessária a identificação do 

agente para as respostas. 

1- O Senhor (a) recebe algum tipo de orientação da operadora para manter a sua prevenção em dia? Quais são? 

2- O senhor (a) está satisfeito com os serviços médicos prestados? Justifique. 

3- O Senhor (a) percebe qualidade na prestação dos serviços médicos e da operadora? 

4- Como o senhor (a) ficou ciente dos programas de promoção à saúde? 

5- O senhor (a) recebe orientação do seu médico sobre os programas de promoção a saúde? 

6- Com o programa de promoção da saúde, são oferecidos atendimentos diferenciados e com qualidade para o senhor (a)? 

Descreva um pouco os atendimentos. 

7- O Senhor (a) está satisfeito com os programas de promoção a saúde que a operadora oferece? Justifique. 

8- A atenção integral à saúde é ofertada para o senhor nos programas de promoção à saúde? 

9- Para o senhor (a), porque o programa de promoção à saúde é importante em sua vida? 

10- Com a participação do senhor (a) no programa de promoção a saúde, é possível notar uma diminuição da frequência em 

consultas médicas? 
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11- Depois da inclusão no programa de promoção a saúde, o senhor (a) está mais frequente nas atividades físicas e está fazendo 

uma alimentação mais saudável? 

12- O senhor (a) está mais entusiasmado em praticar esportes, depois de participar dos programas de promoção à saúde? 

13- Qual o impacto do programa de promoção à saúde tem causado na vida do senhor (a)? 

14- O senhor (a) está satisfeito com a sua operadora em ofertar planos de promoção à saúde e garantir qualidade de vida? 

15- O valor pago para a operadora garante ingresso aos programas de promoção à saúde? 

16- Diante dos projetos de promoção à saúde ofertados, são satisfatórias as mensalidades que o senhor (a) paga para a 

operadora? 

17- O senhor (a), ver retorno nos programas de promoção à saúde? 

Roteiro de entrevista para a operadora que fazem parte do programa de promoção da saúde durante a realização do trabalho de 

conclusão de curso desenvolvida por alunas do Centro Universitário de Belo Horizonte, para fundamentar a análise de dados, com 

finalidade de estudo apenas do discernimento do cenário de impacto da satisfação nos agentes da saúde, não sendo expostos dados 

confidenciais, e sem autorização da operadora. 

1- A operadora busca prestadora de serviços (médicos) bem conceituados no mercado? 

2- Oque a operadora faz para garantir qualidade nos programas de promoção à saúde em relação aos prestadores e seus 

beneficiários? 

3- Qual o público dos programas de promoção à saúde? 

4- Projetos de promoção à saúde influenciam para um índice menor de doenças. Sendo viável para a operadora investimentos 

em divulgação e incentivo para os seus beneficiários em prevenção, visando diminuir os custos com atendimentos curativos. 

Essa afirmação está de acordo com a estratégia da operadora? Justifique. 

5- Dentre os interesses da operadora como os projetos da promoção a saúde estão relacionados à garantia o melhor atendimento 

e satisfação aos beneficiários e melhor bonificação por qualidade de atendimento dos prestadores de serviços (médicos)? 

6- Existem processos que analisam cada programa de promoção à saúde? Quais? 

7-  Dentro dessa análise podem surgir fraquezas e ameaças, a operadora está preparada para enfrentar uma possível mudança, 

no custo e na qualidade do serviço oferecido aos seus beneficiários? Especifique quais os tipos de mudanças à operadora 

faria. 

8- Há algum incentivo social que garanta um retorno promissor de bons resultados aos prestadores? 

9- Qual a capacidade que a operadora tem de intervir positivamente no enfrentamento dos problemas de saúde junto ao 

programa de promoção a saúde? 

10-  Existem dificuldades de implementação nos projetos de promoção á saúde? Quais? 

11-  O que a operadora faz para garantir qualidade nos programas de promoção á saúde em relação aos prestadores e seus 

beneficiários? 

12- A oferta dos programas de saúde é para todos os beneficiários ou estrategicamente definida o público alvo? Explique um 

pouco sobre as escolhas dos beneficiários para os programas de promoção a saúde. 

13- Quais os tipos de programas de promoção à saúde a operadora oferecem aos seus beneficiários?  

14- Desde a implantação dos programas de promoção a saúde, é possível perceber que os beneficiários estão se cuidando mais, 

principalmente com a alimentação saudável, pratica de exercícios físicos e um controle adequado do uso de medicamentos? 

15- Através desses programas qual desses tem maior demanda? Essa demanda é relevante para a operadora em quais aspectos?  

16- O que a operadora faz para manter a qualidade e satisfação aos seus agentes envolvidos no processo de programa a saúde? 

17-  Qual o impacto que os programas de promoção à saúde têm causado diante da percepção da operadora para os seus 

beneficiários e para seus agentes de serviços (médicos)?  

 

 


