
Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Plano de Saúde 2017 » 1

PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO DE 
BENEFICIÁRIOS 
DE PLANO DE 
SAÚDE 2017

ANS - n° 34208-4

RELATÓRIO COM 
OS RESULTADOS DA



Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Plano de Saúde 2017 » 2

RELATÓRIO COM OS RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE 2017

Este relatório foi feito em conformidade com o disposto no item 3.1 do DOCUMENTO TÉCNICO 
PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE 2017 
da ANS.

1. Considerações gerais

A média de beneficiários da Unimed Cuiabá, no período de julho de 2016 a junho de 2017, 
contemplava 201.393 clientes, desta forma o desenho amostral contou com uma população finita 
de 201.393 pessoas, como população final a ser amostrada .

2. Identificação do responsável técnico da pesquisa

Veruska Norie Takada, inscrito(a) no CPF sob o nº 137.050.158-77, estatística legalmente 
habilitada, com número de registro profissional 10211-A, no CONRE 3ª região, seguindo as diretrizes  
do “Documento técnico para a realização da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de 
saúde”, foi a responsável técnica pela elaboração da pesquisa de satisfação de beneficiários da 
Operadora Unimed Cuiabá (Unimed Cuiabá cooperativa de trabalho médico), registrada sob o nº 
34208-4 na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

3. A empresa que coletou os dados da pesquisa

A empresa responsável pela coleta de dados foi a Central CM – Planejamento e Inteligência 
de Mercado, inscrito no CNPJ nº 14.165.899/0001-07, localizado na Rua Barão de Melgaço, 2350 – 
Centro, Cuiabá MT – Edif. Barão Center, salas 6 e 7.

4. Descrição da população amostrada;

A amostra foi composta pelos beneficiários com idade de 18 anos ou mais (sendo estes 
considerados a unidade de análise), clientes da Unimed Cuiabá em seus diferentes produtos 
contratados, de acordo com o percentual respectivo da população. A participação do entrevistado foi 
livre, e de acordo com sua exclusiva deliberação, inserida no cabeçalho do questionário e preenchida 
pelo operador em conformidade com o treinamento realizado. Somente entrevistas completas, em 
que todas as questões tenham sido devidamente respondidas, foram consideradas válidas.

As entrevistas foram realizadas por telefone valendo-se de um call center especializado, 
dispondo de operadores treinados. Cada atendimento telefônico foi classificado de acordo com as 
seguintes categorias:

•	 Questionário concluído;
•	 O beneficiário não aceitou participar da pesquisa;
•	 Não foi possível localizar o beneficiário.
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4.1. Estratificação

O critério de estratificação adotado foi com relação ao produto contratado pelo cliente no período 
pesquisado, entre julho de 2016 a junho de 2017. Esta estratificação se deu da seguinte forma:

•	 Superclasse (29%);
•	 Coparticipação (22%);
•	 Premium (14%);
•	 Uni fácil (14%);
•	 Econômico (10%);
•	 Plus (7%);
•	 Outros (4%).
A determinação do número de elementos da amostra, para a estratificação por produto contratado, 

seguiu a proporcionalidade correspondente ao universo dos beneficiários Unimed Cuiabá, no período 
pesquisado, aplicada ao tamanho amostral.

5. Tamanho da amostra, erro amostral, período de realização da pesquisa e descrição do grupo 
pesquisado

O tamanho de amostra calculado para estimar a satisfação do beneficiário Unimed Cuiabá, no 
período referente a julho de 2016 a junho de 2017, foi de no mínimo 384 clientes respondentes, por 
produto contratado (planos de saúde), com margem de confiança de 95%, aceitando erro máximo de 
5 pontos percentuais.

A fórmula para cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável da proporção 
populacional (p) é dada por: 

onde: 

n = Número de indivíduos na amostra 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado 

 = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos interessados 
em estudar 

 = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria que estamos 
interessados em estudar (q = 1 – p) 

E = Margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA 

N = Tamanho da população

com: 

N = 201.393 
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Zα/2 = 1,96

E = 5%

%

A primeira etapa da amostragem consiste no sorteio sistemático por produto de no mínimo 
3.000 beneficiários. A seguir os beneficiários sorteados em cada estrato são novamente sorteados 
em réplicas reproduzindo a mesma proporção inicial por produto. Esta metodologia vem sendo 
utilizada pelo VIGITEL, o sorteio das réplicas é em função da dificuldade em estimar a proporção 
de linhas telefônicas elegíveis para a pesquisa, uma vez que esta, é referente a beneficiários no 
período de julho de 2016 a junho de 2017. A segunda etapa da amostragem é feita concomitante às 
entrevistas, onde foi feito a identificação dos beneficiários com número de telefone válidos. Não são 
elegíveis para a pesquisa, telefones que: não correspondem ao beneficiário sorteado, os que caem 
em caixa postal, os telefonemas que só “chamam” ou ainda aqueles que após três tentativas em dias 
e horários diferentes não conseguiu contato com o cliente selecionado. 

Para o tratamento estatístico dos dados, levando em consideração o objetivo proposto e 
obedecendo as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, será apresentado o 
cenário de satisfação do cliente Unimed Cuiabá, por meio de medidas estatísticas que facilitem 
a descrição dos fenômenos observados. Este tratamento estatístico dos dados é denominado - 
“Estatística descritiva”. 
O Quadro 1 mostra o tamanho amostral calculado versus o tamanho amostral realizado. 

Quadro 1: Tamanho amostral calculado versus realizado

Produto
Amostra (pessoas)

Calculada Realizada
Superclass 110 116
Co-participação 86 88
Premium 54 56
Fácil 52 56
Econômico 40 40
Plus 27 28
Outros 15 16
TOTAL 384 400

Autor: Unimed Cuiabá

O planejamento (cronograma) da pesquisa foi estruturado em 7 etapas, sendo elas:

Quadro 2: Cronograma da pesquisa

Estágios Data de início Data Término

1-Planejamento da pesquisa e liberação da listagem 15/01/2018 30/01/2018

2-Coleta de dados 01/02/2018 21/02/2018

3-Crítica e processamento das informações 22/02/2018 27/02/2018

4-Elaboração de relatório 28/02/2018 13/04/2018

5-Auditoria Externa 16/04/2018 24/04/2018

6-Publicação Site 25/04/2018 26/04/2018

7-Envio do resultado da pesquisa para ANS 27/04/2018 30/04/2018
Autor: Unimed Cuiabá
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6. Taxa de respondentes;

Taxa de resposta corresponde ao percentual de pessoas que responderam por completo o 
questionário. Para o cálculo deste percentual, usou-se a seguinte equação:

O Quadro 1 mostra a classificação do atendimento telefônico de acordo com as diretrizes da ANS:

Quadro 3: Frequência das ligações telefônicas da pesquisa de satisfação do beneficiário.

Justificativas ANS Quantidade Taxa respondentes

QUESTIONÁRIO CONCLUÍDO 400

18,32%
BENEFICIÁRIO NÃO ACEITOU PARTICIPAR 127

NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O BENEFICIÁRIO 1656

TOTAL 2183

Autor: Unimed Cuiabá

7. Procedimento para o tratamento dos erros amostrais

Para a tratativa dos erros não amostrais, foram realizados procedimentos de acordo com cada 
tipo de erro, são eles:

•	 Erros de não resposta/recusa/erros durante a coleta de dados – nestes casos o participante 
foi retirado da amostra e classificado de acordo com as justificativas orientadas pela ANS, a 
ligação seguinte foi feita seguindo o próximo contado da lista de clientes enviada (réplicas) 
de acordo com a estratificação por produto de modo a não prejudicar a amostra.

•	 Mudança de telefone/não atendeu/inexistente/caixa postal – em situação com este tipo de 
erro, a ligação foi contabilizada nas justificativas orientadas pela ANS e o próximo contato foi 
feito conforme a lista de réplicas.

•	 Ausência/impossibilidade momentânea – nestes casos, foram feitas três ligações em 
diferentes dias e horários, se mesmo nestas condições não foi possível o contato com o 
sorteado, este foi desconsiderado, contabilizado para as justificativas orientadas pela ANS e 
o próximo contato foi feito conforme a lista de réplicas.  

8. Descrição do sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de 
dados e do trabalho de campo

De acordo com a empresa responsável pela coleta de dados, Central CM – Planejamento e 
Inteligência de Mercado, realizou a coleta das informações, por meio de um call center especializado, 
com operadores devidamente treinados. Para efeito de validação das respostas e do trabalho de 
campo, utilizou-se ferramenta tecnológica de suporte (software estatístico) para introdução dos 
dados da pesquisa. O uso de anotações no caderno de campo serviu de suporte a considerações 
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adicionais. A Central CM Serviços de Inteligência de Mercado desenvolveu um constructo 
metodológico de indicadores específico para a Unimed Cuiabá. Aplicou-se checagem técnica de 
conformidades de respostas, análise lexical, análises cruzadas – cross tabulation. As atividades 
permitiram a identificação dos achados esperados na problemática de pesquisa e ainda a percepção 
para novos pontos de crítica dos mesmos.

9. Realização e demonstração de análises descritivas para cada quesito do questionário;

9.1. Estatísticas descritivas da amostra Unimed Cuiabá:

Quadro 4 : Proporção do sexo dos beneficiários.

Sexo Frequência %

Feminino 228 57,00%

Masculino 172 43,00%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá

Quadro 5 : Escolaridade dos beneficiários.

Escolaridade Frequência %

Superior 215 53,75%

Ensino médio 123 30,75%

Pós 41 10,25%

Ensino 
fundamental 21 5,25%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá

Quadro 6 : Ciclo de vida dos beneficiários.

Ciclo de vida Frequência %

Casado com filho 213 53,25%

Solteiro 89 22,25%

Outros 57 14,25%

Casado sem filho 41 10,25%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá

Quadro 7 : Tempo de plano dos beneficiários.

Tempo de plano Frequência % 

Acima de 6 anos 218 54,50%

De 3 a 5 anos 108 27,00%

Até 02 anos 74 18,50%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá
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Quadro 8: Faixa Etária

Faixa Etária Frequência %

De 18 a 20 anos 5 1,25%

De 21 a 30 anos 94 23,50%

De 31 a 40 anos 113 28,25%

De 41 a 50 anos 55 13,75%

De 51 a 60 anos 69 17,25%

Mais de 60 anos 64 16,00%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá

Quadro 9: Plano contratado

Tipo de plano Frequência %

Superclass 116 29,00%  

Co-Participação 88 22,00%  

Premium 56 14,00%  

Fácil 56 14,00%  

Econômico 40 10,00%  

Plus 28 7,00% 

Outros 16 4,00%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá

O Quadro 4 mostra que 57% dos beneficiários são do sexo feminino e 43% do sexo masculino. 
O Quadro 5 mostra a distribuição de acordo com grau de escolaridade onde: 53,75% possuem ensino 
superior, 30,75% ensino médio, 10,50% são pós-graduados e 5,25% com ensino fundamental. Com 
relação ao estágio de vida dos beneficiários, o Quadro 6 mostra que: 53,25% são casados e possuem 
filhos, 22,25% são solteiros, 10,25% são casados, mas não possuem filhos e 14,25% variam entre 
divorciados, separados, viúvos ou com união estável, o Quadro 7 mostra o tempo de plano contratado 
pelos beneficiários com 54,50% possuem seu plano a mais de 6 anos, 27% entre 3 a 5 anos e 18,50% 
até 2 anos de plano contratado. E por fim o Quadro 8 mostra a distribuição da amostra com relação 
à faixa etária e por fim o Quadro 9 mostra a distribuição por plano contratado.

O perfil dos clientes Unimed Cuiabá no período da pesquisa era de mulheres (57%), com faixa etário 
de 31 a 40 anos (28,25%), com ensino superior completo (53,75%), casadas com filhos (53,25%) com 
tempo de plano acima de 6 anos (54,50%).
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9.2. Resultado descritivo – Atenção à saúde:

1ª questão: Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde 
(consultas, exames ou tratamentos) por meio de seu plano de saúde quando necessitou?

Tabela 1: Frequência dos cuidados de saúde quando necessário.

Freq. Cuidados de saúde Frequência %

Sempre 253 63,25%

Às vezes 67 16,75%

A maioria das vezes 65 16,25%

NA/Não se aplica 11 2,75%

Nunca 4 1,00%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

O primeiro questionamento da pesquisa de satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá foi com 
relação à frequência com que o cliente obteve cuidados em saúde, sendo estes: consultas, exames 
ou tratamentos, por meio do plano contratado quando necessitou, 63,25% dos entrevistados 
disseram que “SEMPRE” que precisaram de cuidados o plano contratado proporcionou assistência 
necessitada, apenas 1% dos entrevistados relataram que “NUNCA” conseguiram atenção à saúde 
quando precisaram do plano contratado. As Figuras 1 e 1.1 mostram esta distribuição relacionadas 

com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente. 

Figura 1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com relação à frequência com cuidados em 
saúde por faixa etária. 

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 1.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com relação à frequência com cuidados em  
saúde por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá
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2ª questão: Nos últimos 12 meses, quando necessitou de atenção imediata, com que frequência 
você foi atendido assim que precisou?

Tabela 2: Frequência da atenção imediata quando foi preciso.

Freq. Atenção imediata Frequência %

Sempre 240 60,00%

A maioria das vezes 61 15,25%

NA/Não se aplica 60 15,00%

Às vezes 28 7,00%

Nunca 11 2,75%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

Além do questionamento sobre a frequência de assistência proporcionada pelo plano contratado, 
os clientes foram também questionados com relação à necessidade de atenção imediata, ou seja, 
em um caso de emergência, com que frequência receberam esta atenção, 60% dos nossos clientes 
disseram que em casos de emergência “SEMPRE” receberam atenção imediata, 2,75% disseram 
que “NUNCA” receberam atenção imediata quando necessitado. As Figuras 2 e 2.1 mostram esta 
distribuição com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente.

Figura 2: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com relação à necessidade de atenção  
imediata por faixa etária.

 
Autor: Unimed Cuiaba

Figura 2.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com relação à necessidade de atenção  
imediata por gênero.

 
Autor: Unimed Cuiabá
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3ª questão: Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano 
de saúde (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 de colo 
de útero, consulta com urologista, consulta preventiva com dentista, etc.

Tabela 3: Frequência da comunicação por parte da operadora em relação à exames preventivos e/
ou consultas.

Freq. Comunicação do plano Frequência %
Não 380 95,00%
Sim 20 5,00%
Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

O terceiro item questionado foi a comunicação entre o cliente e a operadora, se no período 
pesquisado, o cliente recebeu algum convite e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização 
de consultas ou exames preventivos, 95% dos entrevistados responderam que “NÃO” receberam 
nenhum comunicado e 5% disseram que receberam convite e/ou esclarecendo por parte da por 
parte da operadora. As Figuras 3 e 3.1 mostram esta distribuição com as variáveis faixa etária e 
gênero respectivamente.

Figura 3: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a comunicação entre o client e e a 
operadora por faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 3.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a comunicação entre o client e e a 
operadora por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá
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4ª questão: Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção em saúde recebida (Hospitais, 
laboratórios, clínicas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?

Tabela 4: Frequência de avaliação da atenção recebida pelos prestadores.

Freq. Atenção em saúde Frequência %

Bom 245 61,25%

Muito bom 95 23,75%

Regular 37 9,25%

NA/Não Aplica 11 2,75%

Ruim 6 1,50%

Muito ruim 6 1,50%

Total Geral 400 100,00%

 Autor: Unimed Cuiabá

O quarto item avaliado pelo cliente foi a atenção em saúde recebida, envolvendo tanto os 
médicos quanto os prestadores de serviços, 61,25% avaliaram com “BOA” a atenção recebia, 23,75% 
avaliou como “MUITO BOA” a atenção e 1,50% avaliaram a atenção recebida como “MUITO RUIM”. 
A distribuição das avaliações está demonstrada nas Figuras 4 e 4.1 abaixo.

Figura 4: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a atenção em saúde recebida  por faixa 
etária.

 
Autor: Unimed Cuiabá

Figura 4.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a atenção em saúde recebida p or 
gênero.

Autor: Unimed Cuiabá
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5ª questão: Seu plano oferece lista de médicos, dentistas, psicólogos, hospitais, laboratórios e 
outros serviços de saúde credenciados de fácil compreensão e de fácil acesso (site da operadora, 
aplicativo de celular, livro impresso, etc.).

Tabela 5: Frequência de oferta e/ou fácil compreensão e acesso a listagem de médicos e locais 
credenciados pela operadora.

Freq. Lista fácil acesso Frequência %

Bom 177 44,25%

NS/Não sei 112 28,00%

Muito bom 54 13,50%

Regular 33 8,25%

ruim 15 3,75%

Muito ruim 9 2,25%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

O quinto item questionado foi se a operadora (considerando o plano contratado), disponibiliza 
lista de médicos, dentistas, psicólogos, hospitais, laboratórios e outros serviços de saúde 
credenciados e que seja de fácil compreensão e acesso, 44,25% das opiniões dos clientes é que 
a lista disponibilizada tem “BOA” compreensão e fácil acesso, 28% disseram que “NS/NÃO SEI” e 
2,25% avaliaram como “MUITO RUIM” a compreensão e acesso da lista disponibilizada. As Figuras 5 
e 5.1 mostram esta distribuição relacionadas com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente.

Figura 5: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a listagem de médicos e locais  
credenciados pela operadora por faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá
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Figura 5.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a listagem de médicos e  locais 
credenciados pela operadora por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá

6ª questão: Nos últimos 12 meses, quando você acessou a operadora (SAC presencial, 
teleatendimento ou eletrônico), como você avalia seu atendimento considerando os quesitos 
respeito e acesso às informações ou ajuda que precisava?

Tabela 6: Frequência da avaliação do atendimento considerando os quesitos respeito e acesso às 
informações ou ajuda quando necessitou.

Freq. Avaliação atendimento Frequência %

NA/Não se aplica 244 61,00%

Bom 102 25,50%

Muito bom 39 9,75%

Regular 13 3,25%

Muito ruim 2 0,50%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

O sexto item questionou o atendimento da operadora considerando SAC presencial, 
teleatendimento ou eletrônico nos quesitos respeito e acesso às informações ou ajuda quando 
precisou, o resultado mostrou que 25,50% acham este atendimento “BOM”, 61% “NS/NÃO SE 
APLICA”, e menos de um porcento (0,50%) acham o atendimento “MUITO RUIM”. As Figuras 6 e 6.1 
mostram esta distribuição relacionadas com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente.
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Figura 6: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com o atendimento considerando os quesit 
os respeito e acesso às informações ou ajuda por faixa etária.

 
Autor: Unimed Cuiabá

Figura 6.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com o atendimento considerando os quesi 
tos respeito e acesso às informações ou ajuda por gênero.

 
Autor: Unimed Cuiabá

7ª questão: Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para sua operadora, você teve 
sua demanda resolvida? 

Tabela 7: Frequência da avaliação da resolutividade das reclamações para a operadora.

Freq. Resolutividade reclamação Frequência %

NA/Não se aplica 333 83,25%

Não 30 7,50%

Sim 37 9,25%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá

Outro questionamento foi com relação à resolutividade das reclamações, 83,25% disseram 
que tal questionamento “NS/NÃO SE APLICA”, 7,50% disseram que “NÃO” tiveram suas demandas 
resolvidas e 9,25% disseram que tiveram suas reclamações solucionadas. As Figuras 7 e 7.1 mostram 
esta distribuição com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente.
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Figura 7: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a resolutividade das reclamações  por 
faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 7.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com a resolutividade das  reclamações por 
gênero.

Autor: Unimed Cuiabá

8ª questão: Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pela operadora do seu 
plano de saúde quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio?

Tabela 8: Frequência da avaliação dos documentos ou formulários exigidos pela operadora.

Freq. Avaliação documento/formulários Frequência %

Bom 213 53,25%

NS/Não sei 121 30,25%

Muito bom 42 10,50%

Regular 18 4,50%

Ruim 3 0,75%

Muito ruim 3 0,75%

Total Geral 400 100,00%

Autor: Unimed Cuiabá
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O oitavo item avalia os documentos ou formulários exigidos pela operadora do plano contratado, 
quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio, 53,25% avaliaram o preenchimento e envio 
com “BOA” facilidade, um pouco menos de um porcento (0,75%), avaliaram com formulários “MUITO 
RUINS” quanto a facilidade no preenchimento e envio. Esta distribuição é mostrada na Figura 8 e 8.1 
abaixo relacionadas com faixa etária e gênero respectivamente

Figura 8: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com os documentos ou formulári os exigidos 
pela operadora por faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 8.1: Satisfação dos beneficiários Unimed Cuiabá com os documentos ou formu lários 
exigidos pela operadora por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá

9ª questão: Que nota você usaria para qualificar o seu plano?

Tabela 9: Frequência da nota de qualificação do plano.

Freq. Nota do plano Frequência %

Bom 222 55,50%

Muito bom 115 28,75%

Regular 55 13,75%

Ruim 6 1,50%

Muito ruim 2 0,50%

Total Geral 400 100,00%

 Autor: Unimed Cuiabá
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Foi perguntado aos participantes da pesquisa que nota qualificaria seu plano, 55,50% qualificam 
o plano contratado com “BOM”, 28,75% como “MUITO BOM” e menos de um porcento (0,50%) 
classifica seu plano como “MUITO RUIM”. Esta distribuição é mostrada na Figura 9 e 9.1 abaixo 
relacionadas com faixa etária e gênero respectivamente.

Figura 9: Opinião dos beneficiários Unimed Cuiabá quanto a nota de qualificação do plano 
contratado  por faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 9.1: Opinião dos beneficiários Unimed Cuiabá quanto a nota de qualificação do plano 
contratado  por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá

10ª questão: Você recomendaria o seu plano para amigos ou familiares? 

Tabela  10: Frequência da recomendação do plano para amigos ou familiares.
Freq. Recomendaria o plano Frequência %

Recomendaria 292 73,00%

Recomendaria com ressalvas 47 11,75%

Definitivamente recomendaria 46 11,50%

Nunca recomendaria 15 3,75%

Total Geral 400 100,00%
Autor: Unimed Cuiabá
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Por fim, os participantes foram questionados se recomendariam o plano contratado para amigos 
ou familiares, 73% disseram que “RECOMENDARIAM”, 11,75% disseram que “RECOMENDARIAM 
COM RESSALVAS”, 11,50% disseram que “DEFINITIVAMENTE RECOMENDARIAM” e 3,75% disseram 
que “NUNCA RECOMENDARIAM” o plano contratado. As Figuras 10 e 10.1 mostram esta distribuição 
com as variáveis faixa etária e gênero respectivamente.

Figura 10: Opinião dos beneficiários Unimed Cuiabá quanto a recomendação do plano contratado  
por faixa etária.

Autor: Unimed Cuiabá

Figura 10: Opinião dos beneficiários Unimed Cuiabá quanto a recomendação do plano contratado  
por gênero.

Autor: Unimed Cuiabá

10.  Tabela do intervalo de confiança, com seu respectivo nível de confiança, para cada quesito do 
questionário

A fórmula para o cálculo do intervalo de confiança é dada por: 

A Tabela 11 abaixo mostra os respectivos intervalos de confiança para cada item do questionário 
calculados todos com 95% de nível de confiança.
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Tabela 11: Intervalo de confiança (IC(95%))

Avaliações da pesquisa p̂ IC(95%)

1- Cuidados de saúde 0,6325 (0,5853;0,6797)

2- Atenção imediata 0,6000 (0,5721;0,6481)

3- Comunicação do plano 0,0500 (0,0286;0,0714)

4- Atenção em saúde 0,8500 (0,8151;0,8851)

5- Lista fácil acesso 0,5775 (0,5291;0,6259)

6- Avaliação atendimento 0,3525 (0,3057;0,3993)

7- Resolutividade reclamação 0,5522 (0,4332;0,6713)

8- Avaliação documento/formulários 0,6375 (0,5904;0,6846)

9- Nota do plano 0,8425 (0,8068;0,8782)

10- Recomendaria o plano 0,8450 (0,8095;0,8805) 
Autor: Unimed Cuiabá

11. Conclusões sobre a pesquisa.

A população considerada na pesquisa de satisfação, foram os beneficiários da Unimed Cuiabá 
com 18 anos ou mais, tendo plano de saúde contratado, no período de julho de 2016 a junho de 2017. 
Dentro do universo de 201.393 indivíduos, a amostra calculada foi de 384 clientes, sendo a pesquisa 
realizada com 400 beneficiários, que além de medir o grau de satisfação do cliente, o resultado da 
pesquisa traz ainda insumos para ações de melhoria contínua da qualidade dos serviços por parte 
da Unimed Cuiabá.

Quando a operadora foi avaliada levando se em consideração a frequência dos cuidados 
oferecidos por meio do plano contratado, o resultado mostrou 63,25% de satisfação dos beneficiários, 
indicando que sempre receberam cuidados com saúde. Foi também questionado o atendimento de 
emergência oferecido pela operadora, 60% sinalizam que, em casos de emergência sempre tiveram 
atenção imediata. A operadora foi também avaliada de forma geral com toda a atenção em saúde 
oferecida aos clientes, 61,25% dos entrevistados disseram ter recebido um bom atendimento por 
parte da operadora bem como de seus prestadores. Foi mensurada a satisfação do cliente com 
relação à preocupação da operadora em disponibilizar uma lista de médicos e prestadores de fácil 
acesso e compreensão, o resultado indica que, quase 60% dos beneficiários possuem uma opinião 
positiva neste questionamento.  A conduta de atendimento considerando quesitos como: acesso 
às informações e o respeito ao cliente, foi um questionamento da pesquisa de satisfação, mais da 
metade (61%) dos respondentes disseram que este item não se aplicava, dos que necessitaram de 
ajuda um pouco mais de 30% se mostraram satisfeitos com o respeito e atenção recebidos. A parte 
burocrática da operadora também foi questionada e recebeu pontuação na pesquisa de satisfação, 
um pouco mais de 60% dos clientes indicam que os formulários exigidos pela operadora são 
facilmente preenchidos sem problemas no envio. A pesquisa de satisfação, solicitou uma nota que 
qualificaria o plano contratado pelo cliente, o resultado indica uma satisfação dos clientes Unimed 
Cuiabá, 55,50% qualificaram ter um “BOM” plano de saúde e 28,75% qualificaram seu plano como 
“MUITO BOM”.
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Outro levantamento da pesquisa foi a comunicação entre operadora e cliente no período 
pesquisado, foi questionado se o cliente recebeu algum convite e/ou esclarecendo sobre a necessidade 
de realização de consultas ou exames preventivos, 95% dos entrevistados responderam que “NÃO” 
receberam nenhum comunicado e 5% disseram que receberam convite e/ou esclarecendo por parte 
da por parte da operadora.

Com relação à resolutividade das reclamações, 83,25% disseram que tal questionamento “NÃO 
SE APLICA”, 7,50% disseram que NÃO tiveram suas demandas resolvidas e 9,25% disseram que 
tiveram suas reclamações solucionadas.

Por fim, os participantes foram questionados se recomendariam o plano contratado para amigos 
ou familiares, 73% disseram que “RECOMENDARIAM”, 11,75% disseram que “RECOMENDARIAM 
COM RESSALVAS” e 3,75% disseram que “NUNCA RECOMENDARIAM” o plano contratado, 
condizente com todo resultado da pesquisa, onde uma parcela muito pequena se mostra insatisfeita 
com o atendimento prestado pela operadora.

Tem se como resultado da pesquisa de satisfação do beneficiário de plano de saúde um senário 
bastante favorável com 80% dos questionamentos mostrando a satisfação dos clientes com a 
operadora. Em dois dos dez questionamentos que não apontam tal satisfação, será feito reuniões 
com os gerentes das áreas envolvidas para a construção de um plano de ação que será levado ao 
conselho de administração e diretoria da cooperativa.
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Anexos:

•	 Termo de responsabilidade técnica da pesquisa de satisfação do beneficiário;

•	 Responsável da operadora - representante legal perante a ANS;

•	 Questionário da pesquisa;

•	 Tabela com o nº da carteirinha e o CCO dos clientes respondentes da pesquisa (Tabela 12).

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PESQUISA:

Eu, Veruska Norie Takada , (065-36123173), (veruska.takada@unimedcuiaba.coop.br), inscrito(a)  
no CPF sob o nº 137.050.158-77, estatístico legalmente habilitado, com número de registro 
profissional 10211-A, CONRE-(3ª Região) sou o responsável técnico pela elaboração da pesquisa 
satisfação de beneficiários da Operadora Unimed Cuiabá (Unimed Cuiabá cooperativa de trabalho 
médico), registrada sob o nº 34208-4 na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e DECLARO, 
para os devidos fins de direito:

•	 Que os trabalhos foram conduzidos de acordo com os princípios estatísticos, boas práticas e 
as diretrizes estabelecidas pela regulamentação vigente;

•	 Que a Nota Técnica da Pesquisa foi elaborada de acordo com as diretrizes mínimas 
estabelecidas em documento técnico específico emitido pela a ANS;

•	 Que as perguntas efetuadas na pesquisa correspondem as perguntas estabelecidas em 
documento técnico específico emitido pela a ANS;

•	 Que a elaboração da pesquisa obedeceu ao estabelecido na Nota Técnica e Plano Amostral 
por mim elaborado e assinado;

•	 Que ao proceder à pesquisa de satisfação de beneficiários, foram observados fatos relevantes 
que ensejaram a adoção das seguintes medidas de adequação: _________________________
____________________________________________ ________

•	 Que no relatório os resultados da pesquisa demonstram a compilação das respostas 
efetivamente fornecidas pelos beneficiários entrevistados; 

•	 Assumo, integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas ou 
imperícia, ficando à ANS, desde já, autorizada a delas fazer, nos limites legais e em juízo ou 
fora dele, o uso que lhe aprouver.

Cuiabá, 19 / 04 / 2018

___________________________ ____________________
Assinatura do Estatístico - Registro Profissional nº 10211-A
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RESPONSÁVEL DA OPERADORA - REPRESENTANTE LEGAL PERANTE A ANS:

Eu, Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma, (065-36123134), (suzana.palma@
unimedcuiaba.coop.br), inscrito(a) no CPF sob o nº 581.364.521-72, representante da operadora 
Unimed Cuiabá (Unimed Cuiabá cooperativa de trabalho médico), registrada sob o nº34208-4 na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, declaro que: 

•	 Que sou responsável por todas as informações prestadas para a realização da pesquisa e da 
auditoria independente.

•	 Estou ciente que poderei ser responsabilizado pelas informações prestadas e pela ocorrência 
de situações que indiquem fraude, negligência ou imprudência na realização da pesquisa, 
elaboração do resultado e fornecimento dos dados necessários para a elaboração da auditoria 
independente, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor;

•	 Todo o material referente a pesquisa se encontra arquivado na sede da operadora, disponível 
para solicitação a qualquer tempo da ANS pelo prazo mínimo de 5 anos a contar da data de 
assinatura deste termo

•	 Assumo, integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas, ficando 
à ANS, desde já, autorizada a delas fazer, nos limites legais e em juízo ou fora dele, o uso que 
lhe aprouver.

Cuiabá 19 / 04 / 2018

___________________________________ __________________
Assinatura do Representante legal da operadora perante a ANS
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SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

DE PLANO DE SAÚDE UNIMED - ANS

Bom dia/ boa tarde/ boa noite, estamos a serviço da Unimed Cuiabá realizando uma pesquisa para a ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) com intuito de avaliar o seu grau de satisfação com a operadora. 
A pesquisa é composta por perguntas que seguem diretrizes estabelecidas pela ANS.
Uma vez encerrada, a pesquisa passará por auditoria e o Sr. (a) poderá ser contatado pela mesma. 
Ademais, todo participante tem o direito à preservação dos seus dados e sua privacidade.
O Sr. (a) gostaria de participar desta pesquisa? (  ) Sim (  ) Não, agradeça e encerra.

Nº Questionário _____________ Nome Pesquisador:____________
Especificação Resposta

Período/ Data:  (    ) Matut.  (   ) Vesp.            Data ____/____/____

Nome Cliente:                                                                          CCO:                                            Tel:

Idade e Sexo do Cliente ______ anos                   (   ) Masc   (    ) Fem    

Escolaridade: (   ) Ens. Fundamental   (   )Ens. Médio   (   )  Superior   (   ) Pós

Ciclo de Vida: (   ) Casado s/ Filho   (   ) Casado com Filho   (   ) Solteiro   (  ) Outros:

Tipo de Usuário (   ) Dependente (   ) Titular/ Conjuge

Tipo de Plano (Produto):
(   )FACIL   (  ) ECONOMICO   (  ) CO-PARTICIPAÇÃO   (  ) PREMIUM    (  ) SUPER CLASS 
(   ) PLUS   (    ) FLEX           (   )MULTIPLAN    (  ) CUSTO OPERACIONAL     (  )UNISAUDE I   
(  )UNISAUDE II      (  ) HOSPITALAR

Tempo de Unimed: (    ) até 02 anos   (    ) de 3 a 5 anos   (    ) acima de 6 anos 

A. Atenção à Saúde
 Especificação       NOTAS

1. Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter 
cuidados de saúde (consultas, exames ou tratamentos) por meio 
de seu plano de saúde quando necessitou?

Nunca Às vezes A maioria das vezes    Sempre  NA/ Não se aplica 
 1                 2                 3                         4                           5             

2. Nos últimos 12 meses, quando necessitou de atenção imediata, 
com que frequência você foi atendido assim que precisou?

Nunca Às vezes A maioria das vezes    Sempre  NA/ Não se aplica 
 1                 2                 3                         4                           5             

3. Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de 
comunicação de seu plano de saúde (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 de colo de útero, consulta com 
urologista, consulta preventiva com dentista, etc.

 
(   ) Sim                 (     ) Não          

4. Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção 
em saúde recebida (Hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, 
dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?

Muito Bom   Bom    Regular Ruim  Muito Ruim   NA - Não se Aplica        
      1               2                 3              4                5              6

4.1 Justifique se a nota for de 3 a 5:

5. Seu plano oferece lista de médicos, dentistas, psicólogos, 
hospitais, laboratórios e outros serviços de saúde credenciados 
de fácil compreensão e de fácil acesso (site da operadora, 
aplicativo de celular, livro impresso, etc).

Muito Bom   Bom    Regular Ruim  Muito Ruim   NA - Não se Aplica        
      1               2                 3              4                5               6

5.1 Justifique se a nota for de 3 a 5:

B. Canais de atendimento da operadora
6. Nos últimos 12 meses, quando você acessou a operadora (SAC 
presencial, teleatendimento ou eletrônico), como você avalia 
seu atendimento considerando os quesitos respeito e acesso às 
informações ou ajuda que precisava?

Muito Bom   Bom    Regular Ruim  Muito Ruim   NA - Não se Aplica        
      1               2                 3              4                5               6



Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Plano de Saúde 2017 » 24

6.1 Justifique se a nota for de 3 a 5:

7. Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para 
sua operadora, você teve sua demanda resolvida?

          (    )  Sim       (    ) Não         (    )  NA/ Não se Aplica 

8.  Como você avalia os documentos ou formulários exigidos 
pela operadora do seu plano de saúde quanto ao quesito 
facilidade no preenchimento e envio?

Muito Bom   Bom    Regular Ruim  Muito Ruim   NA - Não se Aplica        
      1               2                 3              4                5               6

9.  Que nota você usaria para qualificar o seu plano? Muito Bom               Bom                  Regular            Ruim             Muito Ruim             
      1                      2                       3                    4                      5              

9.1 Justifique se a nota for de 3 a 5:

10. Você recomendaria o seu plano para amigos ou familiares?

Definitivamente        Recomendaria       Recomendaria             Nunca 
Recomendaria                                    
Recomendaria                                        com Ressalvas 
         1                             2                            3                                       4

10.1 Justifique se a nota for de 3 a 5:

Tabela 12: Lista dos respondentes da Pesquisa de satisfação com seus respectivos Códigos de 
Controle Operacional (CCO).

Carteirinha CCO Carteirinha CCO Carteirinha CCO
056.0027.000081.00-8 0123460283 056.1090.000043.00-8 0115442220 056.2201.003257.00-0 0343465174

056.0046.000083.00-7 38613038500 056.1128.000507.00-5 0316874430 056.2201.003875.00-5 0375316818

056.0160.000081.80-4 0139741810 056.1128.001806.00-6 0359792041 056.2292.000001.00-8 26575727905

056.0171.000010.00-7 0220007860 056.1152.000008.00-1 0341759222 056.2336.000059.00-1 0332880726

056.0205.000001.00-6 265751165 056.1306.000004.00-5 0123464455 056.2336.000066.10-5 0332880747

056.0275.000586.00-5 0431716803 056.1310.000064.00-6 0220004018 056.2468.000147.00-2 0377169386

056.0390.000001.01-5 0316870557 056.0003.000001.01-5 137417087 056.2477.000028.53-3 0316883264

056.0424.000153.00-0 37716792801 056.1310.001276.00-7 0220001622 056.2520.002679.00-3 0119554217

056.0438.000033.00-4 0364234017 056.1310.001780.00-7 0220007022 056.2543.000310.00-1 0119536879

056.0460.000236.00-9 0368746893 056.1340.001153.00-4 37077376204 056.2552.000005.00-3 35979263102

056.0460.000267.00-1 0368746937 056.1340.001277.00-5 43330856400 056.2555.000084.00-5 0096677202

056.0559.000057.00-0 0373095363 056.1341.001018.00-8 0368747625 056.2557.000084.01-0 10328710911

056.0596.003053.00-0 31687180107 056.1341.001193.00-4 43330858503 056.2615.000026.01-0 0103284977

056.0596.003871.00-4 0332867093 056.1341.001249.00-0 0423725113 056.2620.001727.00-0 0119546593

056.0596.004448.01-6 0386130463 056.1342.000022.00-0 0431710501 056.2636.000004.00-1 0096675070

056.0596.004962.00-3 0343464198 056.1404.000025.00-2 0332875222 056.2701.000020.33-7 0096668347

056.0596.006673.00-9 0431712090 056.1449.000022.00-3 0270134567 056.2719.000032.00-1 0115440031

056.0801.002746.31-4 0110625306 056.1477.000115.00-7 0431718156 056.2724.000002.00-1 0119531904

056.0801.005669.01-9 0321910787 056.1512.000173.00-9 335148342 056.2758.000439.00-5 0119534216

056.0850.000010.00-9 277896829 056.1512.000330.00-7 408106423 056.2758.000529.00-4 0096672080
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Carteirinha CCO Carteirinha CCO Carteirinha CCO
056.0894.000109.00-7 0406230292 056.1670.000130.01-0 0332876244 056.2781.000022.01-0 0083239646

056.0909.000382.00-7 0352792862 056.1770.000285.00-1 0381793493 056.2804.000047.00-7 11955225419

056.0001.000005.00-6 215291598 056.1800.000128.00-9 0332876609 056.2816.000070.00-2 0119552869

056.0914.000179.01-1 0349579939 056.1852.000044.01-0 0127359837 056.2816.000300.10-5 0103288386

056.0922.000007.00-9 0265752203 056.1862.000104.81-9 0316877842 056.2817.000007.00-7 0119536325

056.0980.001434.00-5 0337012942 056.1862.000477.00-3 0192844473 056.2835.000016.00-4 0119534233

056.0980.001450.01-9 0421731610 056.1862.498907.00-9 0283665666 056.2836.000044.01-4 0119532362

056.0980.003891.00-4 0368747228 056.1862.498927.81-6 0341759567 056.2838.000076.00-1 0421731888

056.0980.004471.00-9 0388367616 056.1862.499072.52-0 0349580844 056.2839.000248.01-3 0119534859

056.0980.004900.00-7 41195532408 056.1880.000759.00-7 36162643509 056.2840.000443.32-4 0096671216

056.0989.000242.00-9 0431717552 056.1919.000748.00-4 0373096370 056.2840.001081.00-0 0119542809

056.0989.000248.00-7 0384570806 056.1919.000893.00-4 0388367903 056.2841.000731.00-0 0109048977

056.0989.000261.00-3 0431717547 056.1919.000910.00-6 39046166401 056.2874.000125.00-9 0119534255

056.1000.000695.00-0 0352793340 056.1919.001064.00-1 0402127953 056.2894.000311.00-1 0119536728

056.1002.000957.10-8 0332871630 056.1937.000164.00-0 391441035 056.2913.000001.00-2 0017742945

056.1041.000066.00-0 0418169109 056.1990.000289.01-2 0265756662 056.2943.000041.11-1 0096667403

056.1048.000098.00-6 0366496972 056.1990.000785.00-1 0270134246 056.2955.000204.01-4 11953953611

056.1054.000012.00-9 0332872739 056.1990.001017.00-8 0316881484 056.2990.000006.00-8 0115434886

056.1065.000057.00-8 0368747409 056.2044.000180.00-7 0410286066 056.2990.000049.00-9 0119546670

056.1065.000067.00-3 0406229577 056.2047.000089.00-4 370774037 056.3010.000027.00-5 41608270004

056.3045.000005.00-4 0272349905 056.4246.000312.00-0 0410286079 056.5355.000009.00-7 0366497649

056.3069.000001.01-4 0316885027 056.4246.000338.01-8 0316887322 056.5355.000017.01-8 0421732534

056.3114.000016.01-0 37717008009 056.4252.908576.01-6 0096657938 056.5355.000037.01-9 0384572211

056.3573.000246.00-9 39144148603 056.4252.908651.00-0 0421733665 056.5355.000083.53-3 0411956690

056.3929.000848.00-7 0391443102 056.4252.911663.00-5 0106813162 056.5391.000015.00-3 0085242837

056.3929.000875.00-4 0391443146 056.4252.912820.00-7 0276409282 056.5400.000053.00-5 0332893371

056.3929.002011.00-7 0067806937 056.4252.912825.00-9 0276409394 056.5404.000141.00-4 0222917821

056.3929.002816.00-5 0419755030 056.4252.914336.00-5 0381794273 056.5420.000215.00-0 0343466326

056.3929.002819.00-4 0419755036 056.4252.914435.00-3 0388368586 056.5470.002936.00-2 344997181

056.3938.000016.00-0 0425476146 056.4252.914594.00-4 0400009598 056.5470.002942.00-2 0344997186

056.4056.000100.01-6 31688580103 056.4255.901919.00-1 0096660128 056.5470.003137.00-6 0344997352

056.4061.000293.00-7 0288045708 056.4255.902751.01-5 0377172425 056.5488.001250.00-2 0381795109

056.0003.000001.11-2 13741708950 056.4259.990685.00-4 0188265460 056.5488.002705.00-3 0388369303

056.4061.000625.01-8 0395183849 056.4301.000837.00-2 416083910 056.5557.000162.00-9 0427140963

056.4065.000140.00-9 0276410307 056.4352.000038.00-7 0119537949 056.5568.000036.00-9 33289359106

056.4065.000940.00-5 39800169000 056.4390.000015.01-8 0316888520 056.5568.000415.00-0 0332893972

056.4065.001027.00-1 40810704105 056.4390.001284.00-4 33288946509 056.5580.000083.00-6 0332894207

056.4066.000123.01-3 0119543098 056.4390.001391.00-5 0332889609 056.5580.000592.00-8 0332894664

056.4067.000080.00-2 0119543228 056.4390.001400.00-4 0332889625 056.5580.000678.00-0 0332894739

056.4067.000662.00-1 0119550510 056.4390.002808.00-7 0343465964 056.5580.001752.00-9 0332895680

056.4070.000097.00-2 0292069867 056.4390.003262.01-6 0349581346 056.5580.003041.00-2 0335150716

056.4070.000142.00-8 0393372803 056.4390.004319.31-3 0361627340 056.5580.003482.00-9 0337015272

056.4096.000339.01-8 402128369 056.4510.000020.00-8 27441549003 056.5593.000036.00-0 250507770

056.4097.000079.01-4 0096659093 056.0800.000114.01-0 96674841 056.5597.000025.00-0 0265763453

056.4110.000228.00-2 0332884492 056.4672.000018.00-0 0143222302 056.5620.000516.00-2 0096656845
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056.4110.000656.00-4 0332885187 056.4700.000542.00-0 0386132088 056.5620.001533.00-8 0119553157

056.4110.000686.00-0 0332885230 056.4778.000033.00-4 0119544764 056.5625.000417.00-5 0119555909

056.4110.000897.01-0 40000951601 056.4831.000020.01-8 0316889711 056.5625.000435.00-3 0119548520

056.4110.001416.01-5 0359792756 056.4880.000309.00-8 393374986 056.5637.000907.00-6 0332896766

056.4110.001606.01-9 0377170491 056.4900.000119.00-2 0377174065 056.5654.002776.00-6 388369661

056.4110.001632.01-0 0379547193 056.4900.000128.00-1 0408107314 056.5661.000348.00-0 0096658191

056.4110.001918.00-2 0413867317 056.4981.000484.00-9 0110624537 056.5661.001829.10-9 0096657856

056.4123.645137.00-9 332886263 056.5157.000015.00-0 0190222714 056.5671.000137.01-4 0096656062

056.4124.000013.01-4 0119553520 056.0003.000001.00-7 136716879 056.5673.001884.00-6 0096653749

056.4135.000059.00-1 0337013982 056.5290.001253.00-0 0429735203 056.5675.002759.00-7 0096650466

056.0017.000001.12-0 137416555 056.5290.001351.00-2 391443628 056.5675.003926.30-6 0119548875

056.4172.000003.00-0 0130498063 056.5290.001364.01-5 0431710792 056.5676.001744.00-4 0096652052

056.4214.000007.00-5 0119545615 056.5290.001704.00-2 41195660103 056.5678.003692.51-2 0096653516

056.4232.000220.00-9 27013538508 056.5314.000962.00-9 400009875 056.5710.000642.00-7 0419756074

056.4246.000233.00-3 0096656019 056.5351.000264.00-4 0416084424 056.5710.001276.00-4 0423726876

056.5736.000018.00-5 0402128646 056.6875.000291.00-6 37309823200 056.7802.000479.00-5 0096651717

056.5750.000128.00-0 0332898946 056.6890.000436.00-8 0072136062 056.7825.000204.00-5 0148994988

056.5810.000158.00-4 0384573335 056.6891.000098.00-3 0119552359 056.7827.000077.00-0 0112281904

056.5850.000069.00-0 0192845015 056.6900.000432.00-3 0067806213 056.7828.000178.00-9 0113910708

056.5866.004579.00-0 44341197100 056.6900.001166.00-5 0109048497 056.7831.001977.00-2 0316897297

056.5882.000004.00-4 0192845183 056.6900.001235.01-5 0117706668 056.7836.002253.00-9 0192844727

056.5925.000075.00-6 0332882427 056.6900.001249.01-6 0117706489 056.7836.004284.00-9 0197003811

056.5983.000051.00-7 0294257565 056.6910.000199.00-4 0067805980 056.7836.444996.01-5 44341197307

056.5983.000154.30-2 33290078402 056.6910.000539.00-0 0113910748 056.7838.001081.00-6 0166127104

056.5988.000034.30-8 0316892408 056.7200.000030.00-3 0402129276 056.7838.001358.00-8 0172274073

056.5988.000121.00-6 0294257693 056.7338.000003.00-0 0266470053 056.7850.000234.00-2 0294258121

056.5988.000171.30-5 0316892570 056.7585.000768.00-0 0361629620 056.7886.000001.00-9 0193849844

056.5988.000392.01-8 0332900978 056.7585.002040.00-4 0388371219 056.7968.000109.00-2 0335153833

056.6104.000109.00-0 0388370018 056.7585.002723.01-2 43546270904 056.7968.000148.00-8 0395186520

056.6221.000016.00-8 0395184685 056.7610.000210.00-4 0086637867 056.7982.000127.00-6 0377185099

056.6247.000041.00-6 0250507316 056.7611.002179.01-3 0406233039 056.7984.000123.01-5 0386135098

056.6276.000025.00-4 0388370123 056.7630.001700.00-0 37717897307 056.8000.000238.00-6 0427139601

056.6439.000010.01-3 0096665229 056.7630.002048.00-4 377179159 056.8000.000379.00-9 0427139917

056.6486.000062.00-7 0386133616 056.7630.005096.00-0 37718094208 056.8004.000007.00-7 0265766839

056.6559.000013.00-5 0411956794 056.7630.005566.00-6 0377181309 056.8033.000236.01-8 40001240005

056.6587.000048.00-9 0386133796 056.7642.000093.00-6 33937874907 056.8081.000014.00-7 0379550209

056.6587.000140.01-0 0386133939 056.7662.315687.00-4 0388371406 056.8082.000242.00-8 0431714818

056.6590.000006.00-4 0337015818 056.7662.315831.00-8 0406233609 056.8082.000489.00-3 0431715067

056.6675.000565.30-8 39144397304 056.7668.000319.00-8 354240743 056.8082.000900.01-3 0431715446

056.6675.000669.00-6 0393373801 056.7668.002191.00-9 366498340 056.8082.001440.00-8 0431715907

056.6675.000887.00-3 0398002801 056.7668.002855.00-4 0373098734 056.8188.000084.00-9 32191099609

056.6675.000923.00-0 0398002863 056.7668.004624.00-0 0377182865 056.8282.000324.01-5 0332908333

056.6675.001118.00-3 0400010633 056.7687.000022.00-1 0395186243 056.8282.000445.52-1 0370778722

056.6675.001426.00-0 40623114601 056.7701.000105.00-3 0370778093 056.8282.000609.00-1 0395186675
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056.6675.001862.00-4 43331066300 056.7750.000360.01-0 0423728623 056.8283.001106.01-0 0316905319

056.6675.002189.00-1 0416084809 056.7760.000169.00-7 36649879903 056.8283.001462.80-0 38613526201

056.6675.002473.10-9 0423727427 056.7760.000507.00-0 0368750488 056.8283.001922.00-3 0337016188

056.6697.000292.00-0 41559971500 056.7760.000669.00-0 0370778453 056.8283.001932.10-6 0337016202

056.6710.000267.00-7 0335152275 056.7760.001226.00-4 37718408300 056.8283.002196.00-4 0377186138

056.6753.001181.00-2 393374270 056.7760.001247.00-1 0377184116 056.8283.002383.00-9 0381797465

056.6753.003818.00-8 43896516303 056.7760.001542.00-3 37718465905 056.8284.000151.00-1 0110615800

056.6816.000033.80-0 0419756631 056.7760.002388.00-8 42214692304 056.8308.000032.01-1 0110618997

056.6851.001849.00-3 395185921 056.7800.000099.80-0 0096654551 056.8308.000094.00-9 37718636708

056.6851.002742.00-8 0400011695 056.7801.000261.00-1 0096654336 056.8341.000049.00-5 11061731472

056.6851.003011.00-7 166129662 056.7801.000263.00-4 9665433784 056.8365.000098.00-3 0098273532


