PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
ANO BASE 2019
HOSPITAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON
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DADOS TÉCNICOS
 População: Beneficiários da Operadora Hospital Marechal Cândido Rondon, maiores de 18 anos.
 Universo: O número total de beneficiários da Operadora é 33.311. Para a pesquisa foram considerados apenas os beneficiários com 18
anos ou mais, totalizando 24.664 cadastros.
 Período de Campo: Março/2020 à Abril/2020
 Taxa de Resposta: 32,82%. Foram contatadas 1.167 pessoas para ter o volume amostral desejado.
 Classificação:
 Questionário Concluído: 387
 O Beneficiário não aceitou participar da pesquisa: 108
 Não foi possível localizar o beneficiário: 657
 O Beneficiário está incapacitado por questões de saúde a responder a pesquisa: 15
4 entrevistas foram excluídas pelo controle de qualidade por falhas operacionais ou por ter atingido a cota prevista em
determinados estratos.
 Responsável Técnico: Ana Cândida Castro Belomo, inscrita no Conselho Regional de estatística da 4ª Região, sob o número 10.781.
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CONDUÇÃO DA PESQUISA
Como Instrumento, foi aplicado o questionário, contendo 10 questões com perguntas de tipo fechadas, pré-definidas pela ANS.
O Método de Coleta dos Dados foi por contato telefônico.
Os beneficiários menores de 18 anos foram excluídos da população alvo antes do sorteio da amostra.
O beneficiário, com 18 anos ou mais, incapacitado de responder a pesquisa foi substituídos por outro respondente sorteado.
O responsável técnico da pesquisa elaborou e acompanhou o projeto a fim de definir a melhor amostragem, forma de coleta de dados, número
de tentativas, representatividade da amostra, segurança dos dados, bem como resguardar as boas práticas, princípios estatísticos e as diretrizes
estabelecidas tanto pelo Conselho de Estatística quanto pelo Documento Técnico da pesquisa.
A participação do beneficiário foi voluntária, ou seja, não houve condução ou coerção para a participação na pesquisa.
Não foi utilizada nenhuma espécie de incentivos e/ou oferta brindes aos beneficiários.
Instrução e treinamento dos entrevistadores, com aplicação simulada da entrevista, com posterior escuta para identificação de oportunidades
de melhoria no processo.
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PERFIL AMOSTRAL
Idade Média
41 anos
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ATENÇÃO À SAÚDE
1) Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde (por exemplo consultas, exames ou tratamentos) por meio
de seu plano de saúde quando necessitou?

Base: 362
Margem de Erro: 5,14%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 21 entrevistados
não precisaram de
cuidados nos últimos 12
meses, o que
representa 5,48% da
amostra (alternativa
Não se aplica)

A maioria dos beneficiários conseguiu acesso aos cuidados de saúde por meio do plano quando necessitou, 78,45%. Porém 21,55% declarou
que encontrou dificuldade ocasional no atendimento.
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ATENÇÃO À SAÚDE
1) Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde (por exemplo consultas, exames ou tratamentos) por meio
de seu plano de saúde quando necessitou?
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ATENÇÃO À SAÚDE
2) Nos últimos 12 meses, quando você necessitou de atenção imediata (por exemplo: caso de urgência ou emergência), com que frequência
você foi atendido pelo seu plano de saúde assim que precisou?

Base: 294
Margem de Erro: 5,70%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 89 entrevistados
não necessitaram de
atenção imediata, o que
representa 23,24% da
amostra (alternativa
Não se aplica).

23,24% dos beneficiários não necessitou de serviços de atenção imediata à saúde. Dentre aqueles que utilizaram, a maioria conseguiu acesso
“sempre” ou “na maioria das vezes” que precisou de atendimento, 86,73%. 13,27% declarou que encontrou dificuldade ocasional no
atendimento.
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ATENÇÃO À SAÚDE
2) Nos últimos 12 meses, quando você necessitou de atenção imediata (por exemplo: caso de urgência ou emergência), com que frequência
você foi atendido pelo seu plano de saúde assim que precisou?
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ATENÇÃO À SAÚDE
3) Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano de saúde (por exemplo: carta, e-mail, telefonema etc.)
convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como: mamografia, preventivo de
câncer, consulta preventiva com urologista, consulta preventiva com dentista, etc?
Base: 383
Margem de Erro: 5%
Nível de Confiança: 95%

27,15% entrevistados recebeu algum tipo de comunicação da Operadora convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de
consultas ou exames preventivos.
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ATENÇÃO À SAÚDE
3) Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano de saúde (por exemplo: carta, e-mail, telefonema etc.)
convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como: mamografia, preventivo de
câncer, consulta preventiva com urologista, consulta preventiva com dentista, etc?
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ATENÇÃO À SAÚDE
4) Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção em saúde recebida (por exemplo: atendimento em Hospitais, laboratórios, clínicas,
médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?

Base: 366
Margem de Erro: 5,11%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 17 entrevistados
não avaliaram este
quesito

99,18% dos beneficiários responderam “muito bom” , “bom” ou “regular” para avaliar a atenção recebida.
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ATENÇÃO À SAÚDE
4) Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção em saúde recebida (por exemplo: atendimento em Hospitais, laboratórios, clínicas,
médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?
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ATENÇÃO À SAÚDE
5) Como você avalia a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo: médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo: livro, aplicativo de celular, site na
internet)?
Base: 349
Margem de Erro: 5,23%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 34 entrevistados
não avaliaram este
quesito

99,14% dos beneficiários responderam “muito bom”, “bom” ou “regular” para avaliar a facilidade de acesso à lista de prestadores.
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ATENÇÃO À SAÚDE
5) Como você avalia a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo: médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo: livro, aplicativo de celular, site na
internet)?
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CANAIS DE ATENDIMENTO
6) Nos últimos 12 meses, quando você acessou seu plano de saúde (exemplos de acesso: SAC, presencial, tele atendimento ou por meio
eletrônico) como você avalia seu atendimento, considerando o acesso as informações de que precisava?

Base: 345
Margem de Erro: 5,26%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 38 entrevistados
não avaliaram este
quesito

99,71% dos beneficiários responderam “muito bom”, “bom” ou “regular” para avaliar o atendimento do plano de saúde.
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CANAIS DE ATENDIMENTO
6) Nos últimos 12 meses, quando você acessou seu plano de saúde (exemplos de acesso: SAC, presencial, tele atendimento ou por meio
eletrônico) como você avalia seu atendimento, considerando o acesso as informações de que precisava?
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CANAIS DE ATENDIMENTO
7) Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para o seu plano de saúde você teve sua demanda resolvida?

Base: 84
Margem de Erro: 10,68%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 299 entrevistados
não avaliaram este
quesito, o que representa
78,07% da amostra.

89,29% dos beneficiários responderam “sim”, ou seja, tiveram suas reclamações resolvidas pela Operadora.
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CANAIS DE ATENDIMENTO
7) Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para o seu plano de saúde você teve sua demanda resolvida?
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CANAIS DE ATENDIMENTO
8) Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pelo seu plano de saúde quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio?

Base: 308
Margem de Erro: 5,57%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 75 entrevistados
não avaliaram este
quesito

100% dos beneficiários responderam “muito bom”, “bom” ou “regular” para avaliar a facilidade de documentos ou formulários exigidos pelo
plano de saúde.

19

CANAIS DE ATENDIMENTO
8) Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pelo seu plano de saúde quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio?
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AVALIAÇÃO GERAL
9) Como você avalia seu plano de saúde?

Base: 382
Margem de Erro: 5,003%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 1 entrevistada não
avaliou este quesito

99,48% dos beneficiários responderam “muito bom”, “bom” ou “regular” para avaliar o plano de saúde.
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AVALIAÇÃO GERAL
9) Como você avalia seu plano de saúde?
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AVALIAÇÃO GERAL
10) Você recomendaria o seu plano de saúde para amigos ou familiares?

Base: 382
Margem de Erro: 5,003%
Nível de Confiança: 95%
Nota: 1 entrevistada não
avaliou este quesito

93,46% dos beneficiários responderam “Definitivamente Recomendaria” ou “Recomendaria” o plano de saúde.
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AVALIAÇÃO GERAL
10) Você recomendaria o seu plano de saúde para amigos ou familiares?
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ESTATÍSTICAS
Para cálculo das estatísticas as opções de respostas foram convertidas em escala numérica assumindo os valores abaixo:
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ESTATÍSTICAS

Para o cálculo das estatísticas não foram consideradas as respostas “Não sabe” ou “Não se aplica”
Nota: As questões 3 e 7 não foram consideradas por se tratarem de variáveis categóricas e dicotômicas.
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CONCLUSÕES
Pode-se concluir que grande parte dos beneficiários não tiveram dificuldade de acesso aos serviços de saúde da Operadora Marechal Cândido
Rondon. Entre os que buscaram cuidados de saúde, como consultas, exames ou tratamentos, a maioria conseguiu atendimento sempre ou na
maioria das vezes que precisou. 21,55% dos beneficiários declararam que encontrou dificuldade ocasional no atendimento.

Outro fator que ratifica a satisfação dos entrevistados, quando questionados sobre como qualificariam o plano, 99,48% dos entrevistados fazem
menções positivas, estando dentro do patamar de conformidade.

72,85% dos entrevistados não receberam algum tipo de comunicação da Operadora convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de
realização de consultas ou exames preventivos, esta comunicação poderia ser melhorada .

O grau de recomendação da Operadora Hospital Marechal Cândido Rondon é expressivo: 93,46% dos entrevistados recomendariam o plano,

5,76% fariam alguma ressalva no momento da indicação e apenas 0,79% não o recomendaria.
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