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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este trabalho se insere no âmbito do projeto “Fortalecimento da Capacidade de 

Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde”, realizado 

em parceria com os Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, Estação de 

Trabalho do Instituto de Medicina Social da UERJ e Estação de Pesquisas de Sinais 

de Mercado do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da 

UFMG. O objetivo deste componente é o de produzir conhecimentos e métricas para 

identificar desigualdades da distribuição geográfica dos trabalhadores de saúde e 

determinantes da atração e retenção de profissionais de saúde em áreas remotas e 

desassistidas por meio da aplicação de estudos de preferência declarada. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As desigualdades no acesso aos serviços de saúde ocasionados pela carência 

e má distribuição geográfica e social de profissionais de saúde, muito especialmente 

médicos, têm sido apontadas como um problema grave, persistente ao longo do tempo 

e resistente às mais variadas estratégias adotadas para o seu enfrentamento na 

maioria dos países do mundo. Em geral, as áreas geográficas mais isoladas e remotas 

e os segmentos mais pobres e desprotegidos das populações são mais vulneráveis à 

insegurança assistencial acarretada pela falta ou escassez de profissionais de saúde. 

O enfrentamento do problema, não menos complexo, tem suscitado a necessidade de 

promoção de várias estratégias, fortemente orientadas por estudos e análise de 

experiências internacionais (Campos et. al., 2009). 

No Brasil, o governo lançou mão de diversas políticas e estratégias ao longo 

das últimas décadas, umas mais outras menos bem sucedidas (Maciel Filho, 2007). As 

políticas de extensão da cobertura e de interiorização da medicina1 e a implantação de 

internatos rurais nas graduações da área da saúde constituem exemplos. A Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), política que orienta a oferta pública de serviços de 

atenção primária em saúde no país, constitui talvez o melhor exemplo de expansão da 

cobertura de médicos no território nacional, apesar de não desenhada especificamente 

com este objetivo (Girardi et. al., 2010).  

Recentemente, inspirado em experiências internacionais, foram criados alguns 

programas que buscam atrair médicos para o exercício da medicina em localidades de 

necessidade. Em troca de trabalho remunerado durante um período mínimo de um 

ano na atenção básica em saúde, o governo oferece como contrapartida o acesso 

parcial a programas de residência médica (conferindo pontuação inicial ao médico que 

presta o teste de seleção no programa desejado), ou mesmo o abatimento de dívidas 

contraídas no período de graduação. Convive com estas estratégias, a adoção de 

diversos tipos de incentivos por gestores municipais para o alívio das situações de 

falta permanente de profissionais e melhoria do acesso aos serviços de saúde, 

notadamente relacionados ao aumento dos salários, flexibilização da jornada de 

trabalho e melhoria das condições de trabalho (op. cit.).   

Este trabalho se insere no escopo de estudos que podem orientar as políticas 

de planejamento e gestão do trabalho em saúde através da aplicação de técnica 

inovadora no Brasil, nesta área, denominado “estudo de preferência declarada” ou, 

                                                           
1
 Citam-se o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) e o 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS). 
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como tem sido chamado na literatura internacional, Discrete Choice Experiment – DCE 

(Mangham et. al., 2009; Vujicic et. al., 2010a). O DCE é uma técnica quantitativa para 

eleger preferências declaradas, permitindo descobrir como indivíduos dão valor a 

determinados atributos de um produto, bem ou serviço quando perguntados no sentido 

de escolher entre diferentes alternativas hipotéticas sobre as características deste 

item. Os DCEs têm sido aplicados em alguns países desenvolvidos para uma faixa de 

decisões em relação às políticas de saúde, planejamento e alocação de recursos. São 

raros, embora em crescente número, estudos desse tipo em países pobres, menos 

desenvolvidos2. 

No campo do planejamento e gestão do trabalho em saúde, o método pode ser 

usado para avaliar preferências dos profissionais sobre diferentes tipos de “empregos” 

ou posições de trabalho, consideradas em conjunto as diversas combinações de 

atributos do posto de trabalho, a exemplo da localidade do exercício, remuneração, 

carga efetiva de trabalho, entre outros. Nesse sentido, os DCEs fornecem informação 

sobre como os indivíduos estão dispostos a “trocar” um atributo da ocupação pelo 

outro, possibilitando quantificar o quanto de um incentivo particular é necessário para 

fazer com que um profissional da saúde aceite trabalhar em uma área de necessidade. 

Essa informação é extremamente útil para o planejamento e a gestão dos recursos 

humanos em saúde, pois combinando a importância de um atributo da ocupação 

particular com o seu respectivo custo, obtém-se um quadro do custo-benefício de 

políticas de planejamento específicas. 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação de três 

DCEs realizados com médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas no Brasil, sobre 

suas preferências de trabalho em serviços de atenção básica em saúde. O relatório a 

seguir está divido basicamente em duas partes, além desta introdução e das 

considerações finais. A primeira parte descreve a metodologia empregada e a 

segunda parte os resultados obtidos com a aplicação dos DCEs3. 

  

                                                           
2
 Chomitz et. al., 1998; Penn-Kekana et. al., 2005; Mangham, 2007; Hanson e Jack, 2008; 

Koldstad, 2010; Kruk et. al., 2010; Blaauw et. al., 2010; Vujicic et. al., 2010b; Vujicic et. al., 
2010c. 
 
3
 Para facilitar a leitura, optou-se por apresentar neste documento o essencial do trabalho 

realizado, sendo que mais detalhes estão descritos nos apêndices, referenciados ao longo do 
texto. 
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1. METODOLOGIA 

 

Os métodos que tem por objetivo identificar preferências declaradas, entre eles 

o DCE, fazem parte de um grupo de técnicas de obtenção de respostas individuais 

sobre escolhas hipotéticas a respeito de um produto ou serviço, dado um conjunto de 

opções. Seu objetivo é estimar funções utilidades em torno deste produto ou serviço 

observado no mercado (Kroes e Sheldon, 1988). Para estabelecer o conjunto de 

opções a serem avaliadas por um determinado grupo de respondentes, potenciais 

“consumidores” do item em análise, parte-se de descrições de situações ou contextos, 

construídos pelo pesquisador a partir de estudos prévios (Souza, 1999). Em um DCE, 

as alternativas construídas representam a especificação do produto ou serviço definido 

pela combinação de atributos e seus níveis. Os dados produzidos pelo experimento 

são uma forma de avaliação das alternativas permitindo-se definir quais são as 

preferências do público-alvo e de que forma, quantitativamente, um atributo ou nível 

pode ser substituído por outro (op. cit.). 

Em geral, a aplicação do método DCE envolve três etapas: (i) a primeira fase 

consiste em definir os atributos do item em questão e seus respectivos níveis, a serem 

utilizados na construção dos diferentes cenários que serão colocados à escolha dos 

participantes do estudo; (ii) a segunda fase consiste em aplicar o DCE propriamente 

dito a partir de um instrumento que contém as propostas dos cenários. Através do 

instrumento os respondentes analisam as opções e definem suas escolhas; (iii) a 

terceira parte se refere à análise dos resultados, a qual permite identificar a relevância 

de cada atributo e em que medida eles podem ser trocados.  

Este estudo teve como objetivo realizar um DCE sobre os fatores de atração e 

retenção de profissionais de saúde na atenção primária em saúde, no Brasil. Para 

tanto definiu e apresentou aos participantes cenários ocupacionais, isto é, alternativas 

de emprego. Apesar de abrangente, o estudo está focado em identificar incentivos 

atrelados ao emprego que poderiam atrair e reter profissionais em áreas de escassez 

de RHS no país. O mesmo foi realizado junto a médicos, enfermeiros e cirurgiões-

dentistas que se candidataram a um programa do governo federal que tem por objetivo 

alocar profissionais em áreas de necessidade. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – IMS/UERJ (Registro CAAE 0038.0.259.000-11). Os entrevistados foram 

informados sobre o quadro geral e os objetivos da pesquisa e os que concordaram em 

participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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1.1. Análise qualitativa e definição dos atributos ocupacionais 

 

Existe consenso de que a seleção dos atributos e seus níveis, em um DCE, 

pode afetar a validade dos resultados da pesquisa. Por conseguinte, o desenho das 

opções hipotéticas é considerado uma etapa crítica do DCE (Ryan, 2001; Hensher et. 

al., 2005). Dessa forma, um amplo conjunto de técnicas foi utilizado para defini-los 

neste estudo. 

A condução desta etapa incluiu primeiramente uma revisão de literatura sobre 

a identificação dos atributos e níveis que foram usados em estudos prévios de escolha 

discreta focados no provimento e fixação de recursos humanos em saúde em países 

de baixa renda4. O objetivo desta revisão foi o de nortear este processo de escolha de 

atributos. Paralelamente, conduziram-se uma revisão de estudos prévios sobre áreas 

de escassez de recursos humanos em saúde5 e um estudo efetivo de identificação e 

definição destas áreas, as quais foram utilizadas para orientar o processo de coleta de 

dados qualitativos6. A identificação destas áreas, portanto, partiu da necessidade de 

compreender o perfil do trabalho de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas que 

vivenciam sua atividade laboral em locais de necessidade do ponto de vista da oferta 

de serviços de saúde, permitindo definir atributos alinhados com essa realidade. 

Além dos levantamentos citados, foram desenhados dois estudos para coleta 

de dados que pudessem contribuir para a escolha dos atributos do DCE. O objetivo foi 

conhecer as condições atuais de trabalho dos profissionais da atenção básica em 

saúde em áreas de escassez, bem como suas expectativas futuras em relação a este 

trabalho. Complementarmente, buscou-se identificar possíveis estratégias e benefícios 

que os municípios utilizam ou poderiam utilizar no sentido de atrair e reter profissionais 

de saúde. O primeiro estudo consistiu na realização de entrevistas em profundidade 

com médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e gestores de saúde atuando em áreas 

de escassez do país. O segundo, um survey telefônico com gestores de saúde em 

uma amostra geral de municípios. Os detalhes da metodologia empregada serão 

abordados em seguida. 

 

 

 

                                                           
4
 A revisão sobre escolha de atributos pode ser consultada no “Apêndice A”. 

 
5
 A revisão sobre áreas de escassez pode ser consultada no “Apêndice B”. 

 
6
 O estudo de identificação de áreas de escassez de RHS no Brasil pode ser consultado no 

“Apêndice C”. 
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1.1.1. Entrevistas em profundidade – Rotas da escassez 

 

Entre as pesquisas qualitativas comumente usadas no processo de seleção 

dos atributos a serem incluídos num DCE, encontram-se a entrevista em profundidade 

e os grupos focais. Inicialmente, por questões de logística, optou-se pela realização de 

grupos focais, os quais seriam realizados nas cinco regiões geográficas do país. 

Entretanto, a técnica de entrevista em profundidade foi escolhida pela possibilidade 

de, além de coletar os dados opinativos sobre os atributos, permitir a observação de 

campo e dimensionar as reais condições de vida e trabalho desses profissionais, bem 

como as carências existentes nos municípios, relativamente aos serviços de saúde.  

As entrevistas em profundidade tiveram como público-alvo os profissionais de 

saúde, das três profissões, e gestores que trabalhavam em municípios identificados 

com escassez de médicos. Para a identificação dos municípios que seriam visitados 

para realização das entrevistas em profundidade, foram combinados dados de dois 

estudos, o Índice de Escassez de Médicos em Atenção Primária em Saúde, 

desenvolvido pela EPSM/NESCON, e o Estudo das Regiões de Influência das Cidades 

do IBGE, entre outros dados. 

O primeiro estudo se refere a um índice que mede a escassez de médicos da 

atenção básica nos municípios brasileiros (Girardi et. al., 2010), aos quais se atribui 

um indicador de escassez com 5 graus de intensidade: escassez severa, alta, 

moderada, baixa e traços. Para medir os níveis de escassez, o índice levou em 

consideração, na sua composição, as seguintes dimensões/indicadores: (i) oferta de 

médicos em atenção primária, medida pelo número de clínicos, pediatras e médicos 

de saúde da família por habitante; (ii) necessidades de saúde, medida pela Taxa de 

Mortalidade Infantil e; (iii) condição socioeconômica da população, medida pelo 

número de domicílios elegíveis ao Programa Bolsa Família (renda familiar per capita 

de até R$ 137,00). O índice identificou um total de 1.304 municípios brasileiros 

classificados com algum dos cinco graus de escassez.  

O segundo estudo, “Regiões de Influência das Cidades” do IBGE (2008), é a 

classificação utilizada para definição dos centros da rede urbana brasileira através da 

oferta e procura de diferentes tipos de serviços e equipamentos públicos e privados, 

tais como deslocamentos para internações hospitalares, áreas de cobertura de canais 

de televisão, informações de ligações aéreas, oferta de ensino superior, diversidade 

de atividades comerciais e de serviços, entre outros. Para delimitar as áreas de 

influência dos centros, o IBGE pesquisou a intensidade das ligações entre as cidades, 

com base em dados secundários e dados obtidos através do questionário específico 
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da pesquisa, que foram combinados para definir as regiões de influência dos centros 

urbanos, categorizados em diferentes níveis (Box 1). 

 

  

A partir destes estudos, entre outros aspectos, foram definidos os critérios de 

inclusão dos municípios para compor a amostra daqueles que seriam visitados para as 

entrevistas em profundidade: 

  

i. Municípios localizados nas cinco regiões do país; 

ii. Municípios identificados segundo o Índice de Escassez de Médicos em 

Atenção Primária em Saúde, com ênfase naqueles com escassez alta e 

severa. 

iii. Municípios de micro e pequeno porte, isto é, com até 50 mil habitantes; 

iv. Municípios que segundo a classificação das regiões de influência do IBGE, 

foram denominados como “Centro Local”, ou seja, cidades cuja centralidade e 

oferta de serviços públicos e privados não extrapolam os limites do município, 

servindo apenas a seus habitantes; 

v. Municípios que atendessem a critérios de logística e que fossem identificados 

segundo dificuldade de acesso ou localização geográfica, como municípios de 

fronteira com outros países, municípios com acesso apenas por via fluvial ou 

aérea, municípios distantes de grandes centros urbanos, etc.  

vi. Nas regiões Sul e Sudeste foram selecionados municípios que não fossem 

vizinhos a municípios com mais de 50 mil habitantes. 

Box 1 – Classificação das regiões de influência das cidades 

 

A classificação das regiões de influência do IBGE é denominada a partir desta hierarquização:  

 Grande Metrópole Nacional (São Paulo); 

 Metrópole Nacional (Rio de Janeiro); 

 Metrópole, (9 cidades); 

 Capital Regional A (11 cidades); 

 Capital Regional B (20); 

 Capital Regional C (39); 

 Centro sub-regional A (85); 

 Centro sub-regional B (79); 

 Centro de Zona A (192); 

 Centro de Zona B (364); e 

 Centro Local (4.473 cidades). Esta última classificação comporta municípios cuja 

centralidade não extrapola os limites do município, servindo apenas aos seus habitantes. 

 

Fonte: IBGE, 2008. 
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A etapa seguinte foi a de escolha das rotas de viagem, então denominadas 

“Rotas da escassez”. Ao final, todas as cinco regiões foram contempladas, embora 

Norte e Nordeste, por possuírem grandes extensões territoriais, diferentes tipos de 

transporte (fluvial, terrestre e aéreo), maiores distâncias a serem percorridas e maior 

concentração de municípios identificados com escassez, tiveram um número maior de 

rotas, conforme tabela e mapa a seguir7. 

 

Tabela 1 – Nº de rotas, municípios e entrevistas das Rotas da Escassez por região. 

Região Nº de rotas Nº de municípios Nº de entrevistas 

Norte 3 10 46 

Nordeste 3 12 58 

Sudeste 1 3 12 

Sul 1 5 18 

Centro-oeste 2 6 36 

Total 10 36 170 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM). 

 

 

 

  

                                                           
7 O “Apêndice D” pode ser consultado para leitura dos mapas das rotas de escassez por 
região geográfica. 
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Mapa 1 – Municípios das Rotas da Escassez 

 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM). 

 

Uma equipe de 14 pesquisadores foi treinada para percorrer as rotas, o que 

ocorreu entre os meses de julho de 2011 e abril de 2012. Foram realizadas 170 

entrevistas em profundidade, em 36 municípios, sendo entrevistados 51 médicos, 34 

cirurgiões-dentistas, 49 enfermeiros e 36 gestores (Tabela 1). As entrevistas foram 

gravadas após autorização dos participantes por meio da assinatura do TCLE8. Dois 

roteiros semiestruturados foram elaborados para guiar as entrevistas, um para os 

profissionais e outro para os gestores
9
. Além das entrevistas, realizou-se observação 

de campo, isto é, um levantamento de dados sobre os serviços de saúde e demais 

                                                           
8
 O TCLE pode ser consultado no “Apêndice E” deste documento 

9
 Os roteiros constam nos “Apêndices F e G”. 
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equipamentos sociais presentes nos município e notas dos pesquisadores
10

. Após as 

transcrições das entrevistas, as mesmas foram analisadas, utilizando a técnica da 

análise de conteúdo (Bardin, 1977), para cada categoria profissional. Com base nesta 

técnica, os dados foram categorizados buscando identificar os atributos ocupacionais 

e respectivos níveis que posteriormente foram utilizados para construção do 

instrumento do DCE
11

. 

 

1.1.2. Survey por Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador 

 

A fim de complementar as informações dos atributos de emprego coletados na 

etapa anterior foi realizado um survey telefônico, por meio da técnica de Entrevistas 

Telefônicas Assistidas por Computador – ETAC (Rea e Parker, 1997). Aplicado junto a 

gestores municipais de saúde a partir de uma amostra de municípios brasileiros, o 

objetivo do survey é identificar como a gestão municipal busca enfrentar a situação de 

dificuldade no provimento de RHS, especialmente de médicos. Do ponto de vista da 

escolha dos atributos do DCE, este tipo de informação serviu para a construção de 

pacotes de emprego que pudessem se adequar a realidade dos municípios, isto é, o 

que eles têm condição de ofertar para seus empregados. As principais variáveis do 

questionário são: (i) quais dificuldades de preenchimento dos postos de trabalho vagos 

para médicos; (ii) quais estratégias utilizadas para fixar o profissional médico no 

município; e (iii) quais os incentivos/benefícios monetários e extra monetários que o 

município oferece aos profissionais médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros. 

Os municípios que compuseram a amostra do survey foram selecionados com 

base no universo de municípios brasileiros que possuíam equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) – principal e mais abrangente política de prestação de 

serviços de atenção básica no Brasil – em 2012. A amostra foi calculada de forma 

estratificada por região geográfica e porte populacional, segundo dados do Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE. Foi utilizado um intervalo de confiança de 90% e 

margem de erro de 5%. O cálculo da amostra resultou em 858 municípios12.  

Um questionário eletrônico foi elaborado13. Os dados foram coletados entre 

Maio e Agosto de 2012, após a realização de pré-teste. Foram utilizados 06 pontos de 

                                                           
10

 Os relatórios de campo de cada um dos municípios visitados compõem o “Apêndice H”. 
 
11

 Ver no “Apêndice I” “Perfil dos entrevistados, identificação e categorização dos atributos”.  
 
12

 Ver “Apêndice K” para o detalhamento da amostra. 
 
13

 Ver “Apêndice J”. 
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operação de tele pesquisa com duração média de 10 minutos por entrevista. As 

mesmas foram realizadas após leitura do TCLE e autorização dos participantes. Os 

dados coletados foram tabulados usando o software SPSS 19.014.  

 

1.1.3. Definição dos atributos e níveis 

 

Os atributos e níveis utilizados no DCE foram definidos a partir da análise dos 

dados obtidos na revisão de literatura, nas entrevistas em profundidade, no survey 

telefônico e em informações provenientes de estudos e pesquisas anteriormente 

conduzidos pela EPSM, dentre as quais destacamos o DCE aplicado em estudantes 

de medicina do estado de Minas Gerais (Girardi et. al., 2012). Levaram-se ainda em 

consideração os tipos de estratégias disponíveis em políticas atuais do governo 

federal. Ressalta-se que cada categoria profissional foi analisada separadamente, 

resultando no desenho de três diferentes experimentos. O DCE de médicos foi 

delineado com 8 atributos, o de enfermeiros com 6 e o de cirurgiões-dentistas com 7. 

Nos três casos foram utilizados os atributos de localização do trabalho, remuneração, 

condições de trabalho, tipo de vínculo, oferta de moradia e jornada de trabalho, ainda 

que com algumas diferenças entre os níveis. Aos experimentos de médicos e 

cirurgiões-dentistas acrescentou-se o atributo de acesso à rede de referência. Ao DCE 

de médicos, agregou-se o atributo de acesso à residência médica. 

Os atributos e níveis dos três DCEs estão no Quadro 1 e podem ser definidos 

sinteticamente assim: 

 Localização do trabalho: Corresponderia ao município ou área em que a 

unidade de saúde, na qual o emprego é hipoteticamente ofertado, estaria 

localizada. Nos três experimentos este atributo é composto pelos níveis: (N1) 

Áreas centrais de cidades de médio ou grande porte; (N2) Áreas inseguras / 

violentas de Região Metropolitana; (N3) Áreas remotas áridas / inóspitas 

(municípios localizados em áreas rurais e pequenos municípios com baixo 

desenvolvimento econômico-social); (N4) Áreas remotas de difícil acesso (por 

exemplo, municípios da região amazônica em que o acesso é feito por via 

fluvial); e (N5) Áreas remotas de fronteira com outros países. 

 Remuneração do trabalho: Corresponderia à remuneração mensal média. No 

DCE de médicos é composto pelos níveis R$ 7.000, R$ 9.000 e R$ 13.000. 

No de enfermeiros, R$ 2.100, R$ 2.700 e R$ 3.900. E no de cirurgiões-

dentistas, R$ 2.300, R$ 3.000 e R$ 4.300. 

                                                           
14

 O relatório tabular da ETAC se encontra no “Apêndice K”. 
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 Condições de trabalho: este atributo incorpora fatores relacionados à 

estrutura disponível para a realização do trabalho na unidade de saúde, tais 

como infraestrutura física, disponibilidade de medicamentos, existência de 

equipamentos, existência de equipe, transporte para pacientes, dentre outros. 

É composto pelos níveis (N1) inadequadas, (N2) com algumas inadequações 

e (N3) adequadas. 

 Tipo de vínculo: Corresponderia ao tipo de vinculação do profissional com a 

unidade, isto é, à modalidade de contratação do trabalho. Em alguns casos o 

vínculo pode estar atrelado à existência ou não de Carreira de Estado, isto é, 

à vinculação estável com o Governo por meio de um cargo público com 

planos de progressão na carreira (exemplo de magistrados e gerentes do 

Banco do Brasil). Foram definidos em três níveis: (N1) Vínculo estável 

(Estatutário, CLT), sem Carreira de Estado; (N2) Nenhum vínculo (Temporário 

ou Autônomo); e (N3) Vínculo estável (Estatutário, CLT), com Carreira de 

Estado. 

 Oferta de moradia pelo governo: Corresponderia à oferta, ou não, pelo 

governo, de moradia para o profissional no município de localização do 

trabalho. A moradia pode ser individual (o profissional mora sozinho ou com a 

família) ou compartilhada (vários profissionais moram na mesma casa, com 

quartos individuais). A categorização é a mesma nos três DCEs: (N1): Sem 

moradia; (N2) Moradia compartilhada; (N3) Moradia individual. 

 Jornada de trabalho: Corresponderia à jornada de trabalho semanal do 

profissional. Sendo, N1 “Horário integral (40 horas semanais)”, N2 “Horário 

parcial (20-30 horas semanais)” e N3 “Por produção (número de consultas 

estipuladas por dia)”. 

 Rede de Referência: Corresponderia à existência, ou não, de um sistema de 

referência e contra referência para consulta com especialistas, atenção 

hospitalar e acesso a exames, no caso de médicos, e acesso a Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e a exames radiográficos, no caso de 

cirurgiões-dentistas. Foram definidos os seguintes níveis: (N1) Dificuldade de 

acesso, (N2) Com alguma facilidade e (N3) Facilidade. 

 Acesso a programa de residência: refere-se à obtenção, ou não, de acesso 

direto ou de alguma facilidade de acesso para o ingresso em um programa de 

residência médica após a permanência do profissional no trabalho por um 

período determinado. Composto por (N1) Sem pontuação; (N2) Acesso 

facilitado (10 a 20 pontos) e (N3) Acesso e vaga garantida. 
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Quadro 1 – Atributos e níveis por categoria profissional 

 
Médicos Enfermeiros Cirurgiões Dentistas 

Atributo 1 Localização do trabalho Localização do trabalho Localização do trabalho 

Nível 1 
Áreas centrais de cidades de 
médio/grande porte 

Áreas centrais de cidades de 
médio/grande porte 

Áreas centrais de cidades de 
médio/grande porte 

Nível 2 
Áreas inseguras/ violentas de 
Região Metropolitana 

Áreas inseguras/ violentas de Região 
Metropolitana 

Áreas inseguras/ violentas de Região 
Metropolitana 

Nível 3 Áreas remotas áridas/ inóspitas Áreas remotas áridas/ inóspitas Áreas remotas áridas/ inóspitas 

Nível 4 Áreas remotas de difícil acesso  Áreas remotas de difícil acesso  Áreas remotas de difícil acesso  

Nível 5 
Áreas remotas de fronteira com 
outros países 

Áreas remotas de fronteira com 
outros países 

Áreas remotas de fronteira com 
outros países 

Atributo 2 Remuneração do trabalho Remuneração do trabalho Remuneração do trabalho 

Nível 1 R$ 7.000,00 R$ 2.100,00 R$ 2.300,00 

Nível 2 R$ 9.000,00 R$ 2.700,00 R$ 3.000,00 

Nível 3 R$ 13.000,00 R$ 3.900,00 R$ 4.300,00 

Atributo 3 Condições de trabalho Condições de trabalho Condições de trabalho 

Nível 1 Inadequadas Inadequadas Inadequadas 

Nível 2 Com algumas inadequações Com algumas inadequações Com algumas inadequações 

Nível 3 Adequadas Adequadas Adequadas 

Atributo 4 Tipo de Vínculo Tipo de Vínculo Tipo de Vínculo 

Nível 1 
Vínculo estável (Estatutário, 
CLT) - Sem Carreira de Estado 

Vínculo estável (Estatutário, CLT) -      
Sem Carreira de Estado 

Vínculo estável (Estatutário, CLT) -      
Sem Carreira de Estado 

Nível 2 
Nenhum vínculo (Temporário, 
autônomo)  

Nenhum vínculo (Temporário,  
autônomo)  

Nenhum vínculo (Temporário,  
autônomo)  

Nível 3 
Vínculo estável (Estatutário, 
CLT) -     Com Carreira de 
Estado  

Vínculo estável (Estatutário, CLT) -     
Com Carreira de Estado  

Vínculo estável (Estatutário, CLT) -     
Com Carreira de Estado  

Atributo 5 Oferta de moradia Oferta de moradia Oferta de moradia 

Nível 1 Sem oferta de moradia Sem oferta de moradia Sem oferta de moradia 

Nível 2 Compartilhada (dormitório) Compartilhada (dormitório) Compartilhada (dormitório) 

Nível 3 Individual (para a família) Individual (para a família) Individual (para a família) 

Atributo 6 Jornada de trabalho Jornada de trabalho Jornada de trabalho 

Nível 1 
Horário integral (40 horas 
semanais) 

Horário integral (40 horas semanais) Horário integral (40 horas semanais) 

Nível 2 
Horário parcial (20-30 horas 
semanais) 

Horário parcial (20-30 horas 
semanais) 

Horário parcial (20-30 horas 
semanais) 

Nível 3 
Por produção (nº de consultas 
por dia)  

Por produção (nº de consultas por 
dia)  

Por produção (nº de consultas por 
dia)  

Atributo 7 Rede de Referência   Rede de Referência 

Nível 1 
Dificuldade de acesso a 
especialistas/ atenção 
hospitalar/ exames 

 
Dificuldade de acesso a CEO e 
exames radiográficos 

Nível 2 
Com alguma facilidade de 
acesso a especialistas/ atenção 
hospitalar/ exames 

 
Com alguma facilidade de acesso a 
CEO e exames radiográficos 

Nível 3 
Facilidade de acesso a 
especialistas/ atenção 
hospitalar/ exames 

 
Facilidade de acesso a CEO e 
exames radiográficos 

Atributo 8 Acesso à Residência Médica     

Nível 1 Sem pontuação  
 

Nível 2 Acesso facilitado  
 

Nível 3 Acesso e vaga garantida     

Fonte: EPSM. 
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1.2. Amostra 

 

A escolha do público alvo para aplicação dos questionários de DCE foi feita 

com base em dois critérios: (i) profissionais de saúde (médicos, cirurgiões-dentistas e 

enfermeiros) que atuam na atenção primária ou que estariam dispostos a trabalhar ou 

buscando trabalho na atenção primária em saúde, ou seja, que já teriam algum 

interesse por esta área de especialidade; e (ii) existência de cadastro confiável e 

disponível15 dos profissionais, com endereço eletrônico e telefone de contato, já que o 

método de aplicação do questionário seria por via eletrônica.  

Pelas razões estabelecidas acima, optou-se por utilizar como público-alvo os 

profissionais que se inscreveram a uma vaga do Programa de Valorização do Trabalho 

na Atenção Básica (PROVAB) do Ministério da Saúde. O PROVAB é um programa 

que visa o provimento e fixação de profissionais em áreas de maior vulnerabilidade. 

Para tanto, profissionais se candidataram a uma vaga para ocupar postos de trabalho 

em municípios pré-definidos como áreas de necessidade16. Desde que o trabalho seja 

realizado durante o período mínimo de um ano e que o profissional seja bem avaliado 

em suas funções, o mesmo tem como contrapartida a possibilidade de realizar 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade ou de receber pontuação para 

concursos de acesso à residência médica.  

É importante ressaltar que a escolha destes profissionais não permitiu que se 

fizesse uma análise sobre a totalidade dos profissionais de saúde do país, até porque 

os inscritos no PROVAB não são representativos deste universo. Entretanto, assume-

se que este estudo partiu de uma amostra de conveniência a partir da seleção de 

respondentes que demonstraram interesse em trabalhar em áreas de escassez de 

recursos humanos em saúde. De fato, os DCEs são tão melhor aplicados quanto 

melhor os respondentes tiverem conhecimento ou interesse sobre os cenários laborais 

apresentados. Desta forma, os inscritos no PROVAB podem ser considerados como 

indicados a declarar suas preferências para trabalhar nestas áreas. 

O universo da pesquisa, isto é, inscritos no PROVAB, é de 20.855 

profissionais, sendo 2.517 médicos, 16.015 enfermeiros e 2.323 cirurgiões-dentistas. 

Deste total, 4.669 profissionais foram selecionados, sendo 1.460 médicos, 1.887 

enfermeiros e 1.322 cirurgiões-dentistas. Cabe ressaltar que a maioria dos médicos, 

55,4%, é do sexo masculino, enquanto a maioria de enfermeiros e cirurgiões-dentistas 

                                                           
15

 O cadastro foi disponibilizado pelo Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS). 
 
16

 Municípios definidos pela Portaria nº 1.377/GM/MS de 2011. 
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é de mulheres, 85,4% e 66,1%, respectivamente. Para as três profissões há uma forte 

concentração de recém-formados, até 29 anos de idade. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos inscritos no PROVAB por profissão e situação de 
classificação no processo seletivo – Brasil, 2012. 

Profissão 

Situação 
Total 

Não selecionado Selecionado 

N % N % N % 

Médicos 1.050 6,5 1.460 31,3 2.517 12,1 

Enfermeiros 14.041 87,3 1.887 40,4 16.015 76,8 

Cirurgiões-dentistas 995 6,2 1.322 28,3 2.323 11,1 

Total 16.086 100,0 4.669 100,0 20.855 100,0 

Fonte: EPSM a partir do DAB/MS. 

 

1.3. Desenho do DCE 

 

Como destacado anteriormente, foram realizados três DCEs, sendo um com 

médicos, outro com enfermeiros e outro com cirurgiões-dentistas17. Os experimentos 

podem ser definidos como ensaios fatoriais, sendo que cada um pode ser denotado de 

acordo com o número de atributos e níveis, como descreve o Quadro 2. 

O DCE de médicos é um ensaio 37X5, isto é, constituído por 7 atributos de 3 

níveis e 1 atributo de 5 níveis. Isso significa que considerando todas as interações 

possíveis entre os níveis dos atributos (3x3x3x3x3x3x3x5), 10.935 alternativas são 

geradas. No entanto, em função da inviabilidade desse tipo de desenho, utilizou-se a 

técnica de ensaios fatoriais fracionários, reduzindo-se o experimento a 90 alternativas. 

Ainda considerado um número alto para aplicação do DCE, procedeu-se à divisão das 

alternativas em conjuntos de escolha com probabilidade condicional, utilizando-se a 

técnica de Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados – BIPB18 (Souza, 1999). 

Dessa forma, as 90 alternativas foram divididas em 60 conjuntos de escolha, cada um 

com 6 alternativas. Cada conjunto foi submetido ao entrevistado para a ordenação das 

                                                           
17

 A especificação completa de cada experimento, contendo os testes matemáticos de 
validação, está disponível nos “Apêndice L, M e N”. 
 
18

 Os BIPB se caracterizam pelo fato de que cada alternativa t aparece no mesmo conjunto de 
escolha b, com cada uma das demais alternativas, um número λ de vezes. Dessa forma, cada 
b, contendo um número k de alternativas, que se repetem r vezes, é submetido ao 
entrevistado, que ordena as alternativas dentro do conjunto de escolha segundo uma ordem de 
prioridade. 
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alternativas, da 1ª a 6ª escolha em ordem de preferência, procedimento denominado 

de ordenação explodida ou método rank, proposto por Chapman e Staelin (1982). 

O DCE de enfermeiros pode ser definido como um ensaio fatorial 35X5, isto é, 

constituído por 5 atributos de 3 níveis e 1 atributo de 5 níveis. Considerando todas as 

interações possíveis entre os níveis dos atributos (3x3x3x3x3x5), 1.215 alternativas 

são geradas. O ensaio fatorial fracionado resultou em 36 conjuntos de escolha, que 

pela técnica do BIPB foi desenhado em 9 conjuntos, com 4 escolhas em cada um. Já o 

DCE de cirurgiões-dentistas é um ensaio fatorial 36X5, ou seja, 6 atributos de 3 níveis 

e 1 atributo de 5 níveis. Ao todo 3.645 alternativas são geradas (3x3x3x3x3x3x5). 

Fracionando, chegou-se a 30 alternativas delineadas em 6 conjuntos com 5 escolhas. 

 

Quadro 2 – Tabela de experimentos fatoriais 

Experimento Atributos 

Níveis Ensaio 
Fatorial 

 

BIPB 

3 5 Alternativas Conjuntos 
Alternativas 
por conjunto 

Médicos 8 7 1 3
7 

x 5  90 60 6 

Enfermeiros 6 5 1 3
5 

x 5  36 9  4  

Cirurgiões-dentistas 7 6 1 3
6 

x 5  30 6  5 

Fonte: EPSM, adaptado de Souza, 1999. 
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Box 2 – Denotação matemática 

 

O modelo matemático dos experimentos aplicados tem por objetivo estimar parâmetros da função 

utilidade (FU), que são gerados a partir da análise da ordenação das alternativas realizada pelos 

entrevistados nos conjuntos de escolha (Souza, 1999).  Para cada um dos experimentos a função 

pode ser assim expressa: 

 

1. Médicos – ensaio fatorial 3
7 
x 5: 

 

FU = 11X11 + 12X12 + 21X21 + 22X22 + 31X31 + 32X32 + 41X41 + 42X42 + 51X51 + 52X52 + 

61X61 + 62X62 + 71X71 + 72X72 + 73X73 + 81X81 

 

2. Enfermeiros – ensaio fatorial 3
5 
x 5: 

 

FU = 11X11 + 12X12 + 21X21 + 22X22 + 31X31 + 32X32 + 41X41 + 42X42 + 51X51 + 52X52 + 

53X53 + 61X61+ 62X62 

 

3. Cirurgiões-dentistas – ensaio fatorial 3
6 
x 5: 

 

FU = 11X11 + 12X12 + 21X21 + 22X22 + 31X31 + 32X32 + 41X41 + 42X42 + 51X51 + 52X52 + 

61X61 + 62X62 + 63X63 + 71X71 + 72X72 

 

Onde: 

FU = função utilidade; 

X = valores dos atributos; 

β = pesos de utilidade para os atributos. 

 

A estimativa dos parâmetros é feita por meio de Estimador de Máxima Verossimilhança utilizando o 

modelo Logit Multinomial com Probabilidade Condicional (LMPC). Função Logit Multinomial com a 

probabilidade condicional tem a expressão matemática: 
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1.4. Instrumento e coleta de dados 

 

 O questionário foi construído para ser aplicado por meio eletrônico (através da 

internet) e ser autoadministrado. O uso desse tipo de questionário tem se dado com 

mais frequência, inclusive em estudos de preferência declarada. Num país de grande 

extensão territorial como o Brasil, o survey online se justifica pelo custo-benefício, 

possibilitando alcançar a um custo menor e em menor tempo um número maior de 

participantes. Para a operacionalização do instrumento foi utilizado o software online 

Surveymonkey19.  

 Os profissionais leram o TCLE e concordaram em participar da pesquisa. Os 

questionários dividiram-se em duas partes. A primeira abordava questões sobre o 

perfil sociodemográfico dos respondentes, como sexo, idade, estado civil, se possui 

filhos e dados de formação, a saber, nome da faculdade em que concluiu o curso 

superior, ano de formação, se tinha bolsa ou financiamento estudantil e, no caso dos 

médicos, se possui ou pretende fazer residência médica e em qual área. Ainda nesta 

parte, foram feitas perguntas sobre preferências dos respondentes em relação ao 

trabalho, tais como expectativa de remuneração, tipo de vínculo e localização do 

trabalho. A segunda parte continha o DCE propriamente dito, específico para cada 

categoria profissional, de acordo com o ensaio fatorial realizado. Foram desenvolvidos 

recursos visuais através de “cartões” para ajudar a ilustrar os atributos de empregos 

(e.g. habitação, remuneração, localidade, etc.), facilitando a escolha das alternativas 

apresentadas20. A cada alternativa de emprego, correspondeu um cartão. 

 Como o questionário foi enviado de forma eletrônica, na qual o número de 

indivíduos não implicaria em um custo adicional à pesquisa, após a construção do 

instrumento, optou-se pelo envio do mesmo ao universo do público-alvo, isto é, os 

inscritos no PROVAB. De toda forma, o número mínimo de participantes para compor 

a amostra final foi estimado após a coleta dos dados e nos três casos foi garantida a 

consistência do experimento. Para estimular o respondente e também para garantir o 

correto e completo preenchimento do instrumento de coleta de dados, foi realizado 

contato telefônico, quando necessário. O processo de coleta dos três experimentos 

ocorreu durante os meses de novembro e dezembro de 2012. 

 O instrumento do DCE com médicos, como já informado, foi feito a partir dos 

60 conjuntos de escolha, sendo que foram criados 30 tipos de questionários, cada um 

                                                           
19

 Disponível no site www.surveymonkey.com. 
 
20

 Os instrumentos do DCE estão nos “Apêndices O, P e Q”, respectivamente, o de médicos, 
enfermeiros e cirurgiões-dentistas. 

http://www.surveymonkey.com/
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contendo dois conjuntos de escolha a serem ordenados, separadamente (o segundo 

conjunto de escolha foi apresentado somente após a ordenação do primeiro conjunto). 

Dividindo-se o universo dos respondentes em 30 grupos aleatoriamente e de forma a 

garantir a mesma distribuição geográfica e sociodemográfica, cada questionário foi 

enviado a um grupo. Ao todo, 620 médicos responderam. Como nem todos ordenaram 

os dois conjuntos disponíveis no questionário, o total de respostas foi de 1.157. 

 Os instrumentos dos outros dois experimentos foram preparados com apenas 

um conjunto de escolha por questionário, dessa forma, o número de questionários 

correspondeu ao total de conjuntos de cada experimento, a saber, 9 questionários no 

de enfermeiros e 6 no de cirurgiões-dentistas. No primeiro caso, obtiveram-se 3.748 

respostas e no segundo, 340. 

  

1.5. Análise dos dados 

 

Em posse dos dados coletados, foram levadas em consideração 1.157 

respostas de médicos, 3.748 de enfermeiros e 340 de cirurgiões-dentistas. Por ser um 

modelo explodido, ou seja, em que são levadas em consideração as escolhas 

sucessivas (método rank), consideraram-se, respectivamente, 5.785, 11.248 e 1.360 

casos, o que conferiu maior poder à estimativa de parâmetros. Diversos testes de 

validação interna foram realizados e todos validaram o experimento. Os atributos da 

primeira parte do questionário, isto é, sociodemográficos, de formação e expectativa 

de trabalho, foram analisados descritivamente. Finalmente, a estimativa dos 

parâmetros foi realizada pelo método Logit multinomial de probabilidade condicional 

(LMPC) 21. As estimativas foram feitas para a totalidade dos casos e separadamente 

por estratos da amostra. 

 

  

                                                           
21

 Todo o desenho do experimento, amostragem, testes de validação e análise dos dados foi 
realizado no software LMPC - Logit Multinomial com Probabilidade Condicional, também 
desenvolvido no estudo de Souza (1999). 
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2. RESULTADOS 
 

 

2.1. Análise descritiva 

 

 

 Na Tabela 3 é a apresentada a análise descritiva dos quesitos da primeira 

parte do instrumento do DCE, isto é, respectivos ao perfil sociodemográfico, de 

formação e preferências e expectativas de trabalho entre médicos, enfermeiros e 

cirurgiões-dentistas que se inscreveram ao PROVAB. Destaca-se inicialmente que, 

entre os respondentes, 72,4% dos médicos, 72,9% dos cirurgiões-dentistas e 18,8% 

dos enfermeiros foram selecionados para o programa. A menor proporção de 

enfermeiros é explicada pelo grande número de candidatos em relação ao número de 

vagas. 

 Quanto ao perfil sociodemográfico, percebe-se que 84,7% dos enfermeiros são 

do sexo feminino enquanto, entre os cirurgiões-dentistas esse valor cai para 67,4% e, 

entre os médicos, 40,8%. A faixa etária com mais profissionais é a de até 29 anos, 

71% dos médicos, 58,8% dos enfermeiros e 47,9% dos cirurgiões-dentistas  estão 

nesta faixa etária. Sobre o estado civil, nota-se que 67,3% do total de médicos são 

solteiros e 29,2% casados ou em união civil ou estável. O mesmo comportamento 

ocorre nas outras profissões, sendo, entre os enfermeiros, 61,7% solteiros e 32,6% 

casados/unidos e entre cirurgiões-dentistas, 54,1% e 38,8%. De maneira geral, o 

público que se candidatou ao PROVAB é formado principalmente por jovens recém-

formados e solteiros, perfil ainda mais acentuado entre médicos. 

 A distribuição geográfica, em relação à região de moradia, revela que a maioria 

reside nas regiões Sudeste e Nordeste onde, do total de enfermeiros, 40% residem 

naquela região e 36,8% nesta. Entre os médicos, 47,3% são da região Nordeste, e 

30,8% da região Sudeste; entre cirurgiões-dentistas 29,4% e 45,3%, respectivamente. 

A proporção de respondentes nas demais regiões varia entre 5,4% e 10,6%. O que se 

destaca, portanto, é uma forte presença de profissionais do Nordeste, especialmente 

médicos, já que as proporções observadas são relativamente superiores à população 

total desta região. 

 Quanto aos atributos de formação, verificou-se que 50,3% do total de médicos 

possuem até 1 ano de formação, ao passo que 16% estão a mais de 1 até 2 anos, 

16,1% a mais de 2 até 5 anos, 11,3% a mais de 5 até 20 anos e 2,7% estão formados 

a mais de 20 anos. Entre os enfermeiros, 35,3% estão formados até 1 ano, 23,3% a 
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mais de 1 até 2 anos, 25% mais de 2 até 5 anos, 11,9% mais de 5 até 20 anos e 1% 

estão formados a mais de 20 anos. Entre os cirurgiões-dentistas, 20% estão formados 

a até 1 ano, 12,9% a mais de 1 até 2 anos, 21,5% a mais de 2 até 5 anos, 31,8% a 

mais de 5 até 20 anos e 13,8% a mais de 20 anos. Nesse sentido, a maioria dos 

profissionais da amostra é recém-formada, se considerarmos até 2 anos de formação. 

Entretanto, os médicos estão mais concentrados nesta faixa que os demais e os 

cirurgiões-dentistas têm a maior proporção de pessoas com mais tempo de profissão. 

 Sobre o recebimento de bolsa/financiamento na graduação, os médicos são os 

que menos contaram com estes benefícios, relativamente. Enquanto 84,4% não 

tiveram bolsa ou financiamento, o mesmo ocorreu com 78,8% dos cirurgiões-dentistas 

e 65,4% dos enfermeiros. O recebimento de financiamento foi informado por 10% do 

primeiro grupo, 17,9% do segundo e 13,5% do terceiro. Já o recebimento de bolsa por 

5,5%, 16,5% e 7,6%, respectivamente.  

 Sobre os atributos de preferências e expectativas de trabalho futuro, a maioria 

dos profissionais dos três experimentos revelou preferência por um trabalho público ou 

privado, sendo que um número expressivo de enfermeiros e cirurgiões-dentistas 

mostrou preferência apenas pelo setor público (31,7% e 24,7%). A expectativa por tipo 

de vínculo segue tendência de preferência pelos tipos estatutário e celetista, com 

proporções significativas de escolha por vínculo de autônomo entre médicos (20,5%) e 

cirurgiões-dentistas (15,7%). 

 Foi perguntado se o profissional trabalha ou já trabalhou em atenção primária e 

se ele pretende seguir carreira na área. Entre médicos, 71,5% afirmaram trabalhar 

atualmente e 21,5% que já trabalharam. Apesar disso, os que pretendem fazer carreira 

na área somam apenas 31,3% do total, demonstrando certa incompatibilidade entre a 

prática de trabalho atual e as expectativas futuras. Entre cirurgiões-dentistas, 57,4% 

trabalham em atenção primária e 20,6% já trabalharam, mas neste caso, 75,9% 

pretendem seguir carreira, o que mostra maior relação entre as práticas atual e futura. 

A grande maioria dos enfermeiros pretende seguir carreira na área, são 91% deles. 

Entretanto, apenas 32,3% trabalham e 22,6% já trabalharam.  

 Ainda a respeito dos atributos sobre preferência e expectativas de trabalho, 

68,9% do total de médicos afirmaram que já trabalharam em área remota ou insegura. 

Importante destacar que o profissional respondeu a este quesito a partir de sua própria 

concepção sobre remoto e inseguro. Os que afirmaram o mesmo entre enfermeiros foi 

de 31,6% e entre cirurgiões-dentistas, 48,8%.  

 

 



 

27 
 

Tabela 3 – Análise descritiva de atributos sociodemográficos, de formação e 
preferências e expectativas de trabalho por profissão*, Brasil, 2012. 

    
Médicos 
(N=620) 

Enfermeiros 
(N=3.748) 

Cirurgiões-
dentistas 
(N=340) 

    n % n % n % 

Sociodemográficos               

Feminino 253 (40,8) 3.173 (84,7) 229 (67,4) 

Faixa etária 
      

 
Até 29 anos 440 (71,0) 2.203 (58,8) 163 (47,9) 

 
De 30 a 39 anos 141 (22,7) 1.089 (29,1) 109 (32,1) 

 
De 40 a 49 anos 22 (3,5) 371 (9,9) 42 (12,4) 

  50 anos mais 17 (2,7) 85 (2,3) 26 (7,6) 

Estado Civil 
      

 
Solteiro 417 (67,3) 2.312 (61,7) 184 (54,1) 

 
Casado(a)/União civil ou Estável 181 (29,2) 1.220 (32,6) 132 (38,8) 

 
Separado(a)/Divorciado(a) 19 (3,1) 186 (5,0) 22 (6,5) 

  Viúvo(a) 2 (0,3) 19 (0,5) 1 (0,3) 

Possui filhos 103 (16,6) 1.107 (29,5) 112 (32,9) 

Região de Moradia 
      

 
Norte 44 (7,1) 272 (7,3) 30 (8,8) 

 
Nordeste 293 (47,3) 1.378 (36,8) 100 (29,4) 

 
Sudeste 191 (30,8) 1.500 (40,0) 154 (45,3) 

 
Sul 45 (7,3) 201 (5,4) 22 (6,5) 

  Centro-oeste 47 (7,6) 397 (10,6) 34 (10,0) 

Formação 
      

Tempo de formado 
      

 
Até 1 ano 332 (53,5) 1.324 (35,3) 68 (20,0) 

 
Mais de 1 até 2 99 (16,0) 874 (23,3) 44 (12,9) 

 
Mais de 2 até 5 100 (16,1) 938 (25,0) 73 (21,5) 

 
Mais de 5 até 10 46 (7,4) 320 (8,5) 55 (16,2) 

 
Mais de 10 até 20 24 (3,9) 128 (3,4) 53 (15,6) 

  Mais de 20 17 (2,7) 37 (1,0) 47 (13,8) 

Recebeu bolsa / financiamento na 
graduação       

 
Sim, Bolsa 34 (5,5) 618 (16,5) 26 (7,6) 

 
Sim, Financiamento 62 (10,0) 671 (17,9) 46 (13,5) 

  Não 523 (84,4) 2.451 (65,4) 268 (78,8) 

Possui residência  (8,9) * * * * 

Pretende fazer residência  (89,8) * * * * 

(continua) 
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(continuação) 

Preferências e expectativas de trabalho             

Preferência por Área de Trabalho             

 
Somente serviço público 90 (14,5) 1.188 (31,7) 84 (24,7) 

 
Somente serviço privado 22 (3,5) 22 (0,6) 15 (4,4) 

  Público e Privado 505 (81,5) 2.529 (67,5) 240 (70,6) 

Preferência por Tipo de Vínculo 
      

 
Estatutário 337 (54,4) 2.547 (68,0) 243 (71,5) 

 
Celetista 233 (37,6) 1.053 (28,1) 86 (25,3) 

 
Temporário 26 (4,2) 111 (3,0) 7 (2,1) 

  Autônomo 127 (20,5) 65 (1,7) 54 (15,9) 

Trabalha ou trabalhou em APS 
      

 
Sim, já trabalhou 133 (21,5) 1.210 (22,6) 195 (20,6) 

 
Sim, trabalha 443 (71,5) 846 (32,3) 70 (57,4) 

  Não 43 (6,9) 1.680 (44,8) 74 (21,8) 

Pretende seguir carreira na APS 194 (31,3) 3.410 (91,0) 258 (75,9) 

Já trabalhou em área remota / insegura 427 (68,9) 1.185 (31,6) 166 (48,8) 

Foi selecionado para o PROVAB 449 (72,4) 704 (18,8) 248 (72,9) 

Fonte: EPSM. 
* Os percentuais foram calculados com base no número total de respondentes, incluindo as não 
respostas, que não são apresentadas na tabela. 
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2.2. Resultados do DCE de Médicos 

 

 

2.2.1. Impacto geral dos atributos 

 

 

Foram realizadas as estimativas dos parâmetros de forma geral, ou seja, com 

todas as entrevistas realizadas , onde se obtiveram os valores descritos na Tabela 4. 

As 1.157 respostas resultaram em 5.785 casos. O teste t indicou que todos os 

parâmetros são significativos ao nível de 5% de confiança, ou seja, os coeficientes são 

estatisticamente diferentes de zero. Isso significa que todos os atributos influenciam a 

escolha dos respondentes. Aqueles que têm maior poder de determinação na escolha 

são os de remuneração, localização do trabalho, carga de trabalho e acesso à 

residência médica. Na sequência aparecem os atributos de oferta de moradia pelo 

governo, condições de trabalho e infraestrutura, vínculo de trabalho e rede de 

referência, nesta ordem. 

A Tabela 4 apresenta a estimação dos coeficientes (β) referentes a cada nível 

dos atributos incluídos no experimento. Os coeficientes dos atributos de três níveis são 

definidos em uma codificação binária (Xn Xn+1), sendo o nível 1 codificado em (00), o 

nível 2 em (01) e o nível 3 em (10). Assim, o β de Xn se refere à comparação entre os 

níveis 1 e 3 (mudança de 00 para 10) e o β de Xn+1, à comparação entre os níveis 1 e 

2 (de 00 para 01). Entre os níveis 2 e 3 a comparação é direta entre os valores (de 01 

para 10 e vice-versa). A variação de valor entre os níveis significa o quanto se ganha 

ou se perde em função utilidade ao passar de um nível para outro e o sinal informa se 

a utilidade aumenta ou decresce. 

Os coeficientes dos parâmetros são utilizados para a montagem da equação 

que expressa a Função Utilidade (FU). Os valores dos coeficientes representam o 

peso de cada atributo e podem ser traduzidos na seguinte equação matemática: 

 

FU = 0,3597X1 + 0,4985X2 + 0,3290X3 - 0,3917X4 + 0,6990X5 + 0,1195X6 + 1,1067X7 + 

0,6508X8 + 0,2308X9 + 0,1360X10 + 0,9285X11 + 0,6963X12 – 0,2627X13 – 0,2070X14 – 

0,2514X15 + 0,5331X16 
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Tabela 4 - Estimativas dos parâmetros do Discrete Choice Experiment de médicos, Logit 
Multinomial com Probabilidade Condicional* - Brasil. 

Atributo Coeficiente Erro Teste t IC (t=2,5%) 

Infraestrutura_1 (X1) 0,3597 0,0494 7,2826 [0,26; 0,46] 

Infraestrutura_2 (X2) 0,4985 0,0482 10,3437 [0,40; 0,59] 

Vínculo_1 (X3) 0,3290 0,056 5,8702 [0,22; 0,44] 

Vínculo_2 (X4) -0,3917 0,056 -6,9909 [-0,50; -0,28] 

Moradia_1 (X5) 0,6990 0,0541 12,9125 [0,59; 0,81] 

Moradia_2 (X6) 0,1195 0,0512 2,3351 [0,02; 0,22] 

Carga de trabalho_1 (X7) 1,1067 0,0568 19,4965 [1,00; 1,22] 

Carga de trabalho_2 (X8) 0,6508 0,059 11,0262 [0,54; 0,77] 

Rede de referência_1 (X9) 0,2308 0,0512 4,5036 [0,13; 0,33] 

Rede de referência_2 (X10) 0,1360 0,0509 2,6711 [0,04; 0,24] 

Residência médica_1 (X11) 0,9285 0,0544 17,0681 [0,82; 1,04] 

Residência médica_2 (X12) 0,6963 0,052 13,4019 [0,59; 0,80] 

Localidade_1 (X13) -0,2627 0,0409 -6,4291 [-0,34; -0,18] 

Localidade_2 (X14) -0,207 0,0368 -5,6306 [-0,28; -0,13] 

Localidade_3 (X15) -0,2514 0,0403 -6,2397 [-0,33; -0,17] 

Remuneração (X16) 0,5331 0,0573 9,2982 [0,42; 0,65] 

Fonte: EPSM. 
* Logit multinomial: Método Newton Rapson; 

Ponto Máximo com (4) Iterações; 

Eficiência = 0,8427; QMR = 0,0732 

Número de Entrevistas = 1157; Número de Casos = 5785; 

F(Betas_0) = -7612,1937; F(Betas_1) = -6988,2046; 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 1247,9780; 

Rho = 0,1820; Rho (Ajt) = 0,1799. 

 

 Em relação às condições de trabalho e infraestrutura (coeficientes X1 e X2), os 

dados sugerem que os níveis de condições “adequadas” (β=0,3597), e “com algumas 

adequações” (β=0,4985) tem maior utilidade que “inadequadas”. A comparação direta 

entre os coeficientes mostra ainda maior utilidade do nível 2 em relação ao 3. Quanto 

ao atributo de rede de referência (X9 e X10), isto é, acesso a especialistas, atenção 

hospitalar e exames, verificou-se acréscimo de utilidade quando se passa do nível de 

“dificuldade de acesso” para o nível de “facilidade de acesso” (β=0,2308). Também há 

aumento quando se considera “alguma facilidade de acesso” (β=0,1360), ainda que 

menor. Dessa forma, ao passo que algumas adequações nas condições de trabalho e 

infraestrutura já são suficientes para melhorar a utilidade do trabalho, em relação a 
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este atributo, no que se refere à rede de referência, a adequação completa é que deve 

indicar maior utilidade. 

Analisando o atributo de tipo de vínculo (X3 e X4), a mudança do nível “vínculo 

estável (Estatutário e CLT), sem carreira de estado”, para “vínculo estável (Estatutário 

e CLT), com carreira de estado”, representa ganho de utilidade (β=0,3290). Entretanto, 

a mudança para “nenhum vínculo (autônomo, temporário)” implica perda de utilidade 

(β= -0,3917). O atributo carga de trabalho (X7 e X8), por sua vez, demonstrou aumento 

de utilidade dos níveis “por produção (nº de atendimentos estipulado por turno)” 

(β=1,1067) e “horário parcial (20-30 horas semanais)” (β=0,6508), em relação ao nível 

“horário integral (40 horas semanais)”. O item por produção, além de apresentar 

melhor ganho do que tempo parcial, representa o maior acréscimo dentre os demais 

coeficientes, destacando a relevância da flexibilidade da carga de trabalho como fator 

prevalente entre médicos. Apesar do segundo nível também refletir flexibilidade na 

jornada, há preferência por um trabalho sem tempo determinado. 

O atributo de oferta de moradia pelo governo (X5 e X6) mostrou significativo 

ganho de utilidade quando considerada a oferta de moradia individual, para a família 

(β=0,6990), já que possui o segundo maior coeficiente do modelo. A oferta de moradia 

compartilhada (dormitório), no entanto, representa ganho mais baixo (β=0,1195), não 

sendo preterida frente à oferta de moradia individual. Ainda que a amostra seja 

composta majoritariamente por jovens recém-formados que, provavelmente, ainda não 

constituíram família, a moradia individual parece definir maior liberdade habitacional. 

O acesso à vaga de residência médica (X11 e X12) foi observado como um dos 

fatores mais importantes, o que reflete as expectativas de 89,8% dos respondentes, 

que afirmaram pretender fazer uma residência (note que 8,95% já possuem titulação), 

como visto no tópico anterior. O acesso à vaga garantida representa o maior ganho de 

utilidade do modelo, após o item de carga de trabalho por produção. Já o acesso 

facilitado, com pontuação inicial de 10 a 20 pontos (β=0,9285) registrou acréscimo 

menor (β= 0,6963).  

O atributo de localização do trabalho, com 5 níveis, está codificado no sistema 

binário com 3 dígitos e o atributo de salário não foi incluído em formato categórico e 

sim, contínuo. Neste caso, a interpretação é mais complexa e foi feita por comparação 

entre os dois atributos. Dessa forma, ambos foram compostos num sistema de trocas 

compensatórias, como mostra o Quadro 3, e os resultados constam no Gráfico 1. As 

diferenças significativas foram estabelecidas ao nível de 5% de chance, resultando 

uma diferença mínima significativa de 1,7%. Essa análise foi feita sem levar em conta 

os outros atributos que poderiam amenizar ou potencializar as diferenças entre as 

alternativas. 
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Quadro 3 – Legenda da composição das alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de médicos. 

Alternativas Localização Remuneração 

1 Áreas centrais de cidades de grande ou médio porte R$ 7.000,00 

2 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 9.000,00 

3 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 13.000,00 

4 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 9.000,00 

5 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 13.000,00 

6 Áreas remotas de difícil acesso R$ 9.000,00 

7 Áreas remotas de difícil acesso R$ 13.000,00 

8 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 9.000,00 

9 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 13.000,00 

Fonte: EPSM. 

 

Gráfico 1 – Probabilidade de escolha de Alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de médicos. 

 
 
Fonte: EPSM. 
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As alternativas 1, 2, 4 e 6 são estatisticamente iguais, ou seja, um trabalho em 

áreas centrais de cidades de grande ou médio porte com salário de R$ 7.000,00 tem 

probabilidade de escolha equivalente a de trabalhos com salário de R$ 9.000,00 em 

áreas inseguras de região metropolitana, ou áreas remotas áridas /inóspitas com a 

mesma remuneração, ou ainda, áreas remotas de difícil acesso também com salário 

de R$ 9.000,00. Como se pode observar, as alternativas 3, 5 e 7 representam um 

aumento de remuneração, de R$ 9.000,00 para R$ 13.000,00, referente às mesmas 

localidades de 2, 4 e 6, respectivamente. Nos três casos ocorre um aumento na 

probabilidade de escolha. Observando as alternativas 8 e 9 (local de fronteira com 

variação de salário, respectivamente R$ 9.000,00 e R$ 13.000,00), verificam-se as 

menores atratividades, destacando grande rejeição de escolha por áreas de fronteira. 

Alternativamente, o Gráfico 2 mostra os impactos dos níveis de cada atributo a 

partir da distribuição dos valores normatizados dos atributos. A Tabela 5 apresenta os 

valores dos coeficientes dos níveis dos atributos. Finalmente, o Quadro 4 expressa o 

principal nível de preferência em cada atributo, de acordo com o observado no Gráfico 

em questão. Note que em todos os atributos de três níveis os coeficientes dos níveis 2 

e 3 são sempre maiores que o primeiro. A exceção é verificada apenas no nível 3 do 

atributo de vínculo de trabalho.  

É possível verificar ainda que os níveis com maiores valores são carga horária 

parcial e obtenção de 10 a 20 pontos para acesso a vaga de residência médica. Ao 

contrário, o atributo com os valores mais baixos são os correspondentes à rede de 

referência. Em relação ao local de trabalho (atributo 7 do gráfico), pode-se observar 

uma rejeição muito grande em se deslocar para as regiões de fronteiras (n5). O 

benefício de aumento salarial de R$ 7.000,00 para R$ 13.000,00 não compensaria. 

Ainda no atributo 7, os níveis 2, 3, e 4 (áreas inseguras de região metropolitana, áreas 

áridas e inóspitas e áreas de difícil acesso) estão estatisticamente empatados, e numa 

posição inferior ao nível 1 (áreas centrais de cidades de grande e médio porte). Neste 

caso a compensação financeira, de R$ 7.000,00 para R$ 9.000,00, tornaria os locais 

2, 3, e 4 atrativos em relação ao 1. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos β relativos aos níveis do DCE de médicos – Brasil. 

 
 

Fonte: EPSM. 

 

Tabela 5 – Coeficientes relativos aos níveis dos atributos do DCE de médicos, Brasil. 

 Atributos n1 n2 n3 n4 n5 

1 Infraestrutura 0 0,3597 0,4985 
  

2 Tipo de Vínculo 0 0,329 -0,3917 
  

3 Moradia 0 0,699 0,1195 
  

4 Jornada 0 1,1067 0,6508 
  

5 Rede Referência 0 0,2308 0,136 
  

6 Residência médica 0 0,9285 0,6963 
  

7 Localização 0 -0,2627 -0,207 -0,2514 -0,7211 

8 Rendimento 0 0,26655 0,5331 
  

Fonte: EPSM. 
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Quadro 4 – Níveis de maior preferência por atributo do DCE de médicos - Brasil 

Atributos Nível de maior preferência 

1 Infraestrutura Adequada 

2 Tipo de Vínculo Sem vínculo (temporário ou autônomo) 

3 Moradia Moradia compartilhada (dormitório) 

4 Jornada Tempo parcial (20-30 horas semanais) 

5 Rede Referência Com alguma facilidade 

6 Residência médica Acesso facilitado (10 a 20 pontos) 

7 Localização Áreas centrais de cidades de médio e grande porte 

8 Rendimento R$ 13.000,00 

Fonte: EPSM. 

 

 

 

2.2.2. Principais alternativas 

 

 

A partir da equação da Função de Utilidade é possível identificar a utilidade de 

cada um dos 90 cenários propostos (alternativas), bem como determinar o impacto 

parcial quando se aplicam modificações em determinados atributos. Cada alternativa 

representa um cenário de um local de escolha para fixação de médicos. Assim, em um 

planejamento cuidadoso é possível induzir modificações nos atributos de forma a 

aumentar a probabilidade de escolha daquele cenário. Considerando que são muitas 

alternativas, apresentam-se apenas alguns exemplos. 

Primeiramente, o cenário ideal em função do conjunto de opções disponíveis 

onde foi possível estabelecer as trocas compensatórias no modelo desagregado, 

analisado no conjunto das 1.157 respostas, seria a 36, com utilidade de 4,1233. Na 

sequência, verificaram-se valores significativos em 21 (FU=3,8926), 23 (FU=3,7559), 

30 (FU=3,7179) e 88 (FU=3,6122). Inversamente, as alternativas com os menores 

valores foram a 73 (FU=0,8560), 37 (FU=0,7528), 64 (FU=0,7430) e 40 (FU=0,6067). 

Ilustrativamente, apresentam-se os cartões dessas alternativas a seguir22. 

 

 

 

 

                                                           
22

 As especificações das 90 alternativas e os valores de utilidade de cada uma estão 
disponíveis no “Apêndice L”. 
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1ª Alternativa 

 

2ª Alternativa 

 

3ª Alternativa 

 

4ª Alternativa 
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5ª Alternativa 

 

87ª Alternativa 

 

 

88ª Alternativa 
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89ª Alternativa 

 

90ª Alternativa 

 

 

Outro exemplo, aplicável em diversos casos com objetivo de obter parâmetros 

de modificação de pacotes reais de emprego e, com isto, estimar os custos adicionais 

dessas mudanças é a análise entre pares de cenários. Comparam-se as alternativas 

66 e 32. A primeira representa um trabalho em áreas centrais com o menor salário, de 

R$ 7.000,00 e tem utilidade de 3,2328. O segundo é um trabalho em áreas de fronteira 

com salário médio, R$ 9.000,00 e utilidade de 3,1785. O resultado sugere que a FU de 

66 é maior que a 32. No entanto, se induzirmos um aumento de remuneração no 

segundo para alto, R$ 13.000,00, a função utilidade da segunda alternativa passa para 

3,4450, maior do que os 3,2328 da primeira, mantendo-se as demais características. 

Isso resulta em uma maior probabilidade de escolha do cenário 32 em relação ao 66. 
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2.2.3. Análise por estratos  

 

 

Foram efetuadas as estimativas dos parâmetros com as respostas separadas 

pela região de moradia dos médicos. Realizou-se teste de Student (t) para verificar se 

existem diferenças significativas entre os respondentes de cada região em relação ao 

global. Os resultados demonstraram que somente existem diferenças nos resultados 

da análise dos entrevistados do Norte. Os demais não foram significativos. Também 

foram feitas estimativas considerando separadamente os parâmetros dos médicos 

selecionados para o PROVAB versus não selecionados, em relação ao total, e os 

resultados não retornaram diferenças. Finalmente, considerando se os profissionais 

que receberam bolsa (PROUNI) ou financiamento (FIES) durante a graduação, os 

testes mostram que há diferenças de escolha entre os médicos que receberam 

financiamento em relação aos que não receberam. 

Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, os valores normatizados 

dos níveis dos atributos estimados pelos estratos que apresentaram comportamento 

contrário ao observado no total da amostra. Observa-se em relação aos moradores da 

região Norte que todos os parâmetros dos níveis do atributo de localidade do trabalho 
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estão iguais estatisticamente. O nível de áreas em regiões de fronteira está acima dos 

demais, diferente do observado no total, em que nem mesmo o nível mais alto de 

rendimento seria suficiente para atrair médicos para trabalharem nestas áreas. 

Também não se observaram diferenças estatísticas entre vínculo estável com carreira 

e sem carreira, apesar de a vinculação como temporário ou autônomo estar acima 

desses níveis. O mesmo se observou para moradia compartilhada, em relação à 

moradia individual e sem oferta de moradia. 

Em relação aos médicos que receberam financiamento na graduação, também 

se verificou uma aproximação dos valores dos coeficientes referentes aos níveis do 

atributo de localização, sendo que os demais seguiram tendências semelhantes ao 

observado no total da amostra. Apesar dessa aproximação, o nível correspondente a 

áreas centrais é maior que os das demais áreas analisadas, o que se difere do padrão 

encontrado entre moradores da região Norte. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos β relativos aos níveis – médicos residentes na região Norte. 

 

Fonte: EPSM. 
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Gráfico 4 – Distribuição dos β relativos aos níveis – médicos que receberam 
financiamento na graduação. 

 

Fonte: EPSM. 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

β 

Atributos 

n1

n2

n3

n4

n5



 

42 
 

2.3. Resultados do DCE de Enfermeiros 

 

 

2.3.1. Impacto geral dos atributos 

 

Foram realizadas as estimativas dos parâmetros de forma geral, ou seja, com 

todas as entrevistas, onde se obtiveram os valores descritos na Tabela 6. As 3.748 

respostas resultaram em 11.244 casos. O teste t indicou que somente o primeiro 

coeficiente do atributo de localização não foi significativo ao nível de 5% de confiança, 

ou seja, o mesmo é estatisticamente igual a zero. Os demais são estatisticamente 

diferentes de zero. Isso significa que todos os atributos influenciam a escolha dos 

respondentes, com exceção de áreas inseguras de região metropolitana. Os atributos 

por ordem de determinação na escolha são remuneração, localização do trabalho, tipo 

de vínculo, oferta de moradia, condições de trabalho e infraestrutura e carga de 

trabalho. 

A Tabela 6 apresenta a estimação dos coeficientes (β) referentes a cada nível 

dos atributos incluídos no experimento. Os coeficientes dos atributos de três níveis são 

definidos em uma codificação binária (Xn Xn+1), sendo o nível 1 codificado em (00), o 

nível 2 em (01) e o nível 3 em (10). Assim, o β de Xn se refere à comparação entre os 

níveis 1 e 3 (mudança de 00 para 10) e o β de Xn+1, à comparação entre os níveis 1 e 

2 (de 00 para 01). Entre os níveis 2 e 3 a comparação é direta entre os valores (de 01 

para 10 e vice-versa). A variação de valor entre os níveis significa o quanto se ganha 

ou se perde em função utilidade ao passar de um nível para outro e o sinal informa se 

a utilidade aumenta ou decresce. 

Os coeficientes dos parâmetros são utilizados para a montagem da equação 

que expressa a Função Utilidade (FU). Os valores dos coeficientes representam o 

peso de cada atributo e podem ser traduzidos na seguinte equação matemática: 

 

FU = 0,387X1 + 0,3388X2 + 0,3267X3 – 0,9359X4 + 0,4599X5 + 0,2691X6 + 0,0726X7 + 

0,2691X8 + 0,0142X9 + 0,2065X10 – 0,4093X11 – 0,2462X12 + 0,1366X13  
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Tabela 6 - Estimativas dos parâmetros do Discrete Choice Experiment de enfermeiros, 
Logit Multinomial com Probabilidade Condicional* - Brasil. 

Atributo Coeficiente Erro Teste t IC (t=2,5%) 

Infraestrutura_1 (X1) 0,3870 0,0323 11,9669 [0,322; 0,452] 

Infraestrutura_2 (X2) 0,3388 0,0342 9,9086 [0,270; 0,407] 

Vínculo_1 (X3) 0,3267 0,0306 10,6896 [0,266; 0,388] 

Vínculo_2 (X4) -0,9359 0,0332 -28,1983 [-1,002; -0,870] 

Moradia_1 (X5) 0,4599 0,0332 13,8489 [0,393; 0,526] 

Moradia_2 (X6) 0,2691 0,036 7,4801 [0,197; 0,341] 

Carga de trabalho_1 (X7) 0,0726 0,0339 2,1402 [0,005; 0,141] 

Carga de trabalho_2 (X8) 0,2901 0,0345 8,4082 [0,221; 0,359] 

Localização_1 (X9) 0,0142 0,0322 0,4407 [-0,050; 0,079] 

Localização_2 (X10) 0,2065 0,0304 6,8026 [0,146; 0,267] 

Localização_3 (X11) -0,4093 0,0308 -13,2868 [-0,471; -0,348] 

Remuneração_1 (X12) -0,2462 0,0419 -5,8745 [-0,330; -0,162] 

Remuneração_2 (X13) 0,1466 0,0447 3,2796 [0,057; 0,236] 

Fonte: EPSM. 
* Logit multinomial: Método Newton Rapson; 

Ponto Máximo com (4) Iterações; 

Eficiência = 0,7714; QMR = 0,0315 

Número de Entrevistas = 3.748; Número de Casos = 11.244; 

F(Betas_0) = -11911,3458; F(Betas_1) = -10311,5236; 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 3199,6442; 

Rho  = 0,1343; Rho (Ajt) = 0,1332. 

 

 Em relação às condições de trabalho e infraestrutura (coeficientes X1 e X2), os 

dados sugerem que condições adequadas (β=0,3870), e com algumas adequações 

(β=0,3388) têm maior utilidade que o nível de condições inadequadas. A comparação 

direta entre os coeficientes mostra maior utilidade do nível 3 em relação ao 2, ainda 

que os valores sejam muito próximos. Ressalta-se que os dois coeficientes do atributo 

apresentaram um dos maiores β observados no modelo, destacando a importância 

das condições de trabalho entre os enfermeiros, maior até que a remuneração. 

Analisando-se o tipo de vínculo (X3 e X4), verifica-se que a mudança do nível 

de vínculo estável, sem carreira, para vínculo estável, com carreira, representa ganho 

de utilidade (β=0,3267). Já a mudança para o nível sem vínculo, também em relação 

ao primeiro nível, implica em perda de utilidade (β= -0,9359), o maior dos coeficientes 

registrados. Carga de trabalho (X7 e X8), por sua vez, demonstrou um leve aumento de 

utilidade do nível 3, por produção (β=0,0726), frente ao horário integral. O ganho de 
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utilidade se mostrou um pouco mais significativo quando a mudança é para o nível 2, 

tempo parcial (β=0,2901). 

O atributo de oferta de moradia pelo governo (X5 e X6) registrou significativo 

ganho de utilidade quando considerada a oferta de moradia individual (β=0,4599), já 

que possui o maior coeficiente positivo do modelo. A oferta de moradia compartilhada, 

no entanto, representa ganho menor (β=0,2901), não sendo preterida frente à oferta 

de moradia individual. 

O atributo de localização do trabalho, com 5 níveis, está codificado no sistema 

binário com 3 dígitos. Neste caso, assim como no DCE de médicos, a interpretação foi 

feita junto com o atributo de remuneração, os quais foram compostos num sistema de 

trocas compensatórias, como mostra o Quadro 5, e os resultados no Gráfico 5. As 

diferenças significativas foram estabelecidas ao nível de 5% de probabilidade, 

resultando uma diferença mínima significativa de 5%. 

 

Quadro 5 – Legenda da composição das alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de enfermeiros. 

Alternativas Localização Remuneração 

1 Áreas centrais de cidades de grande ou médio porte R$ 2.100,00 

2 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 2.700,00 

3 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 3.900,00 

4 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 2.700,00 

5 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 3.900,00 

6 Áreas remotas de difícil acesso R$ 2.700,00 

7 Áreas remotas de difícil acesso R$ 3.900,00 

8 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 2.700,00 

9 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 3.900,00 

Fonte: EPSM. 
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Gráfico 5 – Probabilidade de escolha de Alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de enfermeiros. 

 
 

Fonte: EPSM. 

 

Assim, é perceptível a formação de dois grupos de alternativas estatisticamente 

iguais, e com diferenças entre os centros dos grupos:de um lado as alternativas 1, 4, 

5, 6 e 7, com as maiores probabilidades de escolha, e do outro, as alternativas 2, 3, 8 

e 9, com as menores chances. A alternativa com maior probabilidade é a de áreas 

remotas de difícil acesso com salário de R$ 3.900,00. Já a de menor chance, áreas 

remotas de fronteira com outros países com salário de R$ 2.700,00. Ressalta-se, na 

comparação entre os pares de localidade com valores diferentes de remuneração, que 

o aumento de R$ 2.700,00 para R$ 3.900,00 implicou no aumento da probabilidade de 

escolha destas localidades. É importante destacar que este recorte somente leva em 

consideração esses dois atributos. 

Analisando-se separadamente os parâmetros do atributo de rendimento, notou-

se perda de utilidade na mudança do nível 1 para o 3 (β=-0,2462), isto é, a passagem 

de  R$ 2.100,00 para R$ 3.900,00, representa decréscimo. Inversamente, do nível 1 

para o 2, de R$ 2.700,00, verificou-se acréscimo (β=0,1466). 

Alternativamente, o Gráfico 6 mostra os impactos dos níveis de cada atributo a 

partir da distribuição dos valores normatizados dos atributos. A Tabela 7 apresenta os 

valores dos coeficientes dos níveis dos atributos. Finalmente, o Quadro 6 expressa o 

principal nível de preferência em cada atributo, de acordo com o observado no Gráfico 

em questão. Note-se que nos atributos condições de trabalho, moradia e carga de 

trabalho, os níveis 2 e 3 são maiores que o primeiro. Nos atributos de tipo de vínculo e 

rendimento o terceiro nível se difere estatisticamente do primeiro e seu valor é menor 
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do que este. O segundo nível é maior que o primeiro. Finalmente, a localização mostra 

que o nível de áreas remotas áridas e inóspitas é maior que os outros, sendo que as 

áreas centrais e as áreas inseguras de região metropolitana aparecem empatadas na 

sequência.  Por último estão as áreas remotas de difícil acesso e as de fronteira com 

outros países. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos β relativos aos níveis do DCE de enfermeiros – Brasil. 

 
 

Fonte: EPSM. 

 

Tabela 7 – Coeficientes relativos aos níveis dos atributos do DCE de enfermeiros, Brasil. 

Atributo n1 n2 n3 n4 n5 

Infraestrutura 0 0,387 0,3388 
  

Tipo de vínculo 0 0,3267 -0,9359 
  

Oferta de Moradia 0 0,4599 0,2691 
  

Carga de Trabalho 0 0,0726 0,2901 
  

Localidade 0 0,0142 0,2065 -0,4093 -0,1886 

Remuneração 0 -0,2462 0,1466 
  

Fonte: EPSM. 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

β 

Atributos 

n1

n2

n3

n4

n5



 

47 
 

Quadro 6 – Níveis de maior preferência por atributo do DCE de enfermeiros - Brasil 

Atributos Nível de maior preferência 

1 Infraestrutura Com algumas adequações 

2 Tipo de Vínculo Sem vínculo (temporário ou autônomo) 

3 Moradia Moradia compartilhada (dormitório) 

4 Jornada Por produção 

5 Localização Áreas remotas áridas e inóspitas 

6 Rendimento R$ 3.900,00 

Fonte: EPSM. 

 

 

2.3.2. Principais alternativas 

 

 

A partir da equação da Função de Utilidade é possível identificar a utilidade de 

cada um dos 36 cenários propostos (alternativas), bem como determinar o impacto 

parcial quando se aplicam modificações em determinados atributos. Cada alternativa 

representa um cenário de um local de escolha para fixação de enfermeiros. Assim, 

num planejamento cuidadoso é possível induzir modificações nos atributos de forma a 

aumentar a probabilidade de escolha daquele cenário. 

O cenário ideal em função do conjunto de opções disponíveis onde foi possível 

estabelecer as trocas compensatórias no modelo desagregado, analisado no conjunto 

das 3.748 respostas, seria a 31, com utilidade de 1,4901. Na sequência, verificaram-se 

valores significativos em 06 (FU=1,2123), 24 (FU=1,1436), 16 (FU=1,0375) e 33 

(FU=1,0201). Inversamente, as alternativas com os menores valores foram a 20 (FU=-

0,5758), 10 (FU=-0,6087), 29 (FU=-0,6394) e 14 (FU=-0,7927). Ilustrativamente, 

apresentam-se os cartões dessas alternativas a seguir23. 

 

  

                                                           
23

 As especificações das 36 alternativas e os valores de utilidade de cada uma estão 
disponíveis no “Apêndice M”. 
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1ª Alternativa 

 

2ª Alternativa 

 

3ª Alternativa 

 

4ª Alternativa 
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5ª Alternativa 

 

33ª Alternativa 

 

34ª Alternativa 

 

35ª Alternativa 
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36ª Alternativa 

 

 

2.3.3. Análise por estratos  

 

 

Foram efetuadas as estimativas dos parâmetros com as respostas separadas 

pela região de moradia dos enfermeiros. Realizou-se teste de Student (t) para verificar 

se existem diferenças significativas entre os respondentes de cada região em relação 

ao global. Os resultados demonstraram que não existem diferenças. Também foram 

feitas estimativas considerando os enfermeiros selecionados para o PROVAB versus 

não selecionados, em relação ao total, e separadamente entre profissionais que 

receberam bolsa, financiamento, ou que não receberam e os resultados também não 

detectaram diferenças estatísticas entre os estratos. 
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2.4. Resultados do DCE de Cirurgiões-dentistas 

 

 

2.4.1. Impacto geral dos atributos 

 

Foram realizadas as estimativas dos parâmetros de forma geral, ou seja, com 

todas as entrevistas obtidas a nível nacional, onde se obtiveram os valores descritos 

na Tabela 8. As 340 respostas resultaram em 1.360 casos para análise. Quanto ao 

teste t, cinco coeficientes (X3, X6, X9, X11 e X13) sinalizaram que poderiam ser iguais a 

zero, isto é, não significativos estatisticamente, no entanto, optou-se por mantê-los no 

experimento. Todos os outros foram significativos a 5%. Os atributos por ordem de 

determinação na escolha são remuneração, localização, condições de trabalho, tipo de 

vínculo, carga de trabalho, rede de referência e oferta de moradia. 

A Tabela 8 apresenta a estimação dos coeficientes (β) referentes a cada nível 

dos atributos incluídos no experimento. Os coeficientes dos atributos de três níveis são 

definidos em uma codificação binária (Xn Xn+1), sendo o nível 1 codificado em (00), o 

nível 2 em (01) e o nível 3 em (10). Assim, o β de Xn se refere à comparação entre os 

níveis 1 e 3 (mudança de 00 para 10) e o β de Xn+1, à comparação entre os níveis 1 e 

2 (de 00 para 01). Entre os níveis 2 e 3 a comparação é direta entre os valores (de 01 

para 10 e vice-versa). A variação de valor entre os níveis significa o quanto se ganha 

ou se perde em função utilidade ao passar de um nível para outro e o sinal informa se 

a utilidade aumenta ou decresce. 

Os coeficientes dos parâmetros são utilizados para a montagem da equação 

que expressa a Função Utilidade (FU). Os valores dos coeficientes representam o 

peso de cada atributo e podem ser traduzidos na seguinte equação matemática: 

 

FU = 1,2277X1 + 0,3867X2 - 0,1252X3 - 0,9661X4 + 0,2942X5 + 0,1748X6 - 0,4532X7 + 

0,5722X8 + 0,1573X9 + 0,3718X10 + 0,0112X11 – 0,3136X12 – 0,876X13 + 0,3071X14  
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Tabela 8 - Estimativas dos parâmetros do Discrete Choice Experiment de cirurgiões-
dentistas, Logit Multinomial com Probabilidade Condicional* - Brasil. 

Atributo Coeficiente Erro Teste t IC (t=2,5%) 

Infraestrutura_1 (X1) 1,2277 0,1561 7,8649 [0,915; 1,540] 

Infraestrutura_2 (X2) 0,3867 0,1679 2,3037 [0,051; 0,722] 

Vínculo_1 (X3)** -0,1252 0,14 -0,8946 [-0,405; 0,155] 

Vinculo_2 (X4)  -0,9661 0,1132 -8,5365 [-1,192; -0,740] 

Moradia_1 (X5) 0,2942 0,1323 2,2241 [0,030; 0,559] 

Moradia_2 (X6) ** 0,1748 0,1411 1,2389 [-0,107; 0,457] 

Carga de Trabalho_1 (X7) -0,4532 0,1429 -3,1714 [-0,739; -0,167] 

Carga de Trabalho_2 (X8) 0,5722 0,1231 4,6479 [0,326; 0,818] 

Rede referência_1 (X9) ** 0,1573 0,151 1,0417 [-0,145; 0,459] 

Rede referência_2 (X10) 0,3718 0,1272 2,9229 [0,117; 0,626] 

Localização_1 (X11) ** 0,0112 0,1444 0,0773 [-0,278; 0,300] 

Localização_2 (X12) -0,3136 0,1259 -2,4917 [-0,565; -0,062] 

Localização_3 (X13) ** -0,0876 0,116 -0,7553 [-0,320; 0,144] 

Remuneração (X14) 0,3071 0,15 2,047 [0,007; 0,607] 

Fonte: EPSM. 
* Logit multinomial: Método Newton Rapson; 

** Não estatisticamente significantes. 

Ponto Máximo com (4) Iterações; 

Eficiência = 0,8276; QMR = 0,2585; 

Número de Entrevistas = 340; Número de Casos = 1.360; 

F(Betas_0) = -1627,7472; F(Betas_1) = -1460,1779; 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 335,1387; 

Rho  = 0,1029; Rho (Ajt) = 0,0943. 

 

 Em relação às condições de trabalho e infraestrutura (coeficientes X1 e X2), os 

dados apontam maior utilidade dos níveis de condições adequadas (β=1,277), e com 

algumas adequações (β=0,3867) do que condições inadequadas. A comparação direta 

entre os coeficientes mostra maior utilidade do nível 3 frente ao 2. Ressalta-se ainda 

que o coeficiente X1 representa o maior acréscimo de utilidade ao modelo. O impacto 

da rede de referência (X9 e X10) é positivo no experimento, sendo que o nível “alguma 

facilidade de acesso a CEO e exames radiológicos” (β=0,3718) é maior do que o de 

“facilidade de acesso” (β=0,1573), comparativamente à “dificuldade de acesso”. 

Analisando-se o tipo de vínculo (X3 e X4), verificou-se que os dois coeficientes 

são negativos, desta forma, ambos representam perda de utilidade dos níveis 2 e 3, 

em relação ao nível 1. Destaca-se, no entanto, que a mudança de vínculo estável, sem 

carreira, para ausência de vínculo, indica um decréscimo bem mais acentuado do que 
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a mudança para vínculo estável, com carreira (β -0,9661 contra β -0,1252). O atributo 

de carga de trabalho (X7 e X8), por sua vez, demonstrou perda na utilidade quando 

considerada a jornada por produção (β=-0,4532), em comparação à carga de trabalho 

integral. Observou-se, ao contrário, ganho de utilidade na mudança de tempo integral 

para parcial (β=0,5722). A flexibilidade da carga de trabalho, preferida apenas quando 

se sugere diminuição do número de horas de trabalho semanais, tem o segundo maior 

impacto no modelo de cirurgiões-dentistas. 

O atributo de oferta de moradia pelo governo (X5 e X6) registrou significativo 

ganho de utilidade quando considerada a oferta de moradia individual (β=0,2942). A 

oferta de moradia compartilhada, no entanto, representa ganho menor (β=0,1748), não 

sendo preterida frente à oferta de moradia individual. 

O atributo de localização do trabalho, com 5 níveis, está codificado no sistema 

binário com 3 dígitos e o atributo de rendimento foi incluído no LMPC como contínuo, 

ao invés de categórico. Neste caso, assim como nos DCEs anteriores, a interpretação 

se deu compondo os dois atributos em um sistema de trocas compensatórias, como 

mostra o Quadro 7 e cujos resultados podem ser vistos no Gráfico 7. As diferenças 

significativas foram estabelecidas ao nível de 5% de chance, resultando uma diferença 

mínima significativa de 3%. 

 

Quadro 7 – Legenda da composição das alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de cirurgiões-

dentistas. 

Alternativas Localização Remuneração 

1 Áreas centrais de cidades de grande ou médio porte R$ 2.300,00 

2 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 3.000,00 

3 Áreas inseguras violentas de Região Metropolitana R$ 4.300,00 

4 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 3.000,00 

5 Áreas remotas áridas / inóspitas R$ 4.300,00 

6 Áreas remotas de difícil acesso R$ 3.000,00 

7 Áreas remotas de difícil acesso R$ 4.300,00 

8 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 3.000,00 

9 Áreas remotas de fronteira com outros países R$ 4.300,00 

Fonte: EPSM. 
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Gráfico 7 – Probabilidade de escolha de Alternativas do sistema de trocas 
compensatórias entre os atributos de localização e remuneração do DCE de cirurgiões-

dentistas. 

 
 

Fonte: EPSM. 

 

 

Assim, é possível observar a formação de três grupos de alternativas que são 

iguais estatisticamente do ponto de vista da probabilidade de escolha. Destaca-se em 

primeiro lugar o grupo com as maiores chances, formado pelas alternativas 6 e 7, que 

correspondem às áreas remotas de difícil acesso com salários de R$ 3.000,00 e R$ 

4.300,00, respectivamente, e probabilidades de 16% e 19%. O segundo grupo tem as 

alternativas 1, 4 e 5, que se referem às áreas centrais com remuneração de R$ 

2.300,00 e às áreas remotas áridas e inóspitas com salários de R$ 3.000,00 e R$ 

4.300,00. Por último o grupo composto pelas alternativas 2, 3, 8 e 9 que demonstram 

uma clara rejeição entre os respondentes por áreas remotas de fronteira com outros 

países e por áreas inseguras / violentas de regiões metropolitanas, mesmo com 

incremento salarial. 

Alternativamente, o Gráfico 8 mostra os impactos dos níveis de cada atributo a 

partir da distribuição dos valores normatizados dos atributos. A Tabela 9 apresenta os 

valores dos coeficientes dos níveis dos atributos. Finalmente, o Quadro 8 expressa o 

principal nível de preferência em cada atributo, de acordo com o observado no Gráfico 

em questão. No atributo de condições de trabalho, o nível 2 é superior ao nível 3 que é 

superior ao nível 1 e eles se diferem estatisticamente. Nos atributos de moradia, rede 

de referência e remuneração os três níveis estão muito próximos estatisticamente. No 

atributo de localização, pode-se observar que existe uma rejeição muito grande em se 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Alt7 Alt8 Alt9

14% 

7% 

8% 

12% 

14% 

16% 

19% 

5% 

6% 



 

55 
 

deslocar para as regiões de fronteiras (o benefício de aumento salarial de R$ 3.000,00 

para R$ 4.300,00 não compensa).  

 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos β relativos aos níveis do DCE de cirurgiões-dentistas – 
Brasil. 

 
 

Fonte: EPSM. 

 

Tabela 9 – Coeficientes relativos aos níveis dos atributos do DCE de cirurgiões-
dentistas, Brasil. 

Atributo n1 n2 n3 n4 n5 

Infraestrutura 0 1,2277 0,3867 
  

Tipo de vínculo 0 -0,1252 -0,9661 
  

Oferta de Moradia 0 0,2942 0,1748 
  

Carga de trabalho 0 -0,4532 0,5722 
  

Rede de referência 0 0,1573 0,3718 
  

Localidade 0 0,0112 -0,3136 -0,876 -1,1784 

Remuneração 0 0,15355 0,3071 
  

Fonte: EPSM. 
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Quadro 8 – Níveis de maior preferência por atributo do DCE de cirurgiões-dentistas - 
Brasil 

Atributos Nível de maior preferência 

1 Infraestrutura Com algumas adequações 

2 Tipo de Vínculo Vínculo estável, sem carreira 

3 Oferta de Moradia Moradia compartilhada (dormitório) 

4 Carga de trabalho Por produção 

5 Rede referência Facilidade de acesso 

6 Localização Áreas inseguras / violentas de regiões metropolitanas 

7 Remuneração R$ 4.300,00 

Fonte: EPSM. 

 

Uma observação importante quanto ao experimento refere-se ao fato de que as 

entrevistas se mostraram bastante heterogêneas. Essa heterogeneidade de opinião 

entre os respondentes, principalmente quando segmentados por Região, como se verá 

adiante, refletiram diretamente nos testes de significâncias. Diversos coeficientes se 

mostraram estatisticamente iguais a zero e diversos níveis dos atributos se mostraram 

estatisticamente iguais. Em suma, obteve-se uma grande variância ou alta 

variabilidade amostral.  

 

2.4.2. Principais alternativas 

 

A partir da equação da Função de Utilidade é possível identificar a utilidade de 

cada um dos 30 cenários propostos (alternativas), bem como determinar o impacto 

parcial quando se aplicam modificações em determinados atributos. O cenário ideal 

em função do conjunto de opções disponíveis onde foi possível estabelecer as trocas 

compensatórias no modelo desagregado, analisado no conjunto das 3.748 respostas, 

seria a 23, com utilidade de 1,8107. Na sequência, verificaram-se valores significativos 

em 08 (FU=1,4576), 11 (FU=1,4420) e 12 (FU=1,4038). As alternativas com os 

menores valores foram a 02 (FU=-0,1744), 24 (FU=-0,1768), 28 (FU=-0,2852) e 18 

(FU=-0,3835). Ilustrativamente, apresentam-se os cartões dessas alternativas a 

seguir24. 

 

  

                                                           
24

 As especificações das 30 alternativas e os valores de utilidade de cada uma estão 
disponíveis no “Apêndice N”. 
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1ª Alternativa 

 

2ª Alternativa 

 

3ª Alternativa 
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4ª Alternativa 

 

27ª Alternativa 

 

28ª Alternativa 
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29ª Alternativa 

 

30ª Alternativa 

 

 

2.4.3. Análise por estratos  

 

 

Foram efetuadas as estimativas dos parâmetros com as respostas separadas 

pela região de moradia dos cirurgiões-dentistas. Realizou-se teste de Student (t) para 

verificar se existem diferenças significativas entre os respondentes de cada região em 

relação ao global. Os resultados demonstraram que somente existem diferenças nos 

resultados da análise dos entrevistados do Norte. As demais análises por estrato 

(selecionados para o PROVAB versus não selecionados e bolsa ou financiamento) 

não mostraram diferença estatística entre os estratos. No caso dos respondentes da 

região Norte do país, como mostra o Gráfico 9, registrou-se maior aproximação entre 

os coeficientes do atributo de localidade, o que expressa menor rejeição às áreas não 

centrais das cidades de grande e médio porte, relativamente ao total da amostra. 

Nota-se também maior diferenciação entre os níveis dos atributos de moradia, rede de 

referência e remuneração, que na análise global se mostraram com valores 

estatisticamente muito próximos. 
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Gráfico 9 – Distribuição dos β relativos aos níveis do DCE – cirurgiões-dentistas da 
região Norte. 

 

Fonte: EPSM. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As estimativas dos coeficientes, tomados em geral (toda amostra), expressam 

a opinião geral dos amostrados e permitem conclusões a respeito de relação de 

preferências entre os atributos (trade off). A partir desses coeficientes é possível 

estabelecer uma equação geral da Função Utilidade e das probabilidades de escolha 

de cada cenário.  

Foi realizada a estimativa dos parâmetros por meio do Software LMPC, pelo 

Método de Newton-Raphson, com 4 ou 5 interações. A eficiência do experimento é de 

84, 27% para os médicos, 77,14%, para os enfermeiros e 82,76%, e refere-se à 

relação dos dados experimentais em relação ao modelo completo. Esse valor reflete 

no cálculo da Matriz de Covariância.  

Foram analisadas 1.157 entrevistas de médicos, o que resultou em 5.785 

casos analisados; 3.748 entrevistas de enfermeiros, que resultou em 11.244 casos 

analisados; e 340 entrevistas de cirurgiões-dentistas, resultando em 1.360 casos 

analisados. A estatística LR reflete que os coeficientes são estatisticamente diferentes 

de zero. Quanto ao teste t, todos os atributos foram significativos a 5%. O 

dimensionamento da amostra foi suficiente para análise das três categorias 

profissionais  

Entre os respondentes verificou-se que o sexo feminino foi predominante entre 

enfermeiros e dentistas. Já para os médicos, o sexo masculino foi predominante. De 

uma maneira geral, o público entrevistado foi formado principalmente por jovens 

recém-formados, solteiros, que residiam principalmente nas regiões Sudestes e 

Nordeste do país.  

Na análise dos resultados, observou-se que para os médicos, todos os atributos 

influenciaram a escolha dos respondentes, sendo os de remuneração, localização do 

trabalho, carga de trabalho e acesso à residência médica, nesta ordem, os que têm 

maior poder de determinação na escolha. Para os enfermeiros, os atributos 

dominantes foram, na ordem: remuneração e local de trabalho, tipo de vínculo, oferta 

de moradia, infraestrutura e carga de trabalho. Já para os dentistas os atributos 

dominantes foram, na ordem: remuneração, local de trabalho, infraestrutura, tipo de 

vínculo, carga de trabalho, rede de referencia e oferta de moradia.  

A análise dos entrevistados segundo as regiões geográficas mostrou que existem 

diferenças apenas para os médicos e cirurgiões-dentistas que se encontravam na 

região Norte: para os médicos desta região, registrou-se menor rejeição ao trabalho 

em áreas em regiões de fronteira, ao contrário do observado para o Brasil, em que 

nem mesmo o nível mais alto de remuneração seria suficiente para atrair médicos para 
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trabalharem nestas áreas. No caso dos cirurgiões-dentistas da região Norte, registrou-

se menor rejeição às áreas não centrais das cidades de grande e médio porte, 

relativamente ao total da amostra.  

Com relação aos profissionais selecionados para o PROVAB versus não 

selecionados, em relação ao total, os resultados não retornaram diferenças para 

nenhuma das categorias. 

Com relação aos profissionais que receberam bolsa ou financiamento durante a 

graduação, observou-se diferenças de escolha entre os médicos, verificando-se uma 

aproximação dos valores dos coeficientes referentes aos níveis do atributo de 

localização, sendo que os demais seguiram tendências semelhantes ao observado no 

total da amostra. Entre cirurgiões-dentistas e enfermeiros, não houve diferenças 

significativas. 
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APÉNDICE A - Revisão de literatura e estudos prévios sobre Experimentos de 

Escolha Discreta, ou Discrete Choice Experiment (DCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa abordar a primeira fase do processo de criação do 

experimento de escolha discreta, isto é, a identificação dos atributos a serem incluídos 

na pesquisa e seus níveis.  

Como uma primeira aproximação e partindo de uma revisão sistemática da 

literatura internacional, este documento apresenta: 

a) A identificação dos atributos e níveis que foram usados em estudos prévios de 

escolha discreta focados no provimento e fixação de recursos humanos em 

saúde e a sua relevância relativa de acordo aos resultados das pesquisas. 

b) Aspectos práticos metodológicos a serem considerados na identificação e 

definição dos atributos e seus níveis. 

IDEIAS GERAIS 

 

A primeira etapa de um Experimento de Escolha Discreta (Discrete Choice 

Experiment DCE) compreende a identificação do conjunto de atributos relevante para 

a pergunta da pesquisa, bem como a definição dos níveis desses atributos. 

Existe consenso em que a seleção dos atributos e seus níveis podem afetar a 

validade dos resultados da pesquisa. Por conseguinte, o desenho das opções 

hipotéticas é considerado uma etapa crítica do DCE (Ryan 2001, Hensher et al. 2005).  

Nesse sentido, a literatura assinala algumas sugestões para a identificação e 

definição dos atributos: 

a) A lista das alternativas deve ser universal, mas finita. Por esta razão, deve 

dedicar-se um considerável nível de esforço em sua determinação (Hensher et 

al. 2005). 

b) Revisões de literatura, pesquisa de dados secundários, entrevistas em 

profundidade e grupos focais podem contribuir na identificação dessas 

alternativas.  

c) Os atributos e seus níveis devem ser relevantes para a pergunta da pesquisa 

(Mahgham 2007). 

d) As definições dos atributos devem ser apropriadas e não devem ser ambíguas. 

e) Os atributos escolhidos devem ser independentes conceitualmente. Em outras 

palavras, deve ser respeitada a correlação inter-atributo que se refere às 



percepções cognitivas que os tomadores de decisão vinculam às descrições 

fornecidas dos atributos (Hensher et al. 2005, Mahgham 2007). 

f) Assistir aos locais onde as decisões serão tomadas, também pode ser 

esclarecedor (Hensher et al. 2005). 

g) As preocupações de política também podem determinar a escolha dos 

atributos, portanto é aconselhável envolver as instituições e os formuladores de 

política durante essa fase preparatória (Mahgham L et al. 2008). 

Para gerar a lista de alternativas de atributos e realizar o seu posterior afinamento, 

existem variados métodos, mencionados no inciso (b), que podem ser aplicados em 

etapas sucessivas. Nesse sentido, a próxima sessão apresenta um deles: a revisão da 

literatura sobre escolha discreta focada em recursos humanos em saúde. 

REVISÃO DE LITERATURA: ESTUDOS DE ESCOLHA DISCRETA FOCADOS 

NO PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE 

 

O método usado para a revisão da literatura partiu de uma busca sistemática nas 

principais bases de dados de economia da saúde e de saúde pública (PubMed, 

Popline, Econlit, Scielo, Lilacs), usando combinações dos seguintes termos: “discrete 

choice experiment”, “human resources for health”, “health workers”, “physicians”, 

“nurses”, “recruitment”, “retention”, “rural areas”. Além disso, foram realizadas buscas 

complementárias no Google Scholar e foram revisadas as bibliografias dos artigos já 

recuperados como relevantes. 

Os artigos foram comparados em termos dos métodos aplicados para a seleção 

dos atributos, a quantidade e tipo de atributos incluídos e os principais resultados 

obtidos em relação à relevância relativa dos atributos.  

Comparação dos Estudos de Escolha Discreta 

 

Em anos recentes, vem crescendo o uso da metodologia de Escolhas Discretas 

(DCE) para determinar as preferencias dos trabalhadores da saúde sobre os fatores 

de provimento e fixação destes em áreas rurais e/ou carentes. O quadro 1 mostra que 

só no ano 2010 foram publicados cinco do total de nove artigos identificados na 

presente revisão. 

Todos os estudos foram realizados em países em desenvolvimento (11 países no 

total). Não obstante, chama atenção que não foi identificado nenhum artigo sobre o 

uso do DCE para os recursos humanos em saúde na América Latina ou no Caribe. 



Portanto, a pesquisa no Brasil poderia significar uma novidade enquanto localidade 

geográfica.  

Sobre o desenho do DCE, quase todos os estudos usaram o modelo genérico 

“não rotulado” onde os participantes escolheram entre duas opções genéricas 

“Emprego A” e “Emprego B”. Unicamente para o DCE que compreendeu três países: 

Quênia, África do Sul e Tailândia, foi utilizado um design de escolha “rotulado” com 

duas opções em cada conjunto de escolha. Os rótulos específicos desde estudo 

foram: trabalho rural e trabalho urbano (Ver Anexo). 



Quadro 1. Estudos de Escolha Discreta Focados no Provimento e Fixação de Recursos Humanos em Saúde 

País Profissão Amostra Método de Identificação dos 
Atributos 

N° de 
Atributos 

N° de 
Conjuntos 

Referença 

Indonésia Médicos Estudantes do último 
ano 

-Revisão de Literatura (Grupos 
Focais de Indonésia) 

7 18 Chomitz et al. (1998) 

África do 
Sul 

Enfermeiras Trabalhadores Grupos Focais 5 16 Penn-Kekana L et al. 
(2005) 

Malaui Enfermeiras Trabalhadores -20 Entrevistas em Profundidade 
-Entrevistas com autoridades oficiais 
-Revisão de Literatura 

6 16 Mangham (2007) 

Etiópia Médicos e 
Enfermeiras 

Trabalhadores  -Discussões com autoridades oficiais 
-Revisão de Literatura (Grupos 
Focais de Malaui) 

7 16 Hanson e Jack (2008) 

Tanzânia Oficiais 
Clínicos 

Estudantes do último 
ano 

-Entrevistas em Profundidade 
-Revisão de Literatura 

7 16 Koldstad (2010) 

Gana Médicos Estudantes do último 
ano 

-7 Grupos Focais 
-Revisão de Literatura 
-Discussões com autoridades oficiais 

7 12 Kruk et al. (2010) 

Quênia, 
África do 
Sul e 
Tailândia 

Enfermeiras Estudantes do último 
ano 

-Revisão de Literatura. 
-Entrevistas semiestruturadas com 
3-5 autoridades políticos 
- Grupos Focais 

7 16 Blaauw et al. (2010) 

Libéria Enfermeiras 
e Parteiras 
Certificadas 

Trabalhadores -15 Entrevistas em Profundidade 
 

6 18 Vujicic et al. (2010) 

Vietnam Médicos Trabalhadores e 
Estudantes do último 
ano 

-15 Entrevistas em Profundidade 
- Grupos Focais 
-Entrevistas com autoridades 

6 18 Vujicic et al. (2010) 



Os desenhos não rotulados são usados para determinar o valor dos atributos que 

são considerados genéricos, enquanto os desenhos rotulados servem para produzir 

avaliações alternativas específicas. Blaauw et. al (2010) argumentam que  as 

características particulares do emprego não foram avaliadas com o mesmo grau em 

postos de trabalho rural e urbano (por exemplo, uma melhor habitação, parece ser 

mais valorizada quando se considera uma postagem rural ao invés de uma urbana). 

Além disso, assinalam que o desenho rotulado lhes permitiu projetar um modelo com 

diferentes níveis de atributos para as duas opções de emprego e também permitiu 

uma modelagem mais sofisticada do impacto das intervenções políticas na escolha 

dos enfermeiros por uma postagem de emprego rural. 

Os nove estudos utilizaram o desenho fatorial fracionado (fractional factorial 

design) para selecionar combinações que maximizassem o nível de equilíbrio e a 

ortogonalidade e minimizassem a sobreposição entre os níveis dos atributos dentro de 

um set, gerando desenhos eficientes. O quadro 1 mostra que o número de conjuntos 

de escolha usado nos estudos variou entre 12 e 18, sendo o mais comum 16. Em 

todos os casos, foi estabelecido um cenário de trabalho como constante contra o qual 

os restantes conjuntos de escolha foram comparados. Além disso, a maior parte dos 

estudos menciona medidas usadas para checar por viés e/ou testar a consistência das 

entrevistas (por exemplo, gerar diferentes versões dos pares de escolhas com os 

mesmos cenários, mas em ordens diferentes, listar os atributos em distinta ordem, 

inserir questões onde um emprego domina ao outro em todos os atributos).  

A combinação de trabalho qualitativo preliminar e revisão de literatura são 

métodos comuns empregados para a identificação dos atributos e seus níveis (Quadro 

1). Entre os métodos qualitativos usados encontram-se: entrevistas em profundidade 

com os profissionais da saúde, grupos focais e discussões e entrevistas com as 

autoridades oficiais e os formuladores de política. A sessão 4 deste documento 

recupera algumas recomendações sobre o trabalho qualitativo realizado nesses 

estudos. 

A quantidade de atributos selecionados nos estudos oscilou entre cinco e sete. 

Porém, na maioria dos casos foram escolhidos sete atributos (Quadro 1). Além das 

semelhanças nos métodos de identificação e na quantidade de atributos usados, 

também são observadas algumas afinidades nos atributos que foram selecionados 

(Quadro 2). Em todos os estudos está presente a remuneração −sob diferentes 

nomenclaturas: salário, pagamento total por mês, pagamento líquido por mês, renda e 

subsídios− (Ver Anexo). Obviamente, porque o fator financeiro é um atributo relevante 

na escolha do emprego e, ainda, porque permite realizar os cálculos dos valores 

monetários equivalentes dos outros atributos (Lagarde M et al. 2009).  



Também há coincidência entre os fatores não financeiros que formaram parte dos 

estudos. A localidade, por exemplo, aparece como atributo em todos menos dois dos 

DCE (Quadro 2), sendo que num dos estudos a localidade foi usada como o rótulo dos 

cenários hipotéticos (Anexo). Na maioria dos casos a localidade representa situações 

de ruralidade ou afastamento Vs. urbanidade e proximidade. 



Quadro 2. Atributos Selecionados nos DCE Focados no Provimento e Fixação de Recursos Humanos em Saúde 

País 
Localidade do 
Trabalho 

Remuneração 
Duração do 
Contrato 

Carga de 
Trabalho/ 
Pessoal 

Habitação 

Formação/ 
Atualização de 
qualificações/ 
Desenvolvimento 
de Capacidades 

Licença 
para 
trabalhar 
fora 

Desenvolvi
mento 
Profissional 

Equipamentos/ 
Medicamentos 

Gestão Outros fatores 

Indonésia 

Província 
7 províncias 
 
Afastamento 
Não remota 
Remota 
Muito remota 

Renda total por 
mês 
Desde (Rp. 
500.000) (US$ 
200 aprox.) 

Duração do 
contrato 
1 ano 
2 anos 
3 anos 

  

Probabilidade de 
subsequente 
formação de 
especialista 
De 10% até 90% 

 

Probabilidad
e de 
subsequente 
apontamento 
no serviço 
civil 
De 10% até 
90% 

   

África do 
Sul 

 

Salário 
Igual 
15% a mais 
Dobro. 

 

Pessoal 
Sem falta de 
pessoal 
Com falta de 
pessoal 

    

Equipamento 
Totalmente 
equipado 
Mal equipado 

Gestão da 
instalação 
Ruim 
Boa 

Amenidades Sociais 
Desenvolvidas 
Subdesenvolvidas 

Malauí 

Local de 
trabalho 
Cidade Distrito 
da cidade 

Pagamento 
líquido por mês 
K 30.000 
K 40.000  
K 50.000 

 

Carga de 
trabalho típica 
Leve 
Média 
Pesada 

Fornecimento de 
habitação por 
parte do governo 
Não habitações 
fornecidas 
Habitação 
básica fornecida 
Habitação 
superior 
fornecida. 

Oportunidade para 
atualizar as 
qualificações 
Depois de 3 anos 
Depois de 5 anos 

  

Disponibilidade 
de recursos 
materiais  
Usualmente 
adequado 
Usualmente 
inadequado 

  

Etiópia 
Localidade 
Addis Ababa 
Região Capital 

Pagamento por 
mês (Birr) 
Base 
Base + bônus de 
50% 
Base + bônus 
de100%. 

  

Habitação 
Nenhuma, 
Habitação 
básica 
Habitação 
superior 

 

Licença 
para 
trabalhar 
no setor 
privado 
Sim 
Não 

 

Equipamento e 
medicamentos 
nas instalações 
Inadequados, 
Melhorados 

  

Etiópia 
Localidade 
Região Capital 
Área rural 

Pagamento por 
mês (Birr) 
Base 
Base + bônus de 
50% 
Base + bônus 
de100%. 

Duração do 
compromisso por 
ano de 
treinamento 
Dois anos 
Um ano 

 

Habitação 
Nenhuma 
Habitação 
básica 
Habitação 
superior 

   

Equipamento e 
medicamentos 
nas instalações 
Inadequados, 
Melhorados 

Supervisão de 
trabalho 
Baixa 
Alta 

 



Tanzânia 

Localidade 
Dar es Salam 
Sede regional 
Sede distrital A 
3 horas de 
ônibus da Sede 

Renda e subsídios 
650.000 TSH 
500.000 TSH 
350.000 TSH 
200.000 TSH 

 

Carga de 
trabalho 
Normal 
Pesado 

Habitação 
Habitação 
decente é 
fornecida 
Não habitações 
fornecidas 

Oportunidade de 
educação/ 
Possibilidade para 
atualizar as 
qualificações 
Educação 
oferecida depois de 
2 anos/ 4 anos/ 6 
anos de serviço 
Nenhuma 
educação oferecida 

  

Disponibilidade 
de equipamento 
e medicamento 
Suficiente 
Insuficiente 

 

Infraestrutura 
O lugar tem 
cobertura de celular, 
eletricidade e água. 
O lugar tem pouca 
cobertura de celular, 
sem eletricidade ou 
água. 

Gana  

Salário 
Base 
Base + 30% 
Base + 50% Duas 
vezes a renda 
base. 

Anos de estudo 
antes da licença 
para estudo 
Depois de 5 anos 
de serviço 
Depois de 2 anos 
de serviço 

 

Habitação 
Habitação 
básica é 
fornecida 
Habitação não é 
fornecida 
Habitação 
superior é 
fornecida  

   

Infraestrutura, 
equipamento, 
abastecimento 
Básico 
Avançado  

Estilo de 
gestão 
Gerência e 
local de 
trabalho 
acolhedores 
Gerência e 
local de 
trabalho não 
acolhedores 

Educação dos filhos 
Não subsídios pata 
a educação dos 
filhos 
Subsídios para a 
educação dos filhos 
 
Transporte 
Carro utilitário é 
fornecido 
Carro utilitário não é 
fornecido. 

Quénia 

Rótulo: Rural 

Salário 
Nível de entrada 
local 
+10% 
 +20% 
+30% 

Formação 
Nenhuma licença 
de estudo 
Licença de estudo 
de 1 ano depois 
de 4 anos de 
serviço 

 
Habitação 
Básica 
Superior 

  

Promoção 
4 anos para 
promoção 
2 anos para  
promoção 

 

Cultura 
organizacional 
Hierárquica 
Relacional 

Instalação 
Ambulatório 
Hospital 
Contrato 
permanente 
Contrato de curto 
prazo 
Benefícios 
Adicionais 
Contrato 
permanente 

Rótulo: Urbana 
Nível de entrada 
local 

Nenhuma licença 
de estudo 
Licença de estudo 
de 1 ano depois 
de 4 anos de 
serviço 

 
Nenhuma, 
Básica 

  

4 anos para  
promoção 
2 anos para  
promoção 

 
Hierárquica 
Relacional 

Ambulatório 
Hospital 
 
Nenhum 
Subsídio de carro 

África do 
Sul 

Rótulo: Rural 

Salário 
Nível de entrada 
local 
+10% 
 +20% 
+30% 

Formação 
6 anos antes da 
licença de estudo 
4 anos antes da 
licença de estudo 

 
Habitação 
Básica 
Superior 

  

Promoção 
2 anos para  
promoção 
1 ano para  
promoção 

 

Cultura 
organizacional 
Hierárquica 
Relacional 

Instalação 
Clínica 
Hospital 
 
Benefícios 
Adicionais 
Nenhum 
 



*Formato tomado de Lagarde et al. 2009. 

 

Rótulo: Urbana 
Salário 
Nível de entrada 
local 

Formação 
6 anos antes da 
licença de estudo 
4 anos antes da 
licença de estudo 

 
Habitação 
Nenhuma, 
Básica 

  

Promoção 
2 anos para 
ser 
promovido 
1 ano para  
promoção 

 

Cultura 
organizacional 
Hierárquica 
Relacional 

Instalação 
Clínica 
Hospital 
 
Benefícios 
Adicionais 
Cobertura básica 
Cobertura ampliada 

Tailândia 

Rótulo: Rural 

Salário 
Nível de entrada 
local 
+10% 
 +20% 
+30% 

Formação 
2 semanas de 
licença de estudo 
por ano 
4 semanas por 
ano 

 
Habitação 
Básica 
Superior 

  

Promoção 
2 anos para  
promoção 
1 ano para  
promoção 

 

Cultura 
organizacional 
Hierárquica 
Relacional 

Instalação 
Centro de Saúde 
Hospital 
 
Benefícios 
Adicionais 
Cobertura básica 

Rótulo: Urbana 
Salário 
Nível de entrada 
local 

Formação 
2 semanas de 
licença de estudo 
por ano 
4 semanas por 
ano 

 
Habitação 
Nenhuma, 
Básica 

  

Promoção 
2 anos para  
promoção 
1 ano para  
promoção 

 

Cultura 
organizacional 
Hierárquica 
Relacional 

Instalação 
Centro de Saúde 
Hospital 
 
Benefícios 
Adicionais 
 

Libéria 
Localidade 
Urbana 
Rural 

Pagamento total 
US$ 120 
US$ 160 
US$ 200 
US$ 240 

 

Carga de 
trabalho 
Pesada 
Leve 

Habitação 
Sim 
Não 

   
Equipamento 
Adequado 
Inadequado 

 
Transporte 
Sim 
Não 

Vietnã 

Localidade 
Área rural 
remota 
Área urbana 
central 

Renda oficial 
Nível 1 (VND 4 
milhões) 
Nível 2 (VND 8 
milhões) 
Nível 3 (VND 12 
milhões) 
Nível 4 (VND 16 
milhões) 
Nível 5 (VND 20 
milhões) 

  

Habitação 
Nenhuma 
Habitação 
fornecida pelo 
governo 

Educação de longo 
prazo (formação de 
especialista) 
Nenhuma 
Possibilidade de 
ingressar numa 
faculdade 
avançada de 
medicina despois 
de 5 anos no 
trabalho 

 

Desenvolvim
ento de 
Capacidades 
(formação de 
curto prazo) 
Cursos de 
curto-prazo 
intercâmbio 
de expertos 
e supervisão 
de apoio 

   



O quadro 2 também mostra que outros atributos não financeiros foram 

incorporados em vários dos estudos, revelando uma coincidência parcial dos 

profissionais da saúde dos países em desenvolvimento sobre suas condições de 

emprego. Entre os atributos mais frequentes estão o fornecimento de habitação (7/9), 

o apropriado subministro de equipamento e medicamento (6/9), as oportunidades de 

formação e atualização de conhecimentos (4/9), a duração do contrato (4/9) e a gestão 

(4/9). 

 

Descrição dos Resultados dos Estudos de Escolha Discreta 

 

Na Indonésia, Chomitz e seus colegas analisaram as preferências de diferentes 

grupos de estudantes de medicina, obtendo resultados variados sobre as escolhas por 

localidades de trabalho. Homens formados em faculdades privadas e provenientes de 

áreas urbanas são altamente opostos aos trabalhos em áreas remotas e aos 

compromissos contratuais desse tipo. Os homens formados em faculdades públicas e 

provenientes de áreas urbanas também mostraram utilidade negativa por empregos 

em áreas remotas, mas em menor intensidade que os seus colegas das faculdades 

privadas. No entanto, eles outorgaram um alto valor à probabilidade de apontamento 

para o serviço civil e/ou para a especialização. Pela sua vez, os homens provenientes 

de áreas rurais formados tanto em faculdades públicas como privadas também se 

mostraram opostos ao trabalho em áreas rurais, porém com menor veemência que 

seus colegas das áreas urbanas. O grupo das mulheres formadas em faculdades 

públicas e de origem urbano também foi oposto aos trabalhos em áreas rurais, 

mostrando maior desutilidade que sua contraparte masculina. Finalmente, todos os 

grupos valorizaram positivamente a oportunidade de trabalhar na sua região de origem 

ou de estudo, em especial as mulheres de provenientes de áreas rurais. 

É relevante apontar que a validade desses resultados pode estar comprometida 

porque o tamanho da amostra dos subgrupos é relativamente pequeno e porque a 

significância estatística dos resultados de cada subgrupo não foi apresentada no 

artigo. 

No DCE realizado na África do Sul por Penn-Kekana e colegas foi achado que as 

decisões das enfermeiras sobre onde trabalhar estavam influenciadas tanto por fatores 

financeiros quanto por fatores não financeiros. Ganhar o dobro do salário foi o atributo 

mais importante (Quadro 3). Fatores como boas instalações e hospitais bem 

equipados seguiam em relevância, inclusive superando a possibilidade de um 

aumento de 15% no salário. Dispor de suficiente pessoal e de boas amenidades 



sociais foram os fatores de menor importância, porém resultaram significativos na 

toma de decisões das enfermeiras. Incluindo as caraterísticas demográficas das 

enfermeiras na análise mostra que os níveis de salário são mais relevantes para 

enfermeiras novas e para aquelas que trabalham em hospitais, em quanto que 

aquelas que trabalham em áreas rurais possuem maior preocupação com as 

condições das instalações.  

O estudo realizado por Mangham no Malauí encontrou que as enfermeiras 

registradas no setor público outorgam um alto valor não só aos melhores salários, mas 

também à oportunidade de atualizar suas qualificações em curto período de tempo e 

ao fornecimento de uma habitação (Quadro 3). Fatores menos relevantes e ainda 

significativos nas decisões das enfermeiras são a adequada disponibilidade de 

recursos materiais nas instalações e uma carga de trabalho leve. Além disso, chamou 

a atenção que as enfermeiras mostraram preferências pelos trabalhos localizados nos 

distritos que aqueles localizados nas cidades. 

Na Etiópia, o estudo realizado por Hanson e Jack revelou que para os médicos o 

atributo mais relevante na escolha do emprego era a possibilidade de ter licença para 

trabalhar no setor privado. Cabe assinalar que no momento da pesquisa para os 

médicos do setor público não lhes era permitido trabalhar no setor privado. Aumentos 

no salário e o fornecimento de habitação eram os atributos que seguiam em relevância 

para os médicos quem também valoravam mais um emprego na cidade principal que 

em cidades regionais, bem como bom equipamento e fornecimento de medicamento 

nas instalações (Quadro 3). 

As enfermeiras de Etiópia, pela sua parte, deram maior prioridade a aumentos de 

salários e também a possibilidade de trabalhar em cidades regionais. Em comparação 

com os médicos, as enfermeiras valorizam mais instalações bem equipadas que o 

fornecimento de habitações. Ambos, médicos e enfermeiras, outorgam menor 

relevância à duração do compromisso de trabalho no setor público após formação.  

O DCE realizado com oficiais clínicos na Tanzânia por Koldstad mostrou que 

aumento nos salários é o atributo mais relevante nas decisões dos OC (Quadro 3). 

Além disso, a possibilidade de educação e/ou atualização de qualificações depois de 

alguns anos de serviço é outro dos elementos mais poderosos a serem considerados 

pelas autoridades no recrutamento destes profissionais para áreas rurais. A 

disponibilidade de equipamento e o fornecimento de uma casa decente também 

atraem os oficiais clínicos, mas com menor força que incrementos no salário e 

oportunidades de formação. Enquanto à localidade, as preferências são por distritos 

centrais mais que por cidades ou áreas rurais. Em termos de subgrupos, aqueles que 

possuem famílias e moram em áreas remotas parecem ser menos influenciados pelas 



opções de política que os outros grupos. As mulheres são menos atraídas por 

incentivos pecuniários que os homens, porém mostram maior preferencia pelas 

melhoras nas instalações de saúde. 

O estudo realizado por Kruk e colegas encontrou que em Gana, o não 

fornecimento de habitação para médicos influenciaria significativamente e em forma 

negativa a escolha do emprego (Quadro 3). Além disso, os médicos valorizam 

atributos que lhes permitem ter um bom desempenho clínico (boa infraestrutura e 

equipamento, gestão acolhedora) quase tanto o mais que um aumento de 100% do 

salário. Os fatores de menor relevância foram o fornecimento de carro utilitário e os 

subsídios para a educação dos filhos. Ao respeito de diferencias por gênero, as 

preferencias das mulheres se mostraram mais influenciadas por uma gestão 

acolhedora e os homens pelo fornecimento de uma casa superior. 

Blaauw e seus colegas usaram DCE em três países diferentes para avaliar a 

eficácia relativa das políticas de atração de enfermeiros para as áreas rurais. O estudo 

mostrou que as preferências por diferentes intervenções políticas de recursos 

humanos variam significativamente entre os três países. No Quênia e África do Sul, 

as intervenções políticas mais eficazes para atrair enfermeiras para um trabalho rural 

seriam aumentar mais as oportunidades de educação ou de subsídios rurais, enquanto 

que na Tailândia a melhor cobertura do seguro de saúde teria o maior impacto. Em 

geral, uma promoção mais rápida e mudanças na cultura de gestão foram os fatores 

que menos persuadiram aos enfermeiros de aceitar uma postagem rural. 

Neste estudo, fatores como idade, género, estado civil e maternidade não foram 

preditores consistentes da escolha de um trabalho rural. Enquanto, na África do Sul os 

estudantes que eram solteiros, mais jovens, ou que tinham filhos estavam mais 

propensos a escolher uma postagem urbana, no Quênia, esses mesmos grupos 

preferiam empregos rurais. No entanto, em todos os três países ter nascido em uma 

área rural foi significativamente associado com a escolha de um trabalho rural. 

Na Libéria, o DCE realizado por Vujicic e seus colegas revelou que o fator mais 

relevante na escolha do local de trabalho das enfermeiras e parteiras certificadas é o 

fornecimento gratuito de transporte (Quadro 3). O fornecimento de uma habitação e a 

possibilidade de trabalhar numa localidade urbana são atributos também valorizados 

pelas enfermeiras e parteiras. A carga de trabalho aparece como o atributo que menos 

influencia a decisão de escolha destas profissionais.  

Por outro lado, ao serem considerados outros fatores na análise (idade, género, 

local de origem, experiência prévia em áreas rurais, local de trabalho, etc.) achou-se 

que existem variações significativas nas preferências de acordo às características do 

trabalhador. As mulheres valorizam mais o trabalho nas localidades urbanas que os 



homens e, entre elas, as mais velhas tem ainda mais preferencia pelo trabalho em 

áreas urbanas que as mais novas. Indivíduos com exposição ao meio rural (seja por 

nascimento ou por treinamento ou experiência de trabalho) outorgam o mínimo valor a 

serem localizados em uma área urbana. Mulheres, enfermeiras e parteiras certificadas 

idosas e aqueles com exposição a áreas rurais valorizam mais o fornecimento de 

transporte, habitação e carga de trabalho normal que os homens, as enfermeiras e 

parteiras mais novas e aqueles sem experiência nas áreas rurais. 

O mais recente dos estudos identificados na presente revisão, mostrou as 

preferências dos médicos (estudantes e trabalhadores) no Vietnã. Em geral, o atributo 

mais valorizado pelos médicos é a localidade onde se encontra o trabalho e o atributo 

menos valorizado é o fornecimento de habitação (Quadro 3). Porém, Vujicic e seus 

colegas apontaram algumas diferencias relevantes entre as preferencias dos médicos 

e as dos estudantes de medicina. A primeira é que os estudantes de medicina dão um 

valor muito elevado à educação de longo prazo na escolha de um emprego e 

outorgam menos valor ao salário atual que os médicos. A segunda é que as 

preferencias dos estudantes são mais heterogéneas que as dos médicos. A terceira é 

que existe uma diferencia estatisticamente significativa entre médicos e estudantes na 

disposição de pagar para o equipamento e a educação de longo prazo. 

 

 

 

 



Quadro 3. Ranking dos Atributos Resultantes dos Estudos de Escolha Discreta 
Focados no Provimento e Fixação de Recursos Humanos em Saúde 

País Profissão Atributos (níveis) β 

Indonésia 

Médicos 
(Homes de 
Java-Bali) 

Província (Irian Jaya) (sucedida por outras províncias) -0,741 
Duração do contrato -0,070 
Probabilidade de subsequente treinamento de especialista 0,035 
Afastamento (remoto) 0,013 
Probabilidade de subsequente apontamento no serviço civil 0,008 
Renda total por mês 0,0003 

Médicos 
(Homes de 

Outras Ilhas) 

Província (Irian Jaya) (sucedida por outras províncias) -0,195 
Afastamento (Não remoto) 0,106 
Probabilidade de subsequente treinamento de especialista 0,488 
Probabilidade de subsequente apontamento no serviço civil 0,010 
Duração do contrato 0,007 
Renda total por mês 0,0004 

África do 
Sul 

Enfermeiras 

Salário (Dobro) 1,677 
Conjunto de instalações (Boas) 1,330 

Equipamento (Desenvolvido) 1,043 
Salário (+15%) 0,957 

Pessoal (sem falta) 0,564 

Amenidades Sociais (Desenvolvida) 0,509 

Malauí Enfermeiras 

Pagamento líquido por mês (40K-50K) -1,11 

Oportunidade para atualizar qualificações (5anos-3anos) -0,97 

Habitação (Não Habitação- Habitação Básica) 0,97 

Pagamento líquido por mês (40K-30K) 0,68 
Disponibilidade de Recursos Materiais (Inadequado-Adequado) -0,48 
Carga de trabalho típica (Pesada-Média, Média-Leve) -0,46 

Etiópia 

Médicos 

Licença para trabalhar no setor privado 0,743 
Pagamento por mês *1000 0,620 
Habitação 0,501 
Localidade 0,415 
Equipamentos e medicamentos nas instalações 0,409 
Duração do compromisso por ano de formação -0,282 

Enfermeiras 

Pagamento por mês 0,992 
Localidade 0,895 
Equipamentos e medicamentos nas instalações 0,619 
Habitação 0,582 
Supervisão de trabalho  0,404 
Duração do compromisso por ano de formação 0,144 

Tanzânia 
Oficiais 
Clínicos 

Renda e subsídios (650.000 TSH por mês) (sucedido por outros 
níveis) 

1,313 

Oportunidade de educação/ Possibilidade para atualizar as 
qualificações (Depois de 2 anos de serviço) (sucedido por outros 
níveis) 

1,085 

Infraestrutura (Decente) 0,713 
Disponibilidade de equipamento e medicamento (Suficiente) 0,397 
Localidade (Dar es Salam) (Sucedido por outras localidades) -0,246 
Habitação (Decente é fornecida) 0,200 

Gana Médicos 

Habitação (Não é fornecida) -1,59 
Infraestrutura, equipamento e abastecimento (Avançado) 1,42 
Salário (dobro) 1,20 
Estilo de gestão (Acolhedores) 1,17 
Anos de estudo antes da licença para estudo (Depois de 2 anos 
de serviço) 

1,04 

Carro utilitário (fornecido) 0,78 

Libéria 
Enfermeiras 
e Parteiras 

Transporte 0,750 
Habitação 0,701 



 

Considerações Finais Resultante dos Estudos de Escolha Discreta 

 

Embora existam especificidades metodológicas que dificultem a comparação 

direta entre os diferentes estudos incluídos nesta revisão −  por exemplo, o uso de 

distintos modelos econométricos e especificações e mesmo a inclusão de diferentes 

atributos (Lagarde et al. 2009) − é possível identificar algumas considerações 

derivadas dos mesmos. 

Em geral, a metodologia do DCE é um dos poucos métodos disponíveis que 

permite conhecer melhor as preferências dos profissionais da saúde sobre pacotes de 

intervenções que visam melhorar a distribuição dos recursos humanos. Por tanto, os 

DCEs podem ser aproveitados pelos formuladores de políticas na escolha das 

intervenções mais eficazes, adaptadas às condições locais de cada país. 

Os estudos analisados nesta revisão de literatura foram sustentados nos 

resultados de pesquisas qualitativas preliminares sobre a satisfação e expectativas 

dos profissionais da saúde com os seus empregos para a identificação dos atributos e 

seus níveis. Do mesmo modo, os resultados dos DCE ofereceram informações 

importantes para o desenho e a identificação das implicações da aplicação de 

potenciais políticas públicas. 

Nesse sentido, os estudos revisados mostraram a relevância da combinação de 

fatores financeiros e não financeiros no recrutamento e fixação dos profissionais da 

saúde em áreas remotas e rurais. Embora, em todos os estudos o aumento da 

remuneração foi significativo para a escolha do local de trabalho dos profissionais em 

saúde (sobretudo, se o aumento da remuneração é bastante alto), na maioria dos 

casos os fatores não pecuniários se mostraram mais eficazes como intervenções para 

lidar com a falta de pessoal nas áreas rurais que os fatores pecuniários. 

Certificadas Localidade 0,640 
Equipamento 0,489 
Carga de trabalho 0,346 
Pagamento total (coeficiente fixo) 0,012 

Vietnã 

Médicos 

Pagamento institucional (valor fixo) 15,8 
Localidade 1,113 
Educação de longo prazo 0,817 
Equipamento 0,784 
Desenvolvimento de Capacidades 0,748 
Habitação 0,500 

Estudantes 
de Medicina 

Pagamento institucional (valor fixo) 3,54 
Educação de longo prazo 1,099 
Localidade 1,002 
Equipamento 0,552 
Desenvolvimento de Capacidades 0,226 
Habitação 0,219 



Nos diferentes estudos, elementos relacionados com a qualidade de vida do 

profissional e o seu melhor desempenho (por exemplo: fornecimento de habitação, 

oportunidade de formação, melhores condições e gestão do trabalho) foram 

recorrentemente valorizados pelos profissionais da saúde como relevantes e positivos, 

tornando-os aspetos potenciais a serem considerados pelos formuladores de política. 

Além disso, os estudos mais recentes usaram os resultados dos DCE para estimar o 

custo de fornecimento dos pacotes alternativos de incentivos nas áreas rurais e o seu 

possível impacto no recrutamento e retenção de profissionais nas áreas rurais. Por 

exemplo, o estudo de Blaauw et al. (2010) mostra que  para países de baixa e média 

renda, pode ser prático introduzir um pacote que inclua um auxílio pecuniário de 10% 

combinado com oportunidades de formação preferencial para os enfermeiros em áreas 

rurais, essa estratégia aumentaria a captação de profissionais rurais em 46,0 pontos 

percentuais na África do Sul e 34,0 pontos percentuais no Quênia. Outro exemplo, o 

estudo de Vujicic et al. (2010) mostra que oferecer oportunidades para o 

desenvolvimento de capacidades para os médicos nas zonas rurais do Vietnã custaria 

aproximadamente o mesmo que um incentivo financeiro mensal de US$ 154, mas a 

previsão é que a oferta de desenvolvimento de capacidades causaria um impacto 

muito maior sobre o recrutamento (32% Vs. 28% de médicos dispostos a aceitar um 

emprego nas zonas rurais). Desta maneira, os DCE provêm de insumos essenciais 

para a avaliação custo-eficácia das possíveis intervenções que poderiam ser adotadas 

pelas autoridades dos respetivos países. 

Outro elemento comum a todos os estudos desta revisão são as variações nas 

preferencias dos profissionais quando são analisados subgrupos da amostra 

considerando características sócio demográficas e/ou de outra índole. Em outras 

palavras, os estudos mostraram que os diferentes subgrupos de trabalhadores da 

saúde têm preferências diferentes e, por conseguinte, respondem de forma variada a 

um determinado conjunto de incentivos. A disponibilidade de informação específica 

sobre as preferencias dos diferentes subgrupos da população proporcionada pelo DCE 

representa um instrumento de muita relevância em termos de formulação de políticas. 

Isto é, enquanto melhor o conhecimento das populações alvo de política, melhor o 

desenvolvimento de incentivos adequados para os subgrupos. Desse modo, evitam-se 

o uso de abordagens padronizadas que podem ser custosas e pouco efetivas. 

 



Aspetos Práticos Metodológicos da Pesquisa Qualitativa: Entrevista em 

profundidade 

 

Entre as pesquisas qualitativas comumente usadas para a seleção dos atributos a 

serem incluídos num DCE encontram-se a entrevista em profundidade e os grupos 

focais. Por médio destes podem se aprofundar três temáticas: 

a) Condições atuais do emprego do profissional da saúde. 

b) Preferências de emprego do profissional da saúde. 

c) Áreas prioritárias de reforma ou de intervenção política. 

A continuação se apontam alguns exemplos de perguntas para abordar esses 

assuntos: 

 Descreva suas condições de trabalho. (tipo a) 

 Você gosta do seu emprego atual? Por quê? (tipo a) 

 Em quais localidades você preferiria trabalhar como médico da família? Por 

quê? (tipo b) 

 Qual é a sua percepção sobre a diferença nas instalações de saúde do 

governo federal, estadual e do setor privado? Quais seriam suas prioridades de 

reforma? (tipo c) 

 Quais aspetos das suas condições de trabalho você gostaria de mudar? (tipo c) 

Ao aplicar entrevistas em profundidade é relevante tomar em consideração alguns 

aspetos: 

 As entrevistas devem ser feitas considerando profissionais das zonas rurais e 

urbanas, bem como profissionais com diferentes níveis de experiência e graus 

de formação. 

 As entrevistas devem durar em média uma hora. 

 Com o consentimento dos participantes, as entrevistas devem ser gravadas e 

transcritas. 

 As entrevistas devem ser efetuadas por pesquisadores experientes que devem 

ser previamente treinados garantindo o seu entendimento sobre o objetivo da 

pesquisa e em geral da metodologia a ser aplicada, de modo que eles possam 

saber como os resultados qualitativos serão usados no desenho do DCE. 

 Codificar a informação das transcrições resultantes das entrevistas é muito útil 

na seleção dos atributos. Em geral, aquelas questões ou assuntos que foram 



mencionados com maior frequência devem ser considerados e incluídos como 

atributos, sempre respeitando a independência conceitual dos mesmos. 

CONCLUSÃO 

 

A metodologia das Escolhas Discretas (DCE) se revela como uma alternativa 

prática e proveitosa para o estudo dos recursos humanos em saúde e, 

consequentemente, para o planejamento e a formulação de intervenções de política de 

recrutamento e fixação de profissionais em saúde melhor fundamentadas.  

A revisão de literatura apresentada no presente documento é um ponto de partida 

para a identificação dos atributos a serem incluídos na pesquisa sobre atração e 

retenção dos profissionais da saúde em áreas remotas e desassistidas do Brasil. Para 

dar continuidade a esse processo é preciso: 

1. Obter informação dos profissionais da saúde sobre as caraterísticas relevantes 

do seu emprego e as possíveis políticas de intervenção requeridas por esses 

trabalhadores. 

2. Identificar as políticas que têm sido aplicadas e recomendadas para o 

provimento e fixação dos recursos humanos em saúde no Brasil.  

Nesse sentido, propõe-se como próxima etapa: 

1.a. Desenhar questionário a ser aplicado em discussões de grupos focais 

e entrevistas em profundidades semiestruturadas com os profissionais da 

saúde. 

2.a. Fazer uma busca sistemática de documentos sobre as políticas 

sugeridas e implementadas para o provimento e fixação dos recursos 

humanos em saúde no Brasil. 

2.b.Entrevistar as autoridades e/ou formuladores das políticas de 

provimento e fixação dos recursos humanos em saúde no Brasil. 
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Anexo 

 

Indonésia  

Título: What do Doctors Want? Developing Incentives for Doctors to Serve in 
Indonesia's Rural and Remote Areas. 

Objetivo: determinar as preferências dos médicos sobre um conjunto de características 
que descrevem compensação, perspectivas de carreira e amenidades locacionais.  

Atributos Níveis 

Província 
Jakarta, Java Central, Sulawesi Sul, 
Sumatra Norte, Kalimantran Central, 
Nussia Leste, Tenggara, Irian Jaya. 

Afastamento Não remoto, remoto, muito remoto. 

Renda total por mês 
Desde (Rp.  500.000) (US$ 200 aprox.) 
Até (Rp. 3.000.000) (US$ 1.200) 

Duração do contrato 1, 2 ou 3 anos. 
Probabilidade de subsequente 
apontamento no serviço civil  

De 10% até 90%. 

Probabilidade de subsequente 
formação de especialista 

De 10% até 90%. 

 

África do Sul 

Título: Nursing Staff Dynamics and Implications for Maternal Health Provision in Public 
Health Facilities in the Context of HIV/AIDS. 

Objetivo: avaliar a importância relativa dos diferentes fatores que afetam as escolhas 
dos enfermeiros de saúde materna sobre onde trabalhar. 

Atributos Níveis 

Salário Igual, 15% a mais, Dobro. 
Amenidades Sociais Desenvolvidas, Subdesenvolvidas. 
Equipamento Totalmente equipada, Mal equipado. 

Pessoal 
Sem falta de pessoal, Com falta de 
pessoal. 

Gestão da instalação Ruim, Boa. 

 

 

Malauí 

Título: Addressing the Human Resource Crisis in Malawi’s Health Sector: Employment 
preferences of public sector registered nurses. 

Objetivo: determinar o alcance e a importância relativa dos fatores alternativos que 
afetam a motivação das enfermeiras do setor público em Malauí, e na medida em que 
a remuneração é um fator motivador.  

 

 

 



Atributos Níveis 

Pagamento líquido por mês K 30.000, K 40.000 ou K 50.000. 
Carga de trabalho típica Leve, Média, Pesada. 
Disponibilidade de recursos materiais 
(equipamento, medicamentos e 
outros) 

Usualmente adequado, Usualmente 
inadequado. 

Oportunidade para atualizar as 
qualificações 

Depois de 3 anos, Depois de 5 anos. 

Fornecimento de habitação por parte 
do governo 

Não habitações fornecidas, Habitação 
básica fornecida, Habitação superior 
fornecida. 

Local de trabalho Cidade, Distrito da cidade. 

 

 

Etiópia 

Título: Health worker preferences for job attributes in Ethiopia: Results from a discrete 

choice experiment. 

Objetivo: Identificar o que o governo pode fazer para induzir aos trabalhadores da 

saúde para aceitar trabalhos em locais em áreas carentes. 

Atributos Níveis 

 Médicos Enfermeiras 

Localidade 
Addis Ababa/ Região 
Capital 

Região Capital, Área rural 
(vilarejo)  

Pagamento por mês (Birr) 
Base do médico: 2.500, 
Base da Enfermeira: 1.250 

Base, Base + bônus de 
50%, Base + bônus 
de100%.  

Igual que o médico 

Habitação 
Nenhuma, Habitação 
básica, Habitação 
superior 

Igual que o médico 

Equipamento e 
medicamentos nas 
instalações 

Inadequados, Melhorados 
Igual que o médico 

Duração do compromisso 
por ano de treinamento 

Dois anos, Um ano 
Igual que o médico 

Licença para trabalhar no 
setor privado 

Sim/Não 
Não perguntado 

Supervisão de trabalho Não perguntado Baixa, Alta 

 

 

Tanzânia 

Título: How can rural jobs be made more attractive to Tanzanian health workers? 

Results from a discrete choice experiment. 

Objetivo: Descobrir mais sobre a estrutura de preferência dos profissionais de saúde 

da Tanzânia e responder à pergunta: quais são os determinantes mais importantes 

para os trabalhadores de saúde avaliando a possibilidade de trabalhar e viver em 

diferentes partes da Tanzânia? 



Atributos Níveis 

Renda e subsídios 
650.000 TSH por mês, 500.000 TSH por 
mês, 350.000 TSH por mês, 200.000 TSH 
por mês. 

Oportunidade de educação/ 
Possibilidade para atualizar as 
qualificações 

Educação oferecida depois de 2 anos de 
serviço, Educação oferecida depois de 4 
anos de serviço, Educação oferecida 
depois de 6 anos de serviço, Nenhuma 
educação oferecida. 

Localidade 
Dar es Salam, Sede regional, Sede 
distrital, a 3 horas de ônibus da Sede. 

Disponibilidade de equipamento e 
medicamento 

Suficiente, Insuficiente 

Carga de trabalho 

Normal: Quase o tempo suficiente para 
concluir tarefas e uma hora extra de 
trabalho por dia  
Pesado: Apenas tempo suficiente apenas 
para concluir tarefas. Três horas de 
trabalho extra por dia 

Habitação 
Habitação decente é fornecida, Não 
habitações fornecidas.  

Infraestrutura 

O lugar tem cobertura de celular, 
eletricidade e água. 
O lugar tem pouca cobertura de celular, 
sem eletricidade ou água. 

 

 

Gana 

Título: Rural practice preferences among medical students in Ghana: a discrete choice 

experiment. 

Objetivo: Determinar como os atributos específicos do trabalho influenciam a 

preferência dos alunos do quarto ano de medicina por postagens de emprego rural 

hipotéticas no Gana. 

Atributos Níveis 

Salário 
Base, Base + 30%, Base + 50%, Duas 
vezes a renda base.  

Educação dos filhos 
Não subsídios pata a educação dos filhos, 
Subsídios para a educação dos filhos. 

Infraestrutura, equipamento, 
abastecimento. 

Básico (eletricidade instável, raios X, 
abastecimento intermitente de 
medicamentos) 
Avançado (eletricidade estável, ultrassom, 
abastecimento contínuo de 
medicamentos) 

Estilo de gestão 
Gerência e local de trabalho acolhedores, 
Gerência e local de trabalho não 
acolhedores. 

Habitação 
Habitação básica é fornecida 
gratuitamente (2 quartos, 1 banheiro, 
cozinha), Habitação não é fornecida, 



Habitação superior é fornecida 
gratuitamente (3 quartos, 2 banheiros, 
internet, televisão).  

Anos de estudo antes da licença 
para estudo 

Depois de 5 anos de serviço, depois de 2 
anos de serviço. 

Transporte 
Carro utilitário é fornecido, Carro utilitário 
não é fornecido. 

 

 

Quênia, África do Sul e Tailândia 

Título: Policy interventions that attract nurses to rural areas: a multicountry discrete 

choice experiment 

Objetivo: avaliar a eficácia relativa das diferentes políticas de atração de enfermeiros 

para as áreas rurais no Quênia, África do Sul e Tailândia, usando dados de um 

experimento de escolha discreta (DCE). Para o DCE foi utilizado um desenho de 

escolha “etiquetado” (labelled choice design) com duas opções em cada conjunto de 

escolha. 

Atributos 

Níveis 

Quénia África do Sul Tailândia 
Rural Urbano Rural Urbano Rural  Urbano 

Instalação 
Ambulatór
io, 
Hospital 

Ambulatór
io, 
Hospital 

Clínica, 
Hospital 

Clínica, 
Hospital 

Centro de 
Saúde, 
Hospital 

Centro de 
Saúde, 
Hospital 

Salário 

Nível de 
entrada 
local, 
+10%, 
+20%, 
+30% 

Nível de 
entrada 
local 

Nível de 
entrada 
local, 
+10%, 
+20%, 
+30% 

Nível de 
entrada 
local 

Nível de 
entrada 
local, 
+10%, 
+20%, 
+30% 

Nível de 
entrada 
local 

Formação 

Nenhuma 
licença de 
estudo, 
Licença 
de estudo 
de 1 ano 
depois de 
4 anos de 
serviço 

Nenhuma 
licença de 
estudo, 
Licença 
de estudo 
de 1 ano 
depois de 
4 anos de 
serviço 

6 anos 
antes da 
licença de 
estudo, 4 
anos 
antes da 
licença de 
estudo 

6 anos 
antes da 
licença de 
estudo, 4 
anos 
antes da 
licença de 
estudo 

2 
semanas 
de licença 
de estudo 
por ano, 4 
semanas 
por ano 

2 
semanas 
de licença 
de estudo 
por ano, 4 
semanas 
por ano 

Habitação 
Básica, 
Superior 

Nenhuma, 
Básica 

Básica, 
Superior 

Nenhuma, 
Básica 

Básica, 
Superior 

Nenhuma, 
Básica 

Promoção 

4 anos 
antes da 
promoção, 
2 anos 
antes da 
promoção 

4 anos 
antes da 
promoção, 
2 anos 
antes da 
promoção 

2 anos 
antes da 
promoção, 
1 ano 
antes da 
promoção 

2 anos 
antes da 
promoção, 
1 ano 
antes da 
promoção 

2 anos 
antes da 
promoção, 
1 ano 
antes da 
promoção 

2 anos 
antes da 
promoção, 
1 ano 
antes da 
promoção 

Benefícios 
Adicionais 

Contrato 
permanen
te, 
Contrato 

Contrato 
permanen
te 

Nenhum 
Subsídio 
de carro 

Nenhum 
 

Cobertura 
básica, 
Cobertura 
ampliada 

Cobertura 
básica 



de curto 
prazo 

Cultura 
organizacion
al 

Hierárquic
a 
Relacional 

Hierárquic
a 
Relacional 

Hierárquic
a 
Relacional 

Hierárquic
a 
Relacional 

Hierárquic
a 
Relacional 

Hierárquic
a 
Relacional 

 

 

Libéria   

Título:  Policy options to attract nurses to rural Liberia 

Objetivo: Testar como as enfermeiras e parteiras certificadas na Libéria responderiam 

a uma política alternativa a ser considerada pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar 

Social. O estudo tem uma inovação respeito dos anteriores porque, além de fazer que 

os entrevistados escolham entre dois trabalhos fictícios, também pergunta se ele ou 

ela aceitaria a escolha preferida sobre seu trabalho atual. Os entrevistados também 

foram questionados sobre os níveis de todos os atributos de seu trabalho atual. 

Atributos Níveis 

Localidade Urbana, Rural 
Equipamento Adequado, Inadequado 
Pagamento total US$ 120, US$ 160, US$ 200, US$ 240 
Transporte Sim, Não 
Habitação Sim, Não 
Carga de trabalho Pesada, Leve 

 

 

Vietnã 

Título: Attracting Doctors and Medical Students to Rural Vietnam. 

Objetivo: Investigar quantitativamente à medida que estudantes de medicina valorizam 

atributos do trabalho de forma diferente do que os médicos que estão atualmente 

trabalhando no sistema de saúde em Vietnã. 

Atributos Níveis 

Localidade Área rural remota, Área urbana central 
Equipamento Adequado, Inadequado 

Renda oficial 

Nível 1 (VND 4 milhões), Nível 2 (VND 8 
milhões), Nível 3 (VND 12 milhões), Nível 
4 (VND 16 milhões), Nível 5 (VND 20 
milhões) 

Desenvolvimento de Capacidades 
(formação de curto prazo) 

Sem programa de desenvolvimento de 
capacidades,  
Cursos de curto-prazo, intercâmbio de 
expertos e supervisão de apoio 

Educação de longo prazo (formação 
de especialista) 

Nenhuma, Possibilidade de ingressar 
numa faculdade avançada de medicina 
despois de 5 anos no trabalho. 

Habitação 
Nenhuma, Habitação fornecida pelo 
governo 

 



APÊNDICE B – REVISÃO DE LITERATURA - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE 

ESCASSEZ DE RHS 

 

  



Classificações geográficas, As Regiões de Influência das Cidades e indicadores 

de escassez de profissionais de saúde. 

 

1. Experiências Internacionais  

As classificações geográficas são usadas como ferramentas estatísticas para a 

alocação de recursos, pesquisas, e apresentam resultados para aprimorar a 

qualificação dos profissionais de saúde (McGrail, 2009; Humphreys, 2009). 

A Austrália possui experiência no que diz respeito à classificação geográfica 

para alocação de recursos para áreas remotas e desassistidas. Para os australianos, 

não existe uma classificação “natural” do que seja uma área remota ou rural, porém é 

reconhecido que a delimitação dessas áreas, comunidades e grupos de população se 

faz importante para o planejamento de políticas para a saúde.  

Atualmente, existem na Austrália algumas classificações geográficas e índices 

para identificar níveis de escassez de profissionais de saúde em áreas rurais e 

remotas.  

O RRMA (Rural, Remote and Metropolitan Area) é uma classificação que divide 

todas as SLAs ( Statistical Local Areas) em três zonas: Metropolitana, Rural e Remota. 

A separação entre zonas rurais e remotas é determinada através da ponderação de 

cinco indicadores que medem densidade populacional e a distância em linha reta entre 

vários centros populacionais. Após a identificação dessas áreas remotas, elas são 

separadas em sete categorias de rural, baseadas unicamente no tamanho da maior 

população dentro de cada SLAs ( Statistical Local Areas).  

O ARIA (Accessibility / Remoteness Index of Australia) não utiliza unidades 

estatísticas pré-definidas, tal como o RRMA que usa as SLAs. O ARIA é calculado 

usando distâncias separando localidades em quatro níveis de centros de serviços 

diferenciados pelos tamanhos das populações (Localidade A: população maior igual a 

250.000 habitantes; Localidade B: de 249.999 a 48.000 habitantes; Localidade C: 

47.999 a 18.000; Localidade D: 17.999 a 5.000 habitantes). O resultado final do ARIA 

é determinado pela agregação dos dados desses quatro níveis que serão divididos em 

cinco categorias hierárquicas: Highly Acessible (altamente acessível); Acessible 

(acessível); Moderately Acessible (acesso moderado); Remote (remoto); Very remote 

(Muito remoto); 



O ASGC ( Australia Standard Geographical Classification) alterou um pouco a 

metodologia do ARIA. Essa nova classificação adicionou uma nova localidade, 

denominada E, que compreende centros com população de 4.999 a 1.000 habitantes.  

O GPARIA é uma variação do ARIA e foi desenvolvido como mais uma medida 

de acesso à atenção primária em áreas rurais e remotas, incluindo elementos chave, 

tais como Disponibilidade, Proximidade, Mobilidade e Necessidades de Saúde da 

população, além de usar como referência as menores unidades geográficas possíveis.      

    A partir de 2011, a ABS (Australia Bureau of Statistics) criou uma nova 

classificação geográfica para suas áreas, denominada ASGS (Australia Statistical 

Geography Standard), que substitui o ASGC (Australia Standard Geographical 

Classification) e  cria novas divisões regionais, identificadas da seguinte maneira:  

  Mesh Blocks: São as regiões com menor área geográfica. São caracterizadas 

por serem zonas residenciais e agrícolas, geralmente compostas entre 30 e 60 

famílias. São o alicerce para as grandes regiões da ASGS. Existem cerca de 340.000 

dessas áreas em toda a Austrália. 

 

  Statistical Areas Level 1: São as regiões com população média de 400 

habitantes. São construídos a partir de um conjunto de Mesh Blocks. Existem 

aproximadamente 55.000 dessas áreas na Austrália.  

 

  Statistical Areas Level 2 : São as regiões com  população média de 10.000 

habitantes, com população mínima de 3.000 e máxima de 25.000. Existem em toda a 

Austrália aproximadamente 2.200 dessas regiões.     

 

  Statistical Areas Level 3: São as regiões de tamanho médio, com população 

entre 30.000 e 130.000 habitantes.  

 

  Capitais e áreas significativamente urbanas: são as cidades e povoados com 

população superior a 10.000 habitantes. Contêm a área urbana em si e todo o 

crescimento provável nos próximos 15 anos.  

 

A estrutura da classificação ASGS abrange 6 hierarquias de regiões que se 

interrelacionam com as divisões acima citadas, sendo elas: Estrutura Principal; 

Estrutura Indígena; Centros e Localidades Urbanas; Estrutura de Áreas Remotas; 

Estrutura dos Maiores Capitais e Estrutura de cidades significante urbanas. Essa nova 



classificação foi publicada e revisada em dezembro de 2010 e entrará em vigor a partir 

do dia 1 de julho de 2011.       

De acordo ainda com McGrail e Humphreys, para a classificação de áreas 

rurais é preciso que, no momento da escolha das Unidades Geográficas, avalie-se a 

disponibilidade de dados dessas áreas; a escolha de Unidades Geográficas deve 

permitir o cálculo de diferenças de pequenas áreas sem violar a confiabilidade da 

existência de alguns requisitos, que permita que não se mascarem importantes 

diferenças espaciais entre duas Unidades Geográficas. Ainda de acordo com os 

autores, a aplicação de uma fórmula (estatística ou matemática) não é suficiente para 

determinar se uma área é rural ou remota, como, por exemplo, na Austrália.  

As áreas remotas australianas são freqüentemente caracterizadas pelo fluxo de 

pessoas, por trabalhos temporários (sazonais) ou então por atividades de turismo. 

Várias dessas áreas remotas estão sujeitas ao isolamento durante o período chuvoso, 

sendo possível o acesso somente por helicóptero. Isso deve ser levado em conta nas 

questões do planejamento em saúde. 

 Macgrail e Humphreys sugerem que os critérios para definição de áreas rurais 

podem ser definidos tanto por variáveis quantitativas quanto qualitativas. As 

quantitativas seriam a distância e o tamanho da população e as qualitativas seriam os 

aspectos de relacionamento das comunidades e características individuais dos 

sujeitos, como por exemplo, estoicismo, independência, auto-suficiência e pessoas 

desenvoltas. Os mesmos ainda propõem uma seleção de indicadores para a 

construção de áreas geográficas, sendo eles:  

 Padronização das taxas de mortalidade; 

 Distância e localização como medida geográfica de afastamento; 

 População como medida para o tamanho das comunidades; 

 Algumas questões de comunidades específicas, como o número de indígenas 

ou questões ambientais; 

 Densidade populacional, recursos que a comunidade oferece, transporte e 

comunicação,     

A partir dessas classificações geográficas, são construídos índices para 

mensurar a necessidade de profissionais de saúde nessas regiões remotas. Na 

Austrália é usado o ARIA, acima já esclarecido.  



Ainda na Austrália, foi criado o Índex Robin Hood, que pretende estudar a 

distribuição de médicos generalistas necessária para haver equidade no acesso aos 

serviços de saúde pela população. Seu método é simples e consiste na obtenção de 

dados de médicos generalistas, tamanho da população e a mortalidade, sendo seu 

cálculo realizado da seguinte forma: apura-se- o número de pacientes em relação ao 

numero de generalistas por Divisões Estatísticas (Statistical Divisions – classificações 

geográficas acima referidas). O índice de mortalidade é usado para estimar as 

necessidades de saúde da população, tendo sido calculado para toda a Austrália e 

para cada Divisão Estatística, para estudar as necessidades de cada uma delas. A 

partir desse cálculo, o número de generalistas necessários para alcançar a equidade 

foi estimado. Nas cidades grandes australianas, não se encontram problemas de falta 

de médicos, diferentemente do Brasil.  

Nos Estados Unidos, o Governo Federal apontou mais de três mil áreas com 

carência e/ou escassez de profissionais de saúde. Cinqüenta e quatro milhões de 

pessoas residem nessas áreas, enfrentando problemas em relação ao acesso a 

cuidados básicos, em razão de barreiras econômicas, geográficas e culturais. Para 

tanto, o Governo norte-americano criou as HPSAs (Health Professional Shortage 

Areas), que são áreas urbanas ou rurais onde existe escassez de médicos para o 

atendimento primário, dentário e de saúde mental. As HPSAs são classificadas por 

áreas geográficas e por grupos de população. A essas áreas são atribuídas notas, que 

as caracterizam quanto ao seu grau de vulnerabilidade. Além das HPSAs, o Governo 

Federal criou as MUAs (Medically Underserved Areas) e as MUPs (Medically 

Underseved Populations). As MUAs podem ser municípios inteiros ou setores 

censitários urbanos onde existe escassez de serviços de saúde. As MUPs incluem 

grupos de pessoas que enfrentam barreiras econômicas, culturais e sociais para 

acessar serviços médicos, como por exemplo, imigrantes, indígenas entre outros.    

 No Canadá, o Index de Ruralidade de Ontário prevê de forma objetiva a 

identificação de comunidades com necessidades específicas de recrutamento de 

profissionais de saúde. Ele é baseado na medida de distância aos serviços de saúde.   

Pong e Pitblado trabalham com a distribuição espacial de médicos no território 

canadense.  Para os autores, apenas a razão população-médico não é suficiente para 

mensurar a complexidade da escassez de médicos em áreas remotas. Diversas 

unidades geográficas de análise foram usadas no Canadá para analisar essa questão. 

Pong e Pitblado usaram as “unidades distritais de saúde pública”; Anderson e 

Rosenberg usaram os “municípios”; Contandriopoulos e Fournier, as “regiões de 



planejamento de saúde”. Porém, a escolha dessas unidades implica em dificuldades, 

como a disponibilidade de dados agregados para a realização de pesquisas.   

A respeito ainda das unidades geográficas, usam-se para os estudos de 

distribuição de médicos os conceitos de regiões “Rurais”, “Urbanas” e “Não-Rurais”. 

Para essa classificação, os pesquisadores apresentam dados da distribuição de 

médicos para essas regiões, enfatizando sua disparidade. O “Rural Committee of the 

Canadian Association of Emergency Physicians” define como “rural remoto” as 

comunidades distantes de 80 a 400 km ou de 1 a 4 horas de viagem em boas 

condições climáticas até um grande hospital regional, independente do número de 

habitantes ou densidade demográfica. Para a Canadá Statistics, áreas rurais e cidades 

pequenas são as áreas geográficas que possuem população inferior a 10.000 

habitantes.  

Pong1 assinala como problemas para a fixação de médicos no Canadá a 

ausência de espírito de trabalho em equipe entre os médicos canadenses, isolamento 

profissional e social, ausência de atividades de cultura e lazer, excesso de trabalho, 

centralização das escolas médicas nos grandes centros urbanos, definição do escopo 

de práticas profissionais para cada trabalhador, entre outras medidas. Para amenizar 

esses problemas, Pong propõe incentivos financeiros, foco na atenção primária, 

treinamento para médicos generalistas, construção de equipes multidisciplinares para 

trabalharem em áreas remotas e de escassez, rodízio de profissionais, “Service 

Outreach (uma espécie de mutirão da saúde)”.  

O Irish Institute of Rural Health, através de seu responsável Jerry Cowley 

conduziu uma pesquisa que indica um intenso despovoamento das áreas rurais da 

Irlanda. A mesma pesquisa afirma que determinadas áreas apresentavam excedente 

de médicos, enquanto outras não possuíam os mesmos, fazendo com que as 

populações se deslocassem em grandes distâncias para obter assistência médica. A 

pesquisa ainda aponta que determinadas comunidades deixaram de ter agências 

postais, delegacias de polícia, escolas e agências bancárias, o que muito dificulta a 

fixação de médicos. Como medidas, o governo irlandês estimula seus estudantes de 

medicina a trabalhar nessas áreas.  

A Irlanda do Norte conta com um grave problema: o envelhecimento de sua 

população rural. Um estudo conduzido pela Assembleia Norte-Irlandensa revela que 

39% de seus pensionistas vivem em áreas rurais ou remotas. Essa parcela da 

                                                           
1
 Anotações feitas durante palestra proferida por Raymond W. Pong no NESCON em 2010.  



população está mais predisposta a doenças coronárias, mentais e diabetes, 

necessitando de atenção e serviços regulares para tratamento. Para a fixação de 

médicos nessas áreas, o governo investe em metodologias como o telesaúde e 

estímulo ao trabalho em equipe.    

Os pesquisadores norte-irlandeses trabalham também, além do conceito de 

isolamento físico, de áreas remotas com o isolamento social. Grupos de 

homossexuais, minorias étnicas, imigrantes, idosos e pessoas com deficiência física e 

mental tendem a viver mais isoladas, o que tende a impactar as populações de 

diversas maneiras, afetando sobre o cuidado médico das mesmas.   

Ainda na Europa, a EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners 

Association) foi criada por médicos da família para atender as necessidades de saúde 

de comunidades rurais e remotas. De acordo com a associação, mais de 20% da 

população europeia vive em comunidades com menos de 2.000 habitantes.   

As pesquisas recentes da EURIPA sugerem que na Europa, as comunidades 

rurais e isoladas experimentam problemas relacionados à privação e acesso a 

cuidados de saúde. Os objetivos principais da instituição são promover a educação e 

informação em saúde, tecnologia e inovação, promoção à saúde e eliminação das 

desigualdades ao acesso. Os principais problemas encontrados pelos médicos são a 

carga excessiva de trabalho e falta de recursos para a formação e educação. Como 

medidas de fixação de médicos nessas áreas foram usadas o telesaúde e também 

unidades moveis de atendimento, porém sua eficácia não foi totalmente comprovada.   

2. Brasil 

No Brasil, de acordo com o IBGE, é considerada área urbana toda área de vila 

ou cidade, legalmente definida como tal, e caracterizada por construções, 

arruamentos, intensa ocupação humana e áreas afetadas por transformações 

antrópicas.  

O imposto cobrado sobre os imóveis localizados na rede urbana é denominado 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Para o cálculo desse imposto, é levado 

em conta o valor venal do imóvel, ou seja, o valor estimado do terreno mais valor do 

imóvel.    

Para os imóveis localizados em áreas rurais é cobrado o ITR (Imposto 

Territorial Rural). Esse imposto é cobrado sobre o valor da terra nua, sem 

beneficiamentos. Isso faz com que o valor do ITR seja menor que o IPTU. Por isso, no 



Brasil, o rural é definido pelo arbítrio de poderes municipais - muitas vezes, inclusive, 

de acordo com os interesses fiscais em jogo, o que, por ventura, mascara algumas 

realidades, como a classificação de áreas urbanas de municípios com população 

inferior a 2.000 habitantes. Povoados, aldeias e vilas são consideras cidades de 

acordo com esse critério.  

Veiga (2002) propõe para a definição de rural, três critérios de análise: 

Tamanho da população; densidade demográfica e localização.  

No Brasil, existe hoje o IQVU (Índice de Qualidade de Vida Urbana). Esse 

índice foi elaborado na cidade de Belo Horizonte pelo IDHS (Instituto de 

Desenvolvimento Humano e Sustentável) da PUC MINAS a pedido do Ministério das 

Cidades, para subsidiar políticas públicas de saneamento, habitação e moradia nos 

setores urbanos. O IQVU foi implantando em Belo Horizonte, no ano de 1996 e usou 

como unidades geográficas para o estudo, as unidades de planejamento da Prefeitura 

de Belo Horizonte, que são compostas por um ou mais bairros, que tenham 

homogeneidade em suas características de ocupação do solo e respeito aos limites 

das barreiras físicas, naturais e de construção.  

Para a variável Saúde, o Índice de Qualidade de Vida Urbana lista alguns 

componentes, sendo eles: Recursos Humanos, Equipamentos e Serviços de Saúde. 

Para esses componentes foram criados indicadores, sendo eles:  

 Número de médicos; 

 Profissionais de Saúde de nível superior (exceto médicos e cirurgiões-

dentistas); 

 Número de técnicos em saúde por 1.000 habitantes; 

 Leitos Hospitalares/SUS; 

 Unidades de média complexidade; 

 Unidades de Atenção Básica; 

 Equipamentos Odontológicos SUS; 

 Consultas do SUS; 

 Taxa Média de Internação Total; 

 Taxa de Mortalidade por Doença circulatórias, respiratórias e infecto-

parasitarias;   

 



Os indicadores foram corrigidos pelas medidas de acessibilidade, 

estabelecidas a partir das distâncias de deslocamento entre municípios vizinhos. Essa 

acessibilidade é entendida como possibilidade espacial de acesso a uma dada oferta 

de serviço, decrescente com o tempo de deslocamento, que está diretamente ligado 

com a distância a ser percorrida.  

   As distâncias entre municípios são calculadas a partir da distância geodésica 

entre as sedes dos mesmos. Entende-se por distância geodésica a menor distância 

entre dois pontos A e B, pelo círculo geográfico máximo correspondente. Esta 

distância é calculada a partir das coordenadas geográficas dos pontos A e B por 

expressões matemáticas simples.  

 Foram criadas quatro categorias de acessibilidade para os serviços, sendo 

elas:  

1. Acessibilidade Imediata (serviço cuja oferta se dá no próprio município); 

2. Acessibilidade próxima (serviço a uma distância de 50 km de raio do 

município escolhido); 

3. Acessibilidade média (serviço a uma distância de 85 km de raio do 

município escolhido); 

4. Acessibilidade Remota (serviço a uma distância de 130 km de raio do 

município escolhido); 

 

2.1  As regiões de influência das Cidades 2007 - IBGE 

Neste país, de extensões territoriais continentais e com as mais diversas 

carências, a localização de serviços de saúde e educação tem de levar em 

consideração as condições de acesso da população aos locais onde os serviços se 

instalam. De acordo com o IBGE, “as cidades constituem os locais onde se podem 

instalar mais racionalmente os serviços sociais básicos [...] destinados ao atendimento 

da população de toda uma região”. 

Os estudos que definiram os níveis de hierarquia urbana e estabeleceram e 

delimitaram as regiões de influência das cidades brasileiras foram realizados pelo 

IBGE nos anos de 1966, 1978 e 1993, através de questionários que investigaram a 

intensidade dos fluxos de consumidores em busca de bens e serviços. Os 

questionários para o trabalho de 2007 foram preenchidos pelos técnicos das Agências 

do IBGE, e são compostos por 9 itens, divididos em grupos, sendo eles:  

 Grupo 1: Locais procurados pela população para cursar ensino superior; 



 Grupo 2: Locais procurados pela população para compra de bens como 

roupas, sapatos, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 

computadores, móveis em geral, frequentar shopping centers, 

hipermercados e similares; 

 Grupo 3: usar aeroporto em vôos de linhas regulares; 

 Grupo 4: busca de serviços de saúde; 

 Grupo 5: busca de atividades de lazer e cultura, tais como: cinema, 

teatro, shows,jogos e eventos artísticos e esportivos; 

O questionário aplicado ainda pesquisou nos municípios alguns outros itens, 

tais como:   

1. As principais ligações de transportes regulares, em particular as que se dirigem 

aos centros de gestão; 

2. Fluxos para aquisição de insumos e o destino de produtos agropecuários.    

Através das respostas do questionário, listavam-se até 4 destinos possíveis, 

para cada um dos itens perguntados. (As ligações de transporte pesquisadas eram 

tanto rodoviárias, aéreas ou por barco).  Foi pesquisada também, para cada tipo de 

viagem, a freqüência com que ela se dava (diária, semanal, quinzenal ou mensal); 

número de saídas; e o tempo médio gasto com as viagens.       

As Regiões de Influência das Cidades pretendem analisar a rede urbana 

brasileira, a fim de subsidiar o planejamento estatal e as decisões quanto à localização 

das atividades econômicas de produção, consumo privado e coletivo, bem como 

prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e dos padrões 

espaciais que delas emergem”. (IBGE, 2007).  

Para delimitar as áreas de influência dos centros, pesquisou-se a intensidade 

das ligações entre as cidades, com base em dados secundários e dados obtidos 

através do questionário específico desta pesquisa, que foram combinados para definir 

das regiões de influência dos centros urbanos. Outro dado importante para 

estabelecer o nível de centralidade de uma cidade, foi o número de relacionamentos2 

que ela possui.     

                                                           
2 O número de relacionamentos é calculado como o número de vezes em que, no 

questionário da pesquisa, o centro foi mencionado como destino.  

 



De acordo com Roberto Lobato Corrêa (1995), os centros de gestão do 

território se caracterizam como aquelas cidades onde estão localizadas uma grande 

diversidade de órgãos estatais e sedes de empresas, a partir das quais as tomadas 

decisões que afetam direta ou indiretamente um dado espaço.  

2.2 A rede urbana brasileira 

De acordo com o IBGE, para a definição dos centros da rede urbana brasileira, 

buscam-se informações de subordinação administrativa no setor público federal, para 

definir a gestão federal, e de localização das sedes e filiais das empresas, para 

estabelecer a gestão empresarial.  A oferta de diferentes tipos de serviços e 

equipamentos, tais como: deslocamentos para internações hospitalares, presença de 

domínios de internet, áreas de cobertura de canais de televisão, informações de 

ligações aéreas, oferta de ensino superior, diversidade de atividades comerciais e de 

serviços e oferta de serviços bancários, é capaz de dotar uma cidade de centralidade.  

Em relação à oferta de serviços de saúde, foi investigado o nível de 

complexidade do atendimento disponível em cada cidade e o tamanho do setor, 

avaliado pelo volume do atendimento realizado. Os dados da Pesquisa de Assistência 

Médico-Sanitária – AMS 2005 do IBGE foram utilizados para estabelecer o nível de 

complexidade dos atendimentos. Como indicador de tamanho, utilizou-se o número de 

internações hospitalares financiados pelo SUS em 2005, para cada cidade. Para a 

construção do indicador de nível de complexidade levou-se em conta os tipos de 

equipamento e as especialidades informadas pelos estabelecimentos de saúde.      

Ainda em relação à saúde, o tema deslocamento/distância também foi 

discutido. O estudo pesquisou para que municípios em geral, os moradores locais se 

dirigem para consultas médicas, odontológicas, realização de exames e internações. 

Na primeira opção, para os serviços de saúde mais freqüentes, a população desloca-

se em media 54km. Na segunda opção, para tratamentos com maior nível de 

especialização, média de 108km. Para as terceiras e quartas opção, em média 144km 

e 169km respectivamente. São destacados pelo IBGE os municípios de Barretos (SP), 

Teresina (PI) e Goiânia (GO), por atrair pacientes residentes em áreas distantes. Em 

relação às regiões, observa-se que no Sudeste, onde a rede urbana é muito densa, 

são predominantes os fluxos mais curtos em busca de serviços de saúde, que se 

encontram de forma mais igualitária na região. No Norte, e em partes do Centro-Oeste 

e Nordeste, onde a rede urbana é menos estruturada e os serviços de saúde são 

ofertados em centros específicos, existe a presença de fluxos mais longos. Destaca-se 

nesse caso Manaus, que exerce forte centralidade na região Norte. Para os serviços 



que demandam um maior nível de especialização, observa-se a forte atração que as 

capitais exercem sobre as populações das cidades do interior. Esse fenômeno 

acontece em todos os estados do país, sendo mais forte essa situação em Minas 

Gerais, Goiás e nos estados da região Nordeste.     

Em 2007, o Brasil possuía 5.564 municípios, dos quais 4.625 foram 

pesquisados, sendo 85% deles com população inferior a 20.000 habitantes.  

Os resultados apresentados pelo Relatório das Regiões de Influência das 

Cidades de 2007 em relação à oferta de serviços de saúde afirmam que, no primeiro 

nível, com maior porte e complexidade, as duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro 

e São Paulo. O segundo e o terceiro níveis correspondem aos centros capazes de 

prestar atendimento mais complexo, sendo diferenciados pelo tamanho. No segundo 

nível se encontram Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, 

Salvador, Belém, Manaus, Brasília e Campinas. No terceiro nível se encontram Vitória, 

João Pessoa, Cuiabá, Campo Grande, Maceió, Teresina, São Luís, Natal, Aracajú, 

Florianópolis, Campina Grande, Juiz de Fora, Uberlândia, Ribeirão Preto, Londrina 

entre outros. No quarto nível, os centros são de menor porte, mas ainda predominam 

os atendimentos de mais alta complexidade. Nesse estrato encontram-se cidades 

como Montes Claros, Joinville, Maringá, Arapiraca, Feira de Santana, Caruaru, 

Teresópolis, Sobral, Parnaíba, Sinop e Palmas. No quinto nível, encontram-se 

aproximadamente 200 cidades, de pequeno porte, capazes de atender casos de 

média complexidade. Os municípios do quinto nível estão presentes em todos os 

estados, exceto Amazonas e Roraima. No sexto e último nível encontram-se 1024 

cidades de menor porte e complexidade.  

2.3 A Hierarquia dos Centros Urbanos 

As cidades pesquisadas foram classificadas em cinco grandes níveis, 

subdivididos em dois ou três subníveis:  

1. Metrópoles: são os 12 principais centros urbanos do País, que se 

caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além 

de, em geral, possuírem extensa área de influência direta. O conjunto de 

metrópoles foi subdividido em três subníveis, segundo sua extensão territorial 

e a intensidade destas relações.   

 



a. Grande Metrópole Nacional: São Paulo, o maior conjunto urbano do 

País, com 19,6 milhões de habitantes, de acordo com o Censo IBGE 

2010, alocado no primeiro nível de gestão territorial; 

b. Metrópole Nacional: Rio de Janeiro e Brasília, com população de 11,7 

milhões e 2,5 milhões respectivamente. Ambas também estão no 

primeiro nível de gestão territorial. Juntamente com São Paulo, 

constituem foco para centros localizados em todo País; 

c. Metrópole: Manaus (2,2 milhões), Belém (2 milhões), Fortaleza (3,6 

milhões), Recife (3,6 milhões), Salvador (3,5 milhões), Belo Horizonte 

(5,4 milhões), Curitiba (3,1 milhões), Goiânia (2,1 milhões) e Porto 

Alegre (3,9 milhões), constituem o segundo nível de gestão territorial. 

Manaus e Goiânia, embora estejam no terceiro nível de gestão 

territorial, têm projeção nacional que lhes garantem a inclusão neste 

conjunto.  

 

2. Capital Regional: integram este nível 70 centros que, como as metrópoles, 

também se relacionam com o estrato superior da rede urbana. Sua 

capacidade de gestão está um nível abaixo da metrópole, tendo sua área de 

influência em âmbito regional, sendo referenciadas como destino para um 

grande escopo de atividades, por um grande número de municípios. Este 

nível possui também três subdivisões: 

 

a.  Capital Regional A: São as capitais estaduais não classificadas no nível 

metropolitano e também a cidade de Campinas. É constituída de 11 

cidades, com medianas de 955 mil habitantes (IBGE 2007) e 487.  

b. Capital Regional B: constituído por 20 cidades, com mediana de 435 mil 

habitantes e 406 relacionamentos; 

c. Capital Regional C: constituído por 39 cidades com mediana de 250 mil 

habitantes e 162 relacionamentos;  

 

3. Centro sub-regional: integram este nível 169 centros com atividade de gestão 

menos complexas. Tem sua área de atuação mais reduzida e seus 

relacionamentos com centros externos à sua própria rede se dão em geral 

apenas com as três metrópoles nacionais. Os centros deste nível estão mais 

concentrados nas regiões Nordeste e Centro-Sul e menos nas regiões Norte 

e Centro-Oeste, subdivididos assim: 



 

a. Centro sub-regional A – constituído por 85 cidades, com medianas de 

95 mil habitantes e 112 relacionamentos; 

b. Centro sub-regional B – constituído por 79 cidades, com mediana de 71 

mil habitantes e 71 relacionamentos. 

 

4. Centro de Zona: nível formado por 556 cidades de menor porte e com 

atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão 

elementares. Estão subdivididas em:  

 

a. Centro de Zona A: 192 cidades, com medianas de 45 mil habitantes e 

49 relacionamentos; 

b. Centro de Zona B: 364 cidades, com medianas de 23 mil habitantes; 

5. Centro Local: composta das 4.473 cidades restantes, cuja centralidade e 

atuação não extrapolam os limites do município, servindo apenas aos seus 

habitantes. Tem população predominantemente inferior a 10 mil habitantes, 

com mediana de 8.133 habitantes.  

  

2.4 Os resultados  

Percebe-se ao longo do território nacional, uma desigual distribuição dos níveis 

hierárquicos. A região Centro Sul do país conta com uma rede urbana estruturada, 

com presença de níveis encaixados e situados a intervalos regulares. Esta região 

conta ainda com um grande número de metrópoles, capitais regionais e centros sub-

regionais, com grande articulação entre si. Nas regiões Norte e Nordeste, há ausência 

de alguns níveis hierárquicos e esparsa ocupação do território, no caso do Norte. Na 

região Nordeste, as capitais tradicionalmente concentram a oferta de equipamentos e 

serviços, havendo ausência de centros intermediários.   

A tabela 1 apresenta o resultado do cruzamento dos dados do Índice de escassez 

de Médicos (2010) e a Hierarquia dos Centros Urbanos Brasileiros.  

A Grande Metrópole Nacional, São Paulo, não apresenta nenhum tipo de escassez 

de Médicos. 

As Metrópoles Nacionais, Brasília e Rio de Janeiro  também não apresentam 

escassez.  



As Metrópoles totalizam 9 cidades, sendo que nenhuma apresenta escassez. São 

elas: Manaus, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Recife e 

Porto Alegre. 

Das Capitais Regionais A e B, 100% não apresentam nenhum tipo de escassez de 

médicos. Como exemplos desse estrato têm-se Maceió (Alagoas); Feira de Santana, 

Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista (Bahia); Juiz de Fora, Montes Claros e 

Uberlândia (Minas Gerais); São Luís (Maranhão); Vitória (Espírito Santo); Cuiabá 

(Mato Grosso); Campo Grande (Mato Grosso do Sul); Campina Grande e João Pessoa 

(Paraíba); Cascavel, Londrina e Maringá (Paraná); Teresina (Piauí); Natal (Rio Grande 

do Norte); Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria (Rio Grande do Sul); Porto 

Velho (Rondônia); Blumenau, Chapecó, Joinville, Florianópolis (Santa Catarina); 

Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (São Paulo); Aracajú (Sergipe); 

Palmas (Tocantins). 

Em relação às Capitais Regionais C, são observadas 3 cidades com escassez 

Baixa, sendo elas: Juazeiro (Bahia); Imperatriz (MA) e Marabá (PA). Além dessas, 2 

cidades desse nível de hierarquia possuem escassez Moderada: Santarém (PA) e 

Petrolina (PE). É interessante observar que todas as 5 cidades referidas encontram-se 

nas regiões Norte e Nordeste, onde há problemas com níveis hierárquicos e também 

com distribuição espacial da população.  

Os Centros de Zona A possuem no total 34 cidades com algum tipo de 

Escassez de médicos. Com Traços de Escassez, tem-se 9 cidades: Jataí (Goiás); 

Mundo Novo e Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), Unaí (Minas Gerais), Irati(Paraná), 

Palmeira das Missões e São Gabriel (Rio Grande do Sul); Canoinhas (Santa Catarina)  

e Dracena (São Paulo).  

Esses mesmos Centros de Zona A possuem 20 cidades com Baixa escassez, 

sendo elas: Itacoatiara e Tabatinga (Amazonas); Caetité e Xique-Xique (Bahia); 

Acaraú, Aracati, Icó e Russas (Ceará); Codó e Cururupu (Maranhão); Mirassol d’Oeste 

(Mato Grosso); Januária (Minas Gerais); Parauapebas (Pará); Medianeira e Palmas 

(Paraná); Barreiros, Belo Jardim e Pesqueira (Pernambuco); Adamantina (São Paulo) 

e Lagarto (Sergipe). Com escassez Moderada, Santa Maria da Vitória e Seabra 

(Bahia), Açailândia e Barra do Corda (Maranhão) e Almeirin (Pará).  

Os Centros de Zona B possuem, no total, 80 cidades com algum tipo de 

Escassez. Com Traços, 11 cidades: Araguari, Ouro Fino, São Gotardo e São João 

Nepomuceno (Minas Gerais); Paranacity, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu e São 



Mateus do Sul (Paraná); Santana do Livramento (Rio Grande do Sul); Indaial (Santa 

Catarina); Taquaritinga (São Paulo).  

Os Centros de Zona B com Baixa escassez somam 50 cidades, sendo eles: 

Delmiro Gouveia (Alagoas); Cícero Dantas, Euclides da Cunha e Livramento de Nossa 

Senhora (Bahia); Camocim, Cruz, Ipu e Itapagé (Ceará); Afonso Cláudio (Espírito 

Santo); Araioses, Brejo, Carutapera, Colinas, Esperantinópolis, Fortaleza dos 

Nogueiras, Grajaú, Lago da Pedra, Maracaçumé, Mirinzal, Pio XII, Presidente 

Juscelino, Santa Helena, Santa Luzia do Paruá, São Bento, Tutóia, Viana, Vitorino 

Freire e Zé Doca (Maranhão); Araputanga e Comodoro (Mato Grosso); Arinos, Coluna, 

Nanuque e Peçanha (Minas Gerais); Monte Alegre e Xinguara (Pará); Roncador 

(Paraná); Belém de São Francisco e São Vicente Ferrer (Pernambuco); Alto Longá, 

Avelino Lopes, Barras, Caracol, Luzilândia, Paulistana, Simões e União (Piauí); Apodi 

(Rio Grande do Norte); Araguatins e Fátima (Tocantins).  

Os Centros de Zona B com escassez Moderada totalizam 16 cidades, sendo 

elas: Tarauacá (Pará); Batalha (Alagoas); Eirunepé e Lábrea (Amazonas); Boquira, 

Caculé e Gandu (Bahia); São Benedito (Ceará); Coelho Neto (Maranhão); Miranda 

(Mato Grosso do Sul); São Francisco e São João Evangelista (Minas Gerais); Capitão 

Poço e Vigia (Pará); Castelo do Piauí (Piauí) e Ouro Preto do Oeste (Rondônia).  

Os Centros de Zona B com escassez Alta somam 3 municípios: Carauari 

(Amazonas); Barra (Bahia); Floresta (Pernambuco);   

Os Centros Subregionais A com algum tipo de escassez totalizam 8 cidades. 

Com Traços, Rio Verde (Goiás); Cáceres (Mato Grosso); Erechim (Rio Grande do Sul) 

e Rio Claro (São Paulo). Com escassez Baixa, Pinheiro e Santa Inês (Maranhão); 

Redenção (Pará) e Crateús(Ceará).  

Os Centros Subregionais B com algum tipo de escassez totalizam 18 

municípios. Com escassez Baixa, 12 municípios: Parintins e Tefé (Amazonas); 

Alagoinhas e Itaberaba (Bahia); Itapipoca (Ceará); Chapadinha (Maranhão); 

Abaetetuba, Altamira, Bragança e Itaituba (Pará); Currais Novos (Rio Grande do 

Norte) e Itabaiana (Sergipe). Com escassez Moderada, 4 municípios: Bom Jesus da 

Lapa e Ribeira do Pombal (Bahia) e Breves e Paragominas (Pará). Com escassez 

Alta, 2 municípios: Cametá (Pará) e Araripina (Pernambuco).  

 Os Centros Locais são aqueles que possuem o maior número de municípios 

que contam com algum grau de escassez. São no total 1112 municípios, ou seja, 

88,5% daqueles que possuem algum tipo de escassez. Com isso, observa-se que a 



maioria dos municípios que possuem escassez, são aqueles que exercem influência 

somente para sua população local, não extrapolando sua área de influência para além 

dos limites do seu município. Com Traços, somam-se 110 municípios. No estado da 

Bahia e do Amapá, 1 município. Em Goiás 8, Mato Grosso 10, Mato Grosso do Sul 4, 

Minas Gerais 14, Paraná 26, Rio Grande do Sul 4, Rondônia 2, Santa Catarina 7 e 

São Paulo 33.  

Os Centros Locais com escassez Baixa totalizam 517 municípios. No Acre 2, 

Alagoas 20, Amapá 2, Amazonas 21, Bahia 49, Ceará 25, Goiás 15, Maranhão 106, 

Mato Grosso 18, Mato Grosso do Sul 4, Minas Gerais 25, Pará 26, Paraíba 9, Paraná 

16, Pernambuco 23, Piauí 41, Rio Grande do Norte 4, Rio Grande do Sul 32, Rondônia 

9, Roraima 3, Santa Catarina 12, São Paulo 33, Sergipe 11, Tocantins 11.  

 Os Centros Locais com escassez Moderada totalizam 421 municípios. Acre, 

Amapá, Espírito Santo e Santa Catarina com 1 município, Alagoas 35, Amazonas 19, 

Bahia 43, Ceará 14, Goiás 9, Maranhão 37, Mato Grosso 8, Mato Grosso do Sul 5, 

Minas Gerais 47, Pará 41, Paraíba 17, Paraná 8, Pernambuco 20, Piauí 47, Rio 

Grande do Norte 5, Rio Grande do Sul 22, Rondônia 5, Roraima 3, São Paulo 5, 

Sergipe 6 e Tocantins 21.  

 Os Centros Locais com escassez Alta totalizam 61 municípios. Acre, 

Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul com 1 município. 

Alagoas 4, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rondônia, Roraima e Mato Grosso do Sul 2, 

Maranhão 6, Pará 13, Piauí 15 e Tocantins 5.  

 Os Centros Locais com escassez Severa são 3, sendo eles: Santa Isabel do 

Rio Negro, no Amazonas, Belágua, no Maranhão e Rurópolis no Pará. Observa-se que 

os 3 Centros Locais que apresentam escassez severa encontram-se na região Norte-

Nordeste do Brasil.   

         



Tabela 1: Nível Hierárquico dos municípios brasileiros em 2007, pelo Index de Escassez de Médicos 

Nível Hierárquico dos municípios brasileiros em 2007, pelo Index de Escassez de Médicos 

Nível Hierárquico 

Centro 
Local 

Centro de 
Zona B 

Centro de 
Zona A 

Centro 
Subregional 

B 

Centro 
Subregional 

A 

Capital 
Regional 

C 

Capital 
Regional 

B 

Capital 
Regional 

A 

Metrópole Metrópole 
Nacional 

Grande 
Metrópole 
Nacional 

Não 
Constam* 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Grupos do 
Index 

Alta 61 5 3 4 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baixa 517 46 50 63 20 59 12 67 4 50 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43 

Moderada 421 38 16 20 5 15 4 22 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Severa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Traços 110 10 11 14 9 26 0 0 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 55 

Total 1112 100 80 100 34 100 18 100 8 100 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado em Saúde (EPSM/NESCON/FM/UFMG) – Com base nos dados do Índice de Escassez de 
Médicos (EPSM/NESCON/FM/UFMG) e Regiões de Influência das Cidades 2007 (IBGE). 
*Não consta: municípios que estão referenciados no Index de Escassez, porém não estão referenciados nas Regiões de Influência das 
Cidades 2007.  

 



3.  A questão do deslocamento e da distância 

 

Parte integrante do tripé sustentador do SUS, a universalização encontra um 

grave problema: o acesso aos serviços de saúde. De acordo com Oliveira, Carvalho e 

Travassos (2004), para que os serviços tornem-se acessíveis a todos, o planejamento 

do setor saúde precisa conhecer a sua distribuição e a de seus usuários nas várias 

escalas, da escala local a nacional. 

Oliveira, Carvalho e Travassos (2004) apud Donabedian (1980), afirmam que o 

conceito de acesso em Saúde Pública é complexo e expressa o grau de ajuste entre 

as necessidades dos usuários e a oferta de serviços de saúde. Para Oliveira, Carvalho 

e Travassos (2004), o termo acesso assume uma definição mais restrita, a de 

acessibilidade geográfica. Este levará em consideração, acessibilidade é um dos 

componentes de acesso, se relacionando com a localização da oferta e dos usuários, 

levando em consideração os meios de transporte, o tempo, à distância e os custos 

envolvidos no deslocamento.  

Segundo Oliveira, Carvalho e Travassos (2004), as barreiras representadas 

pela distância têm impactos diferenciados, de acordo com o nível de complexidade do 

serviço necessitado: assim sendo, a busca por serviços especializados demandará 

uma maior distância em relação a aqueles serviços que exigem níveis de atenção 

mais simples.  

A pesquisa “Territórios do Sistema Único de Saúde – mapeamento das redes 

de atenção hospitalar” usou como materiais e métodos o número de internações 

pagas pelo SUS no ano de 2000 em todo Brasil, agregadas pelo município de 

residência do paciente e o município de internação. De acordo com a pesquisa, 24,7% 

das internações foram realizadas em municípios diferentes do de residência do 

paciente.    

 Haynes et. al. (1999) estuda acessibilidade e distância dos pacientes de a partir 

de zonas censitárias com média de  3.500 habitantes em relação aos hospitais e às 

cirurgias de clínica geral no Reino Unido. Foram estudadas as relações de 

internamento com as necessidades de saúde das populações locais, prestação de 

serviços hospitalares locais e as medidas de distância para clínicas de cirurgia-geral e 

hospitais mais próximos. Os indicadores de necessidades e oferta de serviços de 

saúde para área pequenas adotadas no estudo foram:  



Para necessidades de serviços agudos: 

 Taxa de mortalidade padronizada para população de 0 a 74 anos; 

 Taxa de doenças prolongadas padronizadas para população de 0 a 74 anos; 

 Proporção de pensionistas vivendo sozinho; 

 Proporção de população economicamente ativa desempregadas; 

  Proporção de dependentes em domicílios com cuidador único; 

Para as necessidades de serviços psiquiátricos: 

 Taxa de mortalidade padronizada para população de 0 a 74 anos; 

 Proporção de pais em famílias monoparentais; 

 Proporção de dependentes sem cuidador; 

 Proporção de nascidos na comunidade estudada; 

 Proporção de pensionistas vivendo sozinho; 

 Proporção de população adulta permanentemente doente; 

 

Para as necessidades de geriatria: 

 Proporção de chefes de família em classes sociais manuais;  

 Proporção de pessoas nascidas na comunidade; 

 Proporção de famílias não monoparentais; 

 

Ofertas: 

 Taxas de internação por 1000 habitantes por distrito de saúde, para doenças 

agudas, psiquiatria e geriatria; 

 Pacientes hospitalares não atendidos pelo Sistema Público de Saúde por 1000 

habitantes, por distrito de saúde; 

 População com idade de 75 anos ou mais residente em áreas sem cobertura 

do Sistema Público de Saúde;  

 

Ao se tratar da medição de distâncias para o acesso às internações 

hospitalares agudas, Haynes et. al. (1999) usou a distância em linha reta a partir do 

centróide da média ponderada da população da unidade censitária até o hospital mais 

próximo. Para acesso a serviços geriátricos e psiquiátricos, mediu-se a distância ao 

hospital geral mais próximo ou a outros hospitais maiores em que as avaliações foram 



feitas. Para acesso a Clínicos Gerais, utilizou-se a medida a partir do centróide da 

média ponderada da população das menores zonas censitárias até ao Clínico Geral 

mais próximo. 

Para o cálculo final da distância, usou-se um modelo de análise regressiva para 

relacionar os padrões encontrados nas taxas das zonas censitárias com a distância ao 

hospital ou cirurgias de Clínicos Gerais mais próximos.  

De acordo com os resultados, Haynes e colegas constataram que a distância 

para as clínicas de cirurgia geral reduziu em 15% os episódios de cirurgias eletivas e 

de grau agudo. Atesta-se também que o provimento aos serviços de saúde no Reino 

Unido ainda está muito aquém dos objetivos do seu Serviço de Saúde Nacional, cuja 

principal meta é o acesso equitativo aos serviços de saúde, independentemente das 

barreiras geográficas. Ressalta-se, ainda, que novas políticas são necessárias para 

reduzir as iniqüidades geográficas ao acesso aos serviços de saúde.  

 Por intermédio da análise do modelo regressivo, as doenças mais prolongadas, 

o desemprego e as casas com apenas um cuidador sobressaíram-se como as 

necessidades mais significantes encontradas para determinar o grau de acesso aos 

serviços de saúde. Por outro lado, a distância até o hospital e as distâncias até as 

cirurgias mais próximas foram os indicadores menos relevantes para o acesso. Ainda 

conforme  os resultados, as medidas de necessidade, oferta e distância juntas 

explicam entre 54% e 72% da variação das taxas padrão encontradas.   

As medidas de necessidade foram negativamente relacionadas com a distância 

ao hospital e a distância a um algum tipo de cirurgia, mostrando que as populações 

mais privadas em relação ao acesso a saúde em centros urbanos estão mais próximas 

aos serviços. As variáveis de oferta não se relacionam com as medidas de distância.     

 Em um estudo conduzido por Kane (1969), foram entrevistas famílias de uma 

comunidade rural no estado do Kentucky, sudeste dos Estados Unidos. O estudo 

consiste em explorar as expectativas desta população rural em consideração a 

localização e os tipos de serviços médicos para sua região. Três áreas prioritárias 

foram exploradas: A experiência da população em relação aos recursos médicos 

(médicos e hospitais); os tipos de serviço que achavam ser mais necessitados nas 

comunidades e a disponibilidade de viagem para acesso a serviços de saúde.  

 Em relação às viagens para acesso a determinados serviços, os respondentes 

pareciam pensar mais em tempo do que distância.  



 No esforço de estabelecer um sistema de prioridades, Kane (1969) usou duas 

medidas de viagem para acesso aos serviços médicos. Primeiramente, perguntou-se a 

distância que eles percorriam, em milhas, até chegar ao lugar mais próximo para 

encontrar diferentes tipos de tratamento. Observou-se que para quanto mais 

especializada a necessidade de saúde, maior a viagem. As medidas de distância 

foram convertidas em “scores” para uma análise posterior. Para cada 10 milhas 

percorridas, um ponto era multiplicado para desenvolver um score máximo, que era de 

35. Os recortes feitos eram de 0 a 10 milhas, 11-20, 21-30, 31,40 e 40 ou mais.        

Al-Taiar et al. (2010) assevera que o acesso ao serviços médicos incorpora 

complexos métodos de dados e quantificação de distâncias e sistemas de transporte, 

porém apenas em países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, essas 

pesquisas são quase inexistentes. O autor propõe em seu trabalho um estudo sobre o 

acesso aos serviços médicos e utilização de serviços de saúde no Iêmen, país 

localizado na porção Sudoeste da Península da Arábia. De acordo com o autor, o 

Iêmen é o país mais pobre e mais populoso da Península da Arábia. 

A dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde do Iêmen se dá 

principalmente pela sua geografia, que é caracterizada por um grande território e uma 

população difusamente distribuída em sua zona rural. Ademais, as péssimas rodovias 

e um fraco sistema de transporte público contribuem para o agravamento desta 

condição. De acordo com o Censo de 2004, mais de 70% da população do Iêmen vive 

em zonas rurais. Desses 70%, apenas 30% estão cobertos pela atenção primária.    

As características relacionadas às estradas de países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos geralmente não são asfaltadas ou até mesmo adaptadas para 

viagens a pé. Não existe um sistema de transporte público bem estabelecido,  

Segundo Al-Taiar et al. (2010), as distâncias em linha reta entre provedores de 

serviços de saúde e a população são facilmente obtidas, porém sua relação com as 

distâncias percorridas e tempo de viagem não são muito claros. O estudo objetivou a 

investigação da relação entre diferentes tipos de medidas de acesso a serviços de 

saúde, incluindo distâncias em linha reta, distâncias rodoviárias, tempo de viagem e o 

impacto dessas medidas no programa de vacinação das crianças do Iêmen.     

Os métodos usados na pesquisa foram os seguintes: as coordenadas 

geográficas das casas e das Unidades de Saúde, tanto da zona rural quanto da zona 

urbana, localizadas em uma determinada província foram marcadas por um GPS. A 

distância rodoviária foi medida por um veículo, da casa do participante da pesquisa até 



a Unidade de Saúde mais próxima. No caso de haver mais de uma rodovia, foi 

recomendado que se usasse a rodovia com menor distância e também a rodovia 

comumente mais usada para acesso aos serviços de saúde. O tempo de viagem foi 

medido por um cronômetro, da casa do participante a Unidade de Saúde mais 

próxima.    

Os resultados encontrados na pesquisa de Al-Taiar et al.(2010) mostram que 

existe uma forte relação entre as distâncias em linha reta, distâncias percorridas e 

tempo de viagem. Segundo ele, as distâncias em linha reta podem ser usadas para 

medir o acesso aos serviços de saúde onde os dados sobre redes rodoviárias e redes 

de transporte são deficientes.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

As desigualdades no acesso aos serviços de saúde ocasionados pela carência 

e má distribuição geográfica e social de profissionais de saúde, muito especialmente 

médicos, têm sido apontadas como um problema grave, persistente ao longo do tempo 

e resistente às mais variadas estratégias adotadas para o seu enfrentamento na 

maioria dos países do mundo. Em geral, as áreas geográficas mais isoladas e remotas 

e os segmentos mais pobres e desprotegidos das populações são mais vulneráveis à 

insegurança assistencial acarretada pela falta ou escassez de profissionais de saúde. 

Quando combinadas com outras desvantagens socioeconômicas e situações 

de altas necessidades de saúde, a escassez de profissionais de saúde agrava o 

estado de privação essencial que podem afetar tais populações. Em países como o 

Brasil, que tem constitucionalmente assegurado o direito à saúde como dever de 

Estado sob os princípios da universalidade e equidade de acesso, a existência de 

situações que não asseguram o acesso a um mínimo de assistência e serviços de 

saúde para suas populações constituem situações políticas geradoras de problemas 

de governabilidade além de moralmente inaceitáveis.  

A razão média de cerca de 540 habitantes por médico em atividade registrada 

no Brasil atualmente é comparável com a de muitos países desenvolvidos e a 

distribuição dos médicos pelo território nacional melhorou bastante, sobretudo a partir 

da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da implantação da Estratégia da 

Saúde da Família (ESF). Contudo, graves desigualdades sociorregionais na 

distribuição da força de trabalho médica podem ainda ser observadas. Ao lado da 

saturação de médicos nas grandes cidades e regiões mais ricas do país coexistem 

severas carências. Estima-se que em torno de 7% dos municípios brasileiros não 

contam com médicos residindo em seus limites, e em torno de 25% contam com a 

razão de um médico para mais de 3.000 habitantes. Do ponto de vista regional, 

observa-se que as regiões Norte e Nordeste, com 8% e 28% da população do país, 

concentram 4,3% e 18,2% dos médicos, nesta ordem, enquanto o Sudeste, com 42% 

da população, concentrava 60% dos médicos (Campos, Machado e Girardi, 2009). 

No que diz respeito ao enfrentamento do problema, historicamente, o governo 

brasileiro lançou mão de diversas políticas e estratégias. As políticas de extensão de 

cobertura e de interiorização da medicina, a exemplo do Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), a implantação de internatos rurais nas 

graduações da área da saúde e mais recentemente o extinto Programa de 



 
 

Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) constituem exemplos, uns mais outros 

menos bem sucedidos (Maciel Filho, 2007). 

A Estratégia de Saúde da Família, apesar de não desenhada especificamente 

com este objetivo, constitui talvez o exemplo mais bem sucedido de expansão da 

cobertura de médicos no território nacional. A criação do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) e do Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), atrelado ao exercício da medicina em área de 

necessidade e os processos de reorientação dos programas de residência médica, 

convivem com a adoção de diversos tipos de incentivos por gestores do SUS para o 

alívio das situações de falta permanente de profissionais e melhoria do acesso aos 

serviços de saúde. No mesmo sentido apontam os debates em torno à criação de 

carreiras de profissionais de saúde e a ideia da criação de uma “Força Nacional de 

Saúde”, entre outros diversos projetos em curso no Congresso Nacional.   

Seja como for, para todos os casos, a identificação de áreas geográficas e 

populações que sofrem de carências ou escassez severa de profissionais de saúde, 

especialmente de cuidados primários – e a determinação de sua intensidade - é 

condição necessária para a implantação de políticas públicas que visem à promoção 

de um mínimo de segurança assistencial no âmbito do SUS. 

Experiências internacionais, a exemplo da designação de Underserviced Area 

Program (UAP) e das Health Professional Shortage Area (HPSA), respectivamente, 

pelos governos federais do Canadá e dos Estados Unidos, revelaram-se bastante 

úteis na orientação dos processos de alocação de recursos (profissionais e 

programas) destinados a aliviar as situações de carência das comunidades, e 

definição de prioridades de acordo com a intensidade do problema por elas vivenciado 

(op. cit.; GAO, 2006). No caso brasileiro, realizou-se estudo preliminar de identificação 

de áreas carentes do ponto de vista da oferta de serviços médicos, bem como a 

medida dessa carência. Publicado em 2010 pela Estação de Pesquisas de Sinais de 

Mercado (EPSM) o estudo propôs e calculou o Índice de Escassez de Médicos em 

Atenção Primária com dados de 2008 (Girardi, et. al., 2010), um indicador composto 

pela oferta de médicos, mortalidade infantil e pobreza dos municípios brasileiros. 

Neste estudo, procedeu-se a uma atualização do Índice de escassez de 

médicos e uma comparação do mesmo com os níveis de hierarquia dos centros 

urbanos, proposto pelo estudo Regiões de Influência do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2008). O objetivo deste exercício empírico, que será 

explicado adiante, foi o de direcionar a escolha de municípios que vivenciam situações 

de escassez de médicos, para que pudessem ser visitados na etapa qualitativa do 

DCE, isto é, a de definição dos atributos e níveis de emprego através de entrevistas 



 
 

em profundidade com médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e secretários de 

saúde.  

A escolha de municípios com escassez de médicos para a realização do 

trabalho de campo partiu da necessidade de compreender o perfil do trabalho de 

médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas que vivenciam sua atividade laboral em 

lugares carentes do ponto de vista da oferta de serviços de saúde. Nesse sentido, os 

profissionais foram indagados sobre suas expectativas atuais e futuras quanto a 

decidir permanecer ou deixar estes lugares e os secretários de saúde responderam 

sobre as estratégias que são ou poderiam ser utilizadas para atrair e fixar esses 

profissionais. O tipo de informação coletado permitiu definir conjuntos de 

atributos direcionados aos profissionais já ocupados ou os interessados por 

essas áreas e ao mesmo tempo adequados com as possibilidades dos 

municípios em ofertar determinados tipos de trabalho. 

 Apesar de os experimentos de DCE aplicados neste estudo estarem 

direcionados a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, a identificação de áreas de 

escassez foi feita levando em consideração apenas a oferta de médicos. Em parte, 

isso se deveu à escolha do Índice de Escassez de Médicos em Atenção Primária, já 

construído pela EPSM, mas também seguindo o pressuposto de que as áreas e 

populações que sofrem de escassez de médicos possuem maiores chances de 

também vivenciar a escassez de profissionais da enfermagem e odontologia. 

A seguir, a metodologia do Índice de Escassez é apresentada de forma 

detalhada. 



 
 

O Índice de Escassez de Médicos em Atenção Primária em Saúde 

 

 

O primeiro passo na identificação de áreas com escassez de força de trabalho 

em saúde é a delimitação do espaço geográfico/população alvo tomado como unidade 

de análise. Em geral uma área geográfica é definida como unidade de análise pelo 

fato de conter em seus limites um grau razoável de autossuficiência (real ou desejável 

normativamente) para a produção e o consumo dos serviços de saúde em questão. 

Com respeito à Atenção Primária em Saúde esta área poderia coincidir com os limites 

de um município, reunir vários municípios contíguos ou mesmo, em caso de grandes 

municípios e regiões metropolitanas, ser uma subdivisão estatística, postal etc. Em 

termos práticos, será nos limites dessa área geográfica, que a população 

potencialmente portadora de necessidades e usuária dos serviços, caracterizada em 

sua composição e estrutura sociodemográfica, epidemiológica, cultural etc., e a oferta 

de força de trabalho/serviços, serão dimensionados e postos em relação. Por razoes 

da disponibilidade imediata e maior confiabilidade dos dados, a unidade de analise 

escolhida na construção do Índice de Escassez de Médicos em Atenção Primária em 

Saúde (APS), foi o município.  

A definição de carência/escassez1 adotada levou em consideração quatro 

dimensões: disponibilidade/oferta de RHS em APS, necessidades de saúde, carências 

socioeconômicas e barreiras de acesso a serviços de saúde. O pressuposto é o de 

que altas necessidades de saúde, carências socioeconômicas e dificuldades de 

acesso se refletem em maior demanda de serviços médicos, agravando a situação de 

escassez destes. Para cada uma das quatro dimensões foi selecionado 1 (um) único 

indicador que serão explorado a seguir. 

 

 

 

                                                           
1
 Os conceitos de escassez, carência e privação embora utilizados de forma intercambiável se referem a 

estados distintos. O conceito de escassez, na economia, é usualmente reservado com referência a 
situações nas quais os recursos disponíveis são insuficientes para atender as satisfações. Quando 
falamos em escassez de um bem ou recurso queremos dizer que ele não existe em quantidade suficiente 
para satisfazer a todos os indivíduos nos níveis que dele necessitam.  A intensidade da escassez pode 
variar em grau (forte/fraca) e natureza podendo ser considerada artificial nos casos em que os governos 
poderiam se decidissem fazê-lo, tornar o recurso em questão disponível para todos ao nível da satisfação. 
Já o conceito de carência normalmente se refere a situações nas quais necessidades básicas ou 
essenciais não se veem atendidas e nem sempre pela inexistência ou escassez de recursos que podem 
existir, mas não são acessíveis a todos, por variadas razões, nos níveis que dele necessitam. A privação, 
por seu turno, costuma revelar uma situação mais grave, de carências múltiplas, a que as pessoas se 
veem acometidas. Carências interligadas, que se potencializam e acometem o curso de vida das pessoas 
caracterizam estados de privação essencial, moralmente intoleráveis, costumando, nos estados 
democráticos, ser condenadas como tirânicas.  



 
 

Indicador de oferta de recursos humanos 

 

Segundo Pong e Pitblado (2002; 2005), para operacionalizar a identificação de 

áreas geográficas e populacionais de carência e escassez de força de trabalho 

médica, apenas a localização dos médicos é de uso limitado. Na realidade, análises 

envolvendo a distribuição espacial de médicos relativos à distribuição espacial da 

população são mais sensíveis ao problema. Uma típica razão população-médico usa 

apenas três “peças” de informação: a área geográfica em que os habitantes e os 

médicos estão localizados, o número de habitantes e o número de médicos. Para que 

esta razão seja mais significativa metodologicamente, é necessário garantir uma 

contagem que vai além de saber quantos médicos existem em determinada área. 

Ainda segundo os autores, a razão população-médico típica não leva em 

consideração fatores como carga horária, produtividade, trabalho não clínico, variação 

de níveis de atividade e o efeito de variáveis sociodemográficas como idade e gênero 

dos profissionais. Neste aspecto, a razão pode representar uma situação de forma 

falsa, super, ou subestimando, em muitos casos, o real serviço médico produzido. Em 

suma, deve-se também considerar os diferenciais de produção dos serviços médicos, 

isto é, não pressupor, que cada e todo médico equivale à mesma quantidade de 

serviço prestado. 

Uma das alternativas que tem sido utilizada pelos autores, e que também foi 

considerada neste trabalho, é o cálculo de número de habitantes por médicos 40 

horas, ou a contagem do tempo total equivalente a um médico trabalhando em horário 

integral cinco dias por semana, o chamado Full Time Equivalent (FTE). O uso dessa 

contagem torna-se cada vez mais comum em trabalhos de pesquisa e planejamento. 

Isso sugere que mais pessoas têm percebido a fragilidade de simplesmente “contar 

cabeças” e a necessidade de aplicar medidas mais sensíveis. Na prática, divide-se o 

número de horas trabalhadas de médicos, registrada na localidade, por 40. 

Afora os dados dos Censos Demográficos e estudos censitários ad hoc, 

informações sobre o número de médicos em atividade podem ser encontradas no 

Brasil basicamente em três registros administrativos: os registros do Conselho Federal 

de Medicina (CFM), a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do 

Ministério da Saúde (CNES/MS). Os dados do (CFM) e dos conselhos regionais 

podem ser consultados para o cálculo do estoque de médicos ativos, entretanto seu 

contingente corresponde aos profissionais habilitados ao exercício e não discriminam 

os que atuam ou não diretamente em serviços de assistência médica. Sua utilização 



 
 

não é, portanto, imediata exigindo refinamentos. A RAIS é o censo anual do emprego 

formal no país, que abrange informações sobre estoques do emprego no conjunto dos 

segmentos institucionais do mercado do emprego regulamentado – CLT, estatutários 

(RJU, Função Pública), Temporários e Avulsos. Seu uso, portanto, é inadequado a 

este trabalho, uma vez que não são contados os médicos que atuam plenamente 

prestando assistência medica sem vínculos empregatícios (MTE, 2010b; FAVERET, 

2009). 

 Já o CNES é um registro administrativo que pretende abranger a totalidade 

dos estabelecimentos de saúde no país. O estabelecimento de saúde pode ser tanto 

um hospital de grande porte quanto um consultório médico ou uma unidade de 

Vigilância Sanitária ou Epidemiológica. Sua estrutura inclui dados sobre área física, 

recursos humanos, equipamentos e serviços ambulatoriais e hospitalares (MS, 2006; 

FAVERET, 2009). No que diz respeito aos profissionais, é possível identificar, entre 

outros atributos a especialidade de atividade, segundo a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) (MTE, 2010a) e o número de horas trabalhadas (classificadas 

segundo horas dedicadas ao atendimento ambulatorial, ao atendimento na internação, 

e as atividades administrativas ou de outra natureza). Apesar dos diversos problemas 

desta fonte, em especial o não versionamento da base e a falta de atualização dos 

dados de médicos que não prestam serviços ao SUS, optou-se pela sua utilização em 

razão da maior abrangência das informações disponíveis.     

A partir dos dados do CNES de dezembro de 2010 e dos dados 

preliminares do Censo Demográfico de 2010 do IBGE foi calculado o número de 

habitantes por médico de 40 horas, isto é, correspondente a um médico em 

tempo integral de trabalho (Full Time Equivalent - FTE). Foram consideradas 

apenas as horas dedicadas ao atendimento ambulatorial nas especialidades de 

clínica médica, medicina da família e pediatria2. 

O Mapa 1 apresenta a distribuição de médicos em APS por 1.000 habitantes, 

equivalente a tempo completo3, e aponta que as regiões mais desenvolvidas do país, 

Sudeste e Sul, apresentam uma maior relação de profissionais por população. O 

inverso pode ser percebido na Região Norte, Nordeste e parte da Região Centro-

Oeste. Não sendo a distribuição espacial de médicos pelo Brasil uniforme, pode-se 

perceber que os municípios localizados na Amazônia Legal (região Norte), no 

Pantanal Mato Grossense, no Sertão Nordestino-Mineiro e nas fronteiras do território 

                                                           
2
 Médico clínico (223115), Médico de saúde da família (223116), Médico generalista (223129), Médico 

pediatra (223149), Médico em medicina de família e comunidade (2231F7). 
   
3 Equivalente a tempo completo – Full Time Equivalente (FTE). Cada 40 horas semanais corresponde a 
um médico. 



 
 

brasileiro apresentam as menores razões médico-habitante. As proporções mais 

satisfatórias ocorrem nas capitais brasileiras, e nos municípios do Brasil Meridional, 

com destaque para o Estado de São Paulo. 

 Com relação à oferta de enfermeiros e cirurgiões-dentistas, também 

equivalente a tempo completo, os Mapas 2 e 3 demonstram que a distribuição é pouco 

mais satisfatória do que a distribuição de médicos pelo espaço brasileiro, entretanto 

não se observa uma discrepância grande entre a distribuição espacial dos dois 

profissionais, com exceção de alguns municípios distribuídos nas regiões 

metropolitanas ou nos municípios com maior população. Assim, as regiões Sudeste, 

Sul e Centro-oeste apresentam as menores proporções, e o oposto é visto nas regiões 

Nordeste e Norte. 

 Quando se analisa a distribuição municipal de Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem por população, conforme Mapa 4, apesar das regiões Sudeste e Sul 

apresentarem as maiores proporções de profissionais, o número de profissionais é 

mais expressivo em todos os estados do Brasil, atendendo em maior parte a 

população. Todavia, quanto a proporção de Agentes Comunitários de Saúde (Mapa 5), 

o que pode se observar é que, ao contrário do que ocorreu com a distribuição do 

número de médicos, nas regiões Norte e Nordeste há uma maior proporção de 

profissionais  por população, ficando as regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste e as 

capitais e regiões metropolitanas com as menores proporções de profissionais por 

habitantes. Destarte, pode se concluir que o número de ACS é indiretamente 

proporcional ao número de médicos e enfermeiros. 

  



 
 

Mapa 1 - Distribuição municipal do número de Médicos em Atenção Primária* por 1.000 
habitantes – Brasil, dezembro de 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. 

*Full Time Equivalent: 1 médico = 40 horas semanais de trabalho nas especialidades de saúde 
da família, clínica médica e pediatria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa 2- Distribuição municipal do número de Enfermeiros* por 1.000 habitantes – Brasil, 
dezembro de 2010. 

 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. 

*Full Time Equivalent: 1 enfermeiro = 40 horas semanais de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa 3 - Distribuição municipal do número de Cirurgiões-dentistas* por 1.000 habitantes 
– Brasil, dezembro de 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. 

*Full Time Equivalent: 1 Cirurgião-dentista = 40 horas semanais de trabalho. 

 

  



 
 

Mapa 4 - Distribuição municipal do número de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem* por 
1.000 habitantes – Brasil, dezembro de 2010. 

 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. 

*Full Time Equivalent: 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem = 40 horas semanais de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa 5 - Distribuição municipal do número de Agentes Comunitários de Saúde* por 
1.000 habitantes – Brasil, dezembro de 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde. 

*Full Time Equivalent: 1 Agente Comunitário de Saúde = 40 horas semanais de trabalho. 

 

  



 
 

Indicador de alta necessidade de saúde 

 

Os indicadores de alta necessidade em saúde buscam contemplar condições 

demográficas, sociais e epidemiológicas da população residente, refletindo a demanda 

potencial por serviços de saúde e, consequentemente, por recursos humanos em 

saúde. De acordo com Pong e Pitblado (2002; 2005), mais difícil do que mensurar o 

número de médicos é mensurar a demanda por saúde, ou o número de pacientes em 

potencial. De fato, é sabido que certos grupos populacionais, como crianças, idosos e 

mulheres em idade fértil consomem mais cuidados médicos do que outros. Neste 

sentido, é importante levar em consideração que a escolha do numerador da razão 

população-médico reflita, adequadamente, não apenas o tamanho da população, mas 

os seus padrões de consumo de serviços médicos. De outra forma, duas populações 

de mesmo tamanho não possuem necessariamente a mesma demanda por serviços 

de saúde, o que irá depender de sua composição em termos etários e de gênero, além 

de outros fatores. 

Um indicador de alta necessidade de saúde é a Taxa de Mortalidade Infantil 

(TMI), que será utilizada na presente abordagem. No Brasil, as taxas de mortalidade 

infantil diminuíram muito nas últimas décadas, no entanto, o índice continua elevado 

comparando-se com outros países. Uma mortalidade infantil elevada é proveniente, 

principalmente, de condições sanitárias e habitacionais precárias, traduzidas como a 

falta de pavimentação e tratamento de água e esgoto, bem como de desnutrição, o 

que justifica seu uso. A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) corresponde ao risco 

provável que um nascido vivo tem de vir a falecer antes que complete um ano de 

idade. Seu valor corresponde ao quociente entre o número de óbitos de indivíduos 

com menos de um ano de idade ocorridos durante um ano e o número de crianças 

nascidas no decorrer do mesmo período (Carvalho, Sawyer, e Rodrigues, 1998). 

As informações sobre óbitos e nascimentos no Brasil proveem de quatro fontes 

de dados, as Estatísticas do Registro Civil e o Censo Demográfico do IBGE e o 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde. Com exceção do Censo, que é uma 

pesquisa domiciliar, os demais sistemas têm como base os registros de nascimentos e 

óbitos feitos nos cartórios do país. Por esse motivo, o sub-registro de informações é 

bastante significativo, sobretudo os registros de óbitos e nas regiões Norte e Nordeste 

(Szwarcwald, 1997). Os dados utilizados na construção da TMI neste trabalho partiram 



 
 

do SIM e do SINASC de 20074. Para os municípios cuja informação não estava 

disponível, utilizou-se a média verificada para a mesma UF e porte populacional do 

município.  

O Mapa 6 apresenta a distribuição da TMI a partir dos dados coletados. 

Observa-se uma distribuição bastante heterogênea, sem concentrações expressivas 

nas faixas a partir de 28, 5. Entretanto, as regiões Sul e Sudeste, apresentam maiores 

concentrações na primeira faixa, entre 1,9 e 15,9 e as demais regiões, na segunda 

faixa, entre 15,9 e 28,4. 

 

  

                                                           
4
 Os dados do Censo Demográfico de 2010 ainda não estavam disponíveis no momento em que o Índice 

foi calculado. 



 
 

Mapa 6 - Distribuição municipal da Taxa de Mortalidade Infantil – Brasil, 2007. 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do DATASUS 
(SIM/SINASC). 

 

 

 

  



 
 

Indicador socioeconômico 

 

Assumindo como Neri e Soares (2002) que desigualdade social e iniquidade 

em saúde estão relacionadas no Brasil, outro importante indicador utilizado neste 

trabalho foi a proporção de domicílios pobres no município. A partir dos dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1998, os autores mostraram 

que esta relação ocorre na medida em que o estrato de população com maior nível de 

renda tem mais acesso a seguro saúde e demanda por cuidados de saúde e usa ou 

consome estes serviços em maior quantidade do que a população com menor nível de 

renda. Não obstante, além dessas assimetrias, a necessidade de saúde parece estar 

mais relacionada à oferta de serviços de saúde, do que a demanda. De fato, a chance 

de consumir este serviço está mais relacionada a acesso aos planos de saúde do que 

por motivo de doença, bem como em regiões com maior densidade demográfica, que 

concentram maior quantidade e diversidade desses serviços, do que com áreas 

menos adensadas. 

A mensuração da pobreza ainda não é consensual nos meios acadêmico e 

político, pois ainda é discutido se a mesma deve ser mensurada apenas na medida 

das necessidades existenciais, de subsistência nutricional ou se, além disto, na 

medida das necessidades sociais, considerando o trabalho, a educação, a saúde, o 

lazer, entre outros aspectos. No primeiro caso, são consideradas pobres as pessoas 

que possuem um padrão de vida aquém do necessário à sobrevivência, critério 

amplamente utilizado na definição de pobreza absoluta ou da indigência. No segundo, 

aquelas pessoas que vivem abaixo de um nível aceitável de bem-estar nutricional e 

social. Neste aspecto, são pessoas que foram destituídas de usufruir com plenitude de 

seus direitos como membros de um corpo sociopolítico (Lavinas, 2003).  

A primeira forma de mensuração é mais utilizada não só por identificar níveis 

de pobreza estritamente inaceitáveis, mas também por ser de mais fácil definição e 

coleta de dados, já que para seu cálculo é preciso apenas da definição do valor 

monetário de uma cesta básica e da renda das pessoas. Aqueles cuja renda familiar 

per capita é inferior ao custo de uma cesta básica são identificados como pobres, a 

chamada linha de pobreza. 

A única base de dados no Brasil que disponibiliza informações para o cálculo 

da linha de pobreza em nível municipal é o Censo Demográfico. Por ocasião da 

aplicação desta metodologia (e definição dos municípios para o trabalho de campo) o 

Censo de 2000 era o mais atualizado disponível. Nesse sentido, optamos por trabalhar 

com dados mais recentes de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 



 
 

Econômica Aplicada (IPEA) e que também foi usado no cálculo original do Índice de 

escassez. Este estudo foi encomendado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS), gestor do Programa Bolsa Família, e contém uma estimativa 

do número de domicílios, em cada município brasileiro, com renda familiar per capita 

inferior a R$137,00 em 2006. Este valor de corte era utilizado pelo MDS como critério 

de identificação das famílias na pobreza naquele ano (MDS, 2009). O indicador 

construído a partir deste dado e que identifica o tamanho da pobreza no município é o 

de proporção de domicílios localizados nesta faixa de renda, em relação ao total de 

domicílios.  

O Mapa 7 apresenta a distribuição da pobreza a partir dos dados coletados e 

mostra claramente a concentração da pobreza nas regiões Norte, Nordeste e Norte de 

Minas Gerais. Os estados do Amazonas, Piauí e Maranhão, são os que registraram 

um número relativo maior de municípios na última faixa de pobreza, entre 45,8% e 

71% de domicílios elegíveis ao PBF. Ao contrário, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina, mais municípios foram observados na primeira faixa, entre 1,2% e 17,9%. 

 

  



 
 

Mapa 7 - Distribuição municipal da Proporção de Domicílios elegíveis ao Programa Bolsa 
Família (renda per capita de até R$137,00) – Brasil, 2006. 

 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir do IPEA/MDS. 

 

 

  



 
 

Indicador de barreiras de acesso (distância) 

 

Informações que contém apenas onde os serviços médicos se localizam são de 

uso limitado para diagnosticar áreas de escassez. Ao conjunto de variáveis 

trabalhadas, deve-se incorporar o conceito de barreiras de acesso aos serviços 

médicos, para que não se faça apenas uma medida isolada da escassez municipal. Ao 

identificar e medir as barreiras de acesso é possível descobrir se a escassez local é 

agravada ou auxiliada pela localização geográfica do município. 

A Malha Municipal Digital do Brasil é um produto cartográfico do IBGE, 

elaborado pela Coordenação de Cartografia, a partir do Arquivo Gráfico Municipal 

(AGM), composto pelas folhas topográficas na melhor escala disponível nas diversas 

regiões do país. A versão disponível mais recente, referente ao ano base de 2005, 

retrata a situação vigente da divisão político-administrativa do país, através da 

representação vetorial das linhas definidoras das divisas estaduais e municipais.  

Embora seja possível, a partir dessa base, estabelecer a distância entre 

diferentes municípios e perímetros de escassez de médicos, a mesma não reflete as 

reais barreiras de acesso, a que os municípios se submetem, pois não leva em 

consideração o tempo de deslocamento, o tipo de transporte e o perfil do município 

(territorialmente extensos e pouco adensados e grandes centros urbanos com áreas 

violentas, por exemplo), entre outros fatores. Diante da inexistência de outra fonte de 

dados com informações que sirvam aos propósitos analíticos deste estudo, procedeu-

se a conjugação da construção do índice de escassez de médicos com seu 

geoprocessamento, na tentativa de refinar a análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Construção do índice de escassez 

 

Na construção do Índice de Escassez, diferentemente da versão original 

(GIRARDI et. al., 2010), consideraram-se todos os municípios brasileiros, e não 

apenas os municípios não metropolitanos. Os municípios então foram definidos com 

escassez de médicos em APS caso se verificasse algumas das seguintes condições: 

 Razão de 3.000 ou mais habitantes por médico ou ausência absoluta de 

médicos; 

 Razão de um médico para 1.500 até menos de 3.000 habitantes e TMI de mais 

de 100% acima da média nacional; 

 Razão de um médico para 1.500 até menos de 3.000 habitantes e mais de 

50% dos domicílios na pobreza; 

 No total, 1.304 municípios (23,4% do total) foram selecionados segundo os 

critérios supracitados e estes tiveram o índice de escassez de profissionais de saúde 

calculado. Os indicadores foram classificados num gradiente de 0 a 5 de acordo com a 

intensidade da ocorrência do evento conforme o Quadro 1. A soma proveniente das 

notas em cada um dos indicadores é o valor do índice, variável de 1 a 15. Quanto mais 

próximo de um, menor é o grau de escassez, quanto mais próximo de 15, maior. Os 

valores foram divididos em cinco categorias, cada uma somando três valores do índice 

(1 a 3: Traços de escassez; 4 a 6: Escassez Baixa; 7 a 9: Escassez Moderada; 10 a 

12: Escassez Alta; 13 a 15: Escassez Severa).  

   

 

  



 
 

Quadro 1 – Indicadores, pesos, escalas e frequências dos municípios designados com 
escassez de Médicos em APS – Brasil, 2010. 

Indicadores Pesos Escalas 

Municípios 
designados 

N % 

Número de 
habitantes por 

médico em 
Atenção 
Primária 

equivalente a 
tempo integral 

(40 horas) - Full 
Time Equivalent 

0 1 médico p/ até 3.000 hab. 548 42,0 

1 1 médico p/ mais de 3.000 até 4.000 hab. 483 37,0 

2 1 médico p/ mais de 4.000 até 5.000 hab. 123 9,4 

3 1 médico p/ mais de 5.000 até 10.000 hab. 121 9,3 

4 1 médico p/ mais de 10.000 até 15.000 hab. 21 1,6 

5 1 médico p/ mais de 15.000 hab. 8 0,6 

Taxa de 
Mortalidade 
Infantil (TMI) 

0 TMI abaixo da média nacional 33 2,5 

1 TMI até 10% acima da média 184 14,1 

2 TMI mais de 10% até 25% acima da média 152 11,7 

3 TMI mais de 25% até 50% acima da média 192 14,7 

4 TMI mais de 50% até 100% acima da média 251 19,2 

5 TMI mais de 100% acima da média 492 37,7 

Proporção de 
municípios 
elegíveis ao 

Programa Bolsa 
Família em 2006 

- com renda 
domiciliar per 
capita de até 

R$137,00 

0 Menos de 10% de domicílios pobres 669 51,3 

1 De 10% a menos de 20% de domicílios pobres 84 6,4 

2 De 20% a menos de 30% de domicílios pobres 132 10,1 

3 De 30% a menos de 40% de domicílios pobres 101 7,7 

4 De 40% a menos de 50% de domicílios pobres 90 6,9 

5 50% ou mais de domicílios pobres 228 17,5 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 

 

  

 Do total de municípios designados, 12,3% (160 municípios) foram classificados 

com traços de escassez, 48% (626) baixa escassez, 34,4% (449) moderada, 5,1% 

(66) alta e 0,1% (03), com escassez severa (Tabela 1). A maioria dos municípios é de 

micro e pequeno porte (até 50 mil habitantes), sendo que há maior concentração nas 

regiões Norte e Nordeste (Tabela 2). Cerca de 31 milhões de pessoas residiam nestas 

áreas em 2010, o correspondente a 16,2% da população brasileira (Tabela 3). Na 

região Norte, 41,9% da população está em municípios com escassez, enquanto nas 

regiões Sudeste e Sul, 7,4% e 8,3%, respectivamente. Os resultados podem ser 

visualizados para o Brasil e regiões geográficas nos Mapas de 8 a 13. 



 
 

Tabela 1 – Distribuição dos municípios brasileiros segundo Índice de Escassez de 
Médicos em APS – Brasil, 2010. 

Graus N % Total % Designados 

 Traços 160 2,9 12,3 

Baixa 626 11,2 48,0 

Moderada 449 8,1 34,4 

Alta 66 1,2 5,1 

Severa 3 0,1 0,2 

Subtotal 1.304 23,44 100 

Não designado 4.260 76,5 - 

Total 5.564 100  

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 

 
 

Tabela 2 – Distribuição dos municípios brasileiros segundo Índice de Escassez de 
Médicos em APS e porte do município – Brasil, 2010. 

Classificação do município 

Graus do Índice 
Total 

Traços Baixa Moderada Alta Severa 
Não 

designado 

 

Capitais e regiões 

metropolitanas 
14 12 1 0 0 179 206 

Mais de 100 mil habitantes 7 14 3 1 0 138 163 

Mais de 50 até 100 mil 

habitantes 
17 35 20 2 0 207 281 

Mais de 20 até 50 mil 

habitantes 
28 158 100 16 1 651 954 

Mais de 10 até 20 mil 

habitantes 
42 169 107 14 1 1.039 1.372 

Até 10 mil habitantes 52 238 218 33 1 2.046 2.588 

Total 
        

73 
   160      626 

      

449 
     66     3  5.564 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 

 



 
 

Tabela 3 – Distribuição da população residente segundo Índice de Escassez de Médicos em APS e 
região – Brasil, 2010. 

Index 2010 Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

oeste 
Brasil 

Severa 58.201 6.527 - - - 64.728 

Alta 616.126 538.744 7.284 9.368 13.045 1.184.567 

Moderada 2.885.196 4.437.916 469.055 154.309 200.993 8.147.469 

Baixa 2.934.874 9.277.875 1.316.651 760.201 724.115 15.013.716 

Traços 154.885 11.201 4.143.282 1.358.211 859.811 6.527.390 

Pop. em mun. c/ 

escassez 
6.649.282 

14.272.26

3 
5.936.272 2.282.089 1.797.964 30.937.870 

% em relação à pop. 

total 
41,9 26,9 7,4 8,3 12,8 16,2 

População Total 
15.865.67

8 

53.070.09

8 

80.353.72

4 

27.384.81

5 
14.050.340 

190.724.65

5 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Mapa 8 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Brasil, 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 
 

 



 
 

Mapa 9 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Região Norte, 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 
 

  



 
 

Mapa 10 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Região Nordeste, 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 
 

 

  



 
 

Mapa 11 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Região Sudeste, 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 
 

  



 
 

Mapa 12 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Região Sul, 2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 
 

  



 
 

Mapa 13 – Índice de escassez de médicos em Atenção Primária – Região Centro-oeste, 
2010. 

 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG). 

 

  



 
 

1.1. As Regiões de Influência das Cidades do IBGE 

 

Neste estudo foi investigada a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), denominada “Regiões de Influência das Cidades”, a fim de utilizá-

la como referencial de validação do Índice de Escassez de Médicos em Atenção 

Primária em Saúde, criada para subsidiar o planejamento de decisões que envolvam o 

conhecimento da localização das atividades de produção e consumo de bens e 

serviços públicos e privados (IBGE, 2007). A classificação é utilizada para definição 

dos centros da rede urbana brasileira através da oferta e procura de diferentes tipos 

de serviços e equipamentos, tais como deslocamentos para internações hospitalares, 

áreas de cobertura de canais de televisão, informações de ligações aéreas, oferta de 

ensino superior, diversidade de atividades comerciais e de serviços, entre outros. 

Para delimitar as áreas de influência dos centros o IBGE pesquisou a 

intensidade das ligações entre as cidades, com base em dados secundários e dados 

obtidos através do questionário específico da pesquisa, que foram combinados para 

definir as regiões de influência dos centros urbanos. Outro dado importante para 

estabelecer o nível de centralidade de uma cidade, foi o número de relacionamentos 

que ela possui. 

     Em relação à oferta de serviços de saúde, foi investigado o nível de 

complexidade do atendimento disponível em cada cidade e o tamanho do setor, 

avaliado pelo volume do atendimento realizado. Os dados da Pesquisa de Assistência 

Médico-Sanitária – AMS 2005 do IBGE foram utilizados para estabelecer o nível de 

complexidade dos atendimentos. Como indicador de tamanho, utilizou-se o número de 

internações hospitalares financiados pelo SUS em 2005, para cada cidade. Para a 

construção do indicador de nível de complexidade levou-se em conta os tipos de 

equipamento e as especialidades informadas pelos estabelecimentos de saúde. Ainda 

em relação à saúde, o tema deslocamento/distância também foi discutido. O estudo 

pesquisou para que municípios, em geral, os moradores locais se dirigem para 

consultas médicas, odontológicas, realização de exames e internações. 

Em suma, a classificação denomina diferentes níveis de influência, sendo eles: 

Grande Metrópole Nacional (São Paulo); Metrópole Nacional (Rio de Janeiro); 

Metrópole, (composta por 9 cidades); Capital Regional A (11 cidades); Capital 

Regional B (20); Capital Regional C (39); Centro sub-regional A (85); Centro sub-

regional B (79); Centro de Zona A (192); Centro de Zona B (364); e Centro Local 

(restante das 4.473 cidades). Esta última classificação comporta municípios cuja 

centralidade não extrapola os limites do município, servindo apenas aos seus 

habitantes. 



 
 

A Tabela 4 apresenta o resultado do cruzamento dos dados do Índice de 

escassez de Médicos de 2010 e a Hierarquia dos Centros Urbanos Brasileiros do 

IBGE. No cômputo geral, a grande maioria dos municípios com escassez, 1.112, dos 

1.304, são considerados centros-locais, isto é, são totalmente dependentes de outros 

municípios não estabelecendo influência em relação a outros municípios. Além disso, 

a escassez só começa a se revelar em municípios considerados capitais regionais C, 

mostrando a consistência do Índice de Escassez em revelar situações de carência de 

profissionais de saúde, associada à dependência assistencial em saúde. 

 

Tabela 4 – Índice de Escassez de Médicos em APS por Regiões de Influência das cidades 

– Brasil, 2010. 

Região de influência 
Índice de escassez 

Traços Baixa Moderada Alta Severa Total 

Centro Local 
N 110 517 421 61 3 1.112 

% 68,8 82,6 93,8 92,4 100,0 85,3 

Centro de Zona (A e B) 
N 20 70 21 3 0 114 

% 12,5 11,2 4,7 4,5 0,0 8,7 

Centro Sub-regional (A e B) 
N 4 16 4 2 0 26 

% 2,5 2,6 0,9 3,0 0,0 2,0 

Capital Regional (A, B e C) 
N 0 3 2 0 0 5 

% 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,4 

Metrópole 
N 0 0 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Não consta 
N 26 20 1 0 0 47 

% 16,3 3,2 0,2 0,0 0,0 3,6 

Total 
N 160 626 449 66 3 1304 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado em Saúde (EPSM/NESCON/FM/UFMG) – 
Com base nos dados do Índice de Escassez de Médicos e Regiões de Influência das Cidades 

2007 (IBGE). 
*Não consta: municípios que estão referenciados no Índice de Escassez, porém não estão 

referenciados nas Regiões de Influência das Cidades 2007. 
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APÊNDICE D - MAPAS DAS ROTAS DA ESCASSEZ  



Quadro 1 – Rotas da Escassez 

Rota UF Município 

Rota 1 Pará 

Curuá 

Melgaço 

Portel 

Rurópolis 

Rota 2 Rondônia 

Cujubim 

Novo Horizonte do Oeste 

Seringueiras 

Rota 3 Amazonas 

Santa Isabel do Rio Negro 

Tefé 

Uarini 

Rota 4 Maranhão 

Amarante do Maranhão 

Barreirinhas 

Grajaú 

Jenipapo dos Vieiras 

São Raimundo do Doca Bezerra 

Rota 5 
Piauí 

Coivaras 

Domingos Mourão 

Ceará Ipueiras 

Rota 6 

Bahia Curaçá 

Pernambuco Floresta 

Piauí 
Lagoa do Barro do Piauí 

Vila Nova do Piauí 

Rota 7 
Mato Grosso 

Campinápolis 

Cocalinho 

Goiás Mara Rosa 

Rota 8 
Rio Grande do Sul 

Barros Cassal 

Caseiros 

Pinheirinho do Vale 

Porto Vera Cruz 

Santa Catarina Romelândia 

Rota 9 Mato Grosso do Sul 

Caracol 

Japorã 

Tacuru 

Rota 10 Minas Gerais 

Botumirim 

Itamarandiba 

Itinga 

Fonte: Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado (EPSM). 

 

  



Mapa 1 - Rotas da Região Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 2 - Rotas da Região Nordeste 

 

 

 

 

  



Mapa 3 - Rotas da Região Centro Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 4 - Rotas da Região Sul 

 

 

 

  



 

Mapa 5 - Rotas da Região Sudeste 

 

 



APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE  

  



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado Senhor (a), 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Produzir conhecimentos e métricas 

para identificar desigualdades da distribuição geográfica dos trabalhadores de saúde e 

determinantes da atração e retenção de profissionais em áreas remotas e desassistidas por 

meio de estudos de Preferência Declarada”, realizada pelas instituições Centro de Pesquisa 

em Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Núcleo de Educação em 

Saúde Coletiva, da Universidade Federal de Minas Gerais. Você foi escolhido por ser um 

médico/cirurgião - dentista/enfermeiro/gestor que atua em um município brasileiro que 

apresenta escassez de profissionais de saúde, selecionado por meio de análise de dados 

secundários. O objetivo deste estudo é conhecer os fatores que determinam a atração e 

fixação de médicos, enfermeiros e dentistas em municípios localizados em áreas remotas e 

desassistidas. Estas informações serão utilizadas posteriormente para subsidiar a montagem 

de um questionário sobre as preferências dos profissionais na escolha locacional de 

trabalho/emprego.  

Para isto solicitamos sua especial colaboração em participar desta pesquisa, respondendo a 

uma entrevista sobre a atração e fixação de profissionais de saúde a partir da sua experiência 

profissional neste município.  

Sua participação é muito importante e é voluntária. Esperamos contar com sua colaboração. 

Entretanto, você poderá se recusar a participar ou a responder algumas das questões a 

qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação nesse estudo. Esta discussão será gravada para efeito de registro e o 

material gravado será descartado ao final da análise dos dados. Os resultados deste estudo 

irão compor o relatório de pesquisa que será encaminhado ao Ministério da Saúde, que é a 

instituição responsável pelo financiamento e execução desse trabalho, e poderão subsidiar 

estratégias futuras de alocação de profissionais em áreas de escassez. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no endereço Rua 

São Francisco Xavier, 524, 7 ° andar, sala 7006, Bloco D, Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, ou 

pelo telefone (21) 2234-0506. 

Pesquisador responsável: 

Cristiana Leite Carvalho 

E-mail: cristianalcarvalho@gmail.com  

(031) 3409-9688 

 

Caso concorde em participar, por favor, assine essa via no espaço abaixo: 

 

Nome: _____________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 

 

______________________________________ 

mailto:cristianalcarvalho@gmail.com


Cristiana Leite Carvalho 



APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTAEM PROFUNDIDADE COM 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro de entrevista em profundidade com Profissionais de saúde 

 

_____________________________________________________________________ 

Perfil do entrevistado 

Nome: 

Data de nascimento: 

Local de nascimento: 

Profissão:  

Área de formação: 

Local e ano de formação: 

Residência/especialidade: 

 

1. Conte um pouco da sua trajetória profissional. Há quanto tempo você atua no 

município? Por que escolheu trabalhar neste município? Como ficou sabendo da 

vaga? (Aspectos que não podem faltar: em quais outros municípios já atuou? se 

tinha outras opções quando fez a escolha por esse município e explorar os 

motivos). 

 

2. Você tem outros trabalhos? Se sim, onde, há quanto tempo, qual a jornada de 

trabalho desse outro? 

 

3. Você é casado, tem filhos? Se sim, sua família mora no município? (Aspectos que 

não podem faltar: profissão cônjuge e se trabalha no mesmo município, se a 

contratação do cônjuge foi simultânea à dele, a idade dos filhos e, se estudam, 

onde estudam.) 

 

4. Como é o seu contrato? (processo de seleção, tipo de vínculo, duração do 

contrato) Qual é o seu salário (benefícios, incentivos, carga horária, flexibilidade 

de horário). (se o médico realizar algum tipo de plantão, verificar o valor).    

 

5. Como é o seu trabalho aqui? O município oferece boas condições de trabalho? 

(Aspectos que não podem faltar: locais em que atua, se em unidades distantes da 

sede do município, distância da residência, veículo utilizado para 

deslocamento...). 

 

6. Como você avalia a infra-estrutura do serviço de saúde oferecida pelo município?  

 



 Onde são feitos os exames laboratoriais no município? Existem exames que 

você solicita com freqüência e não são disponibilizados pelo município? Onde 

são feitos? 

 

 SÓ PARA OS MÉDICOS: Como você avalia a disponibilidade de 

medicamentos no município? 

 

 SÓ PARA CIRURGIÕES - DENTISTAS: O município possui Raio-X 

odontológico? O município tem água fluoretada? 

 

 SÓ PARA ENFERMEIROS: Qual é a atuação do enfermeiro na ausência do 

médico? 

 

 

7. Você e sua família têm plano de saúde? Para onde vão quando precisam de 

atendimento? (No caso de existir alguma doença endêmica da região, verificar se 

existe uma preocupação do profissional em relação ao seu bem-estar e de sua 

família).   

 

8. Como você avalia a rede de serviços de saúde do município? Como ela está 

articulada e como interfere no seu trabalho? Em relação à referência e contra-

referência dos pacientes, quais são os casos mais comuns para referenciar?  Para 

que municípios são referenciados os casos? Como é feito esse deslocamento? 

(Sempre relacionar se os aspectos levantados são importantes para a 

permanência do profissional no município.)  

 

9. No município existe Tele-Saúde? Se sim, com qual frequencia você o utiliza? 

(Relacionar se os aspectos levantados são importantes para a permanência do 

profissional no município.) 

 

10. Existem no município outras formas terapêuticas locais (práticos, curandeiros, 

parteiras, receitas com plantas medicinais, etc.)? Há alguma articulação dessas 

práticas com o serviço de saúde oficial? Como você avalia essa realidade? Isso 

interfere no seu trabalho? 

 



11. Descreva um pouco essa cidade. Como é morar aqui? O que te agrada na 

cidade? O que sente falta na cidade? (Se o profissional não morar na cidade, 

onde mora, qual distância e por quais motivos não mora). 

 

12. Quais as atividades de lazer você encontra no município? O que faz em sua hora 

livre? 

 

13. Em comparação aos outros municípios em que você já trabalhou, o que esse 

oferece de melhor e ou de pior? 

 

 

14. Você gosta do seu trabalho atual? Por quê? (Explorar os aspectos positivos e 

negativos) Quais aspectos do seu trabalho você gostaria que mudassem?  

 

15. Em quais localidades você preferiria trabalhar? Por quê? (Explorar o que essa 

outra localidade ofereceria em termos de características da cidade e da 

contratação.) 

 

16. Quais são seus planos profissionais? (Pretende fazer mais alguma formação ou 

complementação? Quanto tempo pretende permanecer no município? Essa 

posição já existia quando veio para o município ou mudou depois que está aqui? 

Se sim, o que motivou a mudança?) 

 

17. Em sua opinião, o que poderia ser feito pelas instâncias Federal e ou Estadual 

para ajudar os municípios a atrair, contratar e fixar médicos, dentistas e 

enfermeiros?  

 

 

 



APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE COM 

GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro para entrevistas com Gestores Municipais  

 

 

Perfil do entrevistado 

Nome: 

Data de nascimento: 

Local de nascimento: 

Área de formação: 

Local e ano de formação: 

Residência/especialidade:  

Tempo no cargo: 

Já foi SMS antes: 

 

1. Você considera que no município existe escassez de médicos, cirurgiões - 

dentistas e enfermeiros? Há quanto tempo? Atualmente você está com todas 

as vagas preenchidas? 

 

2.  Se sim, essa é uma situação padrão ou passa por períodos com falta de 

profissionais? Se não, há quanto tempo tem necessidade de médicos, 

cirurgiões - dentistas e enfermeiros e não consegue contratar? 

 

3. Quais são as dificuldades para contratar profissionais? Como o município lida 

com este problema? 

 

4. Você atua diretamente nos processos de contratação de médicos, cirurgiões - 

dentistas e enfermeiros? Se sim, quais as atividades relacionadas ao processo 

de contratação que você executa. Se não, quem atua diretamente nisso e qual 

a sua participação nos processos de contratação. Como são divulgadas as 

vagas? 

 

5. Quais são as formas de contratação de médicos, cirurgiões - dentistas e 

enfermeiros utilizadas pelo município? Qual é o salário dos médicos, dentistas 

e enfermeiros e como são estabelecidos esses valores?  

 

6. Você acha que as formas de contração podem interferir na organização e na 

qualidade da atenção a saúde? Tem tido algum problema judicial pela forma 

em como você contrata o pessoal? 

 



7. Qual é a rotatividade de médicos, enfermeiros e cirurgiões - dentistas no 

município? Você percebe alguma mudança, nos últimos anos, nessa 

rotatividade ou não rotatividade? Se sim, a que atribui essa mudança?  

 

 

8. Alguma prática diferente nos processos de seleção ou de contratação dos 

profissionais tem sido praticada ou pensada para reduzir a rotatividade, se ela 

existir?  

 

9. O município utiliza alguma forma de incentivo monetário para atrair e fixar os 

profissionais? (ex: metas, resultados, produtividades, exercício em áreas rurais, 

etc).  

 

10. Você considera que o pagamento de adicionais extra-monetários (Ex:  moradia, 

transporte, alimentação, flexibilização do horário, liberação do profissional para 

trabalhar participar de cursos, congressos, etc) seria um procedimento 

adequado para atração e retenção dos médicos?  (ATENÇÃO 

PESQUISADOR: Verificar todos que o município pratica) 

 

11. Em sua opinião, qual o perfil de profissional é mais propício de se interessar 

em trabalhar no seu município?  

 

12. Quais características do seu município você considera que favorecem a 

atração e fixação desses profissionais? (detalhar) 

 

13. Quais características do seu município você considera que podem prejudicar a 

atração e fixação desses profissionais? (detalhar) 

 

14. Quando acontece de um médico, cirurgião - dentista ou enfermeiro deixar o 

cargo, quais as razões apresentadas por eles para a saída? Quais problemas 

essa situação acarreta? 

 

15. Quando há mudança no governo municipal, há interferência rotatividade dos 

profissionais? 

 



16. Em sua opinião, o que poderia ser feito pelas instâncias Federal e ou Estadual 

para ajudar os municípios a atrair, contratar e fixar médicos, cirurgiões - 

dentistas e enfermeiros?  



 
 

APÊNDICE H – RELATÓRIOS DE CAMPO (ROTAS DA ESCASSEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relatório de Campo – Portel – PA 

 

Data da viagem: 28 a 30 de Junho de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

O município de Curuá localiza-se na mesorregião do Marajó, a 270 km da capital 

do estado, Belém. O município possui 52.166 habitantes, sendo 24.852 em área 

urbana e 27.320 em área rural.  

A história do município de Portel tem origem no século XVII, quando o Padre 

Antonio Vieira fundou uma aldeia com índios da região, administrada pela Companhia 

de Jesus. Em 1758 Portel foi elevada à categoria de vila pelo presidente da Província. 

A localização da Aldeia de Arucará, que posteriormente tornou-se vila de Portel, e sua 

consolidação como povoação próspera, obedecia à estratégia geopolítica da Coroa 

Portuguesa de ocupar as terras amazônicas que deveriam pertencer à Espanha e, 

assim, garantir sua posse de fato e, posteriormente, de direito (IBGE, 2010). 

O acesso à Portel é feito principalmente por via fluvial. Há barcos noturnos saindo 

de Belém seis vezes por semana, de três empresas diferentes. A viagem dura cerca 

de 18 horas. Os barcos são grandes, em bom estado de conservação, com 

capacidade média de 300 passageiros, que podem viajar nos poucos camarotes ou 

estender a rede. Há ainda a possibilidade de se chegar a Portel por via aérea, em 

voos fretados, pois a cidade possui uma pequena pista de pouso. 

A cidade tem uma aparência agradável, com a maior parte das ruas com passeio e 

asfaltadas na área urbana. Há iluminação na área central. A cidade possui uma orla, 

com um jardim bem cuidado, onde concentram-se bares, restaurantes, boates e um 

hotel. Há duas praças, uma menor, no centro, perto da igreja; e uma maior, próxima à 

orla, com pista de skate, campo de futebol e pista de caminhada. Nesta última são 

 
 
 

População: 52.166 

   - 24.852 urbana 

   - 27.320 rural  

Médicos: 5 

Enfermeiros: 14 

Cirurgiões-dentistas: 4 

Número de estabelecimentos de saúde: 10 

   - 01 hospital  

   - 02 Centros de Saúde  

   - 07 postos de saúde na área rural  

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 

 



 
 

realizados eventos de maior porte, como festas e shows. Há boas opções de 

restaurantes na cidade, e algumas opções de hospedagem, inclusive o Hotel Marino, 

que foi o único no Pará que encontramos em um site de busca de hotéis. As casas da 

área central são de alvenaria, enquanto as dos bairros são majoritariamente de 

madeira.  A cidade possui agências bancárias, agência lotérica, correios, comércio 

variado e um pequeno museu onde estão expostas peças que remontam à história da 

cidade.  Há acesso à internet e apenas a operadora de telefonia celular Tim opera na 

cidade.  Os prédios da prefeitura e secretarias são distribuídos pela cidade, em geral 

ocupando casas. A energia do município é gerada pela hidrelétrica de Tucuruí. O 

“linhão” de Tucuruí havia chegado na cidade há apenas 3 meses. Antes a energia era 

oriunda de um gerador a diesel.   

A região do porto é muito movimentada e suja, concentrando alguns comércios 

informais. Há uma área, com pequenos casebres de madeira, conhecida como 

“shirizal”, zona de prostituição da cidade. Dentre as cidades visitadas no Pará, Portel é 

a única que possui uma favela, que surgiu  há cerca de dois anos, quando a principal 

madeireira que havia na cidade, uma empresa norte americana, faliu, causando uma 

enorme taxa de desemprego. A população invadiu o terreno da empresa, ocupando-o 

de forma desordenada. Desde a falência da empresa houve um aumento dos níveis de 

violência na cidade, como assaltos a mão armada e tráfico de drogas. O 

desmatamento causou também êxodo da população rural para a cidade, causando um 

crescimento na população urbana e um aumento pela demanda de serviços públicos.  

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Portel possui um hospital de pequeno porte, dois centros de saúde na área urbana 

e sete postos de saúde na área rural. A estrutura do hospital é precária, o prédio é 

antigo, e não possui raio-x, ultrassom e eletrocardiógrafo. Um dos centros de saúde da 

área urbana, construído recentemente, é referência para a população da zona rural, 

atendendo a população dos quatro principais rios que cortam a área do município. Nos 

postos de saúde da zona rural trabalham normalmente um técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. Existem três consultórios odontológicos, um em cada 

centro de saúde na área urbana e um em um barco. Os consultórios são bem 

equipados, mas não há raio-x odontológico e a água da cidade não é fluoretada. 

No período da nossa visita, trabalhavam no município cinco médicos, quatro 

cirurgiões-dentistas e quatorze enfermeiros. Os médicos, um ginecologista obstetra, 

um cirurgião e três clínicos, todos com contrato temporário, trabalham na cidade por 3 

semanas, e folgam 1 semana. O salário é de R$ 21.000,00 líquidos. Todos trabalham 

apenas em Portel. Um dos médicos possui uma clínica particular na cidade, onde os 



 
 

outros profissionais também trabalham. Dois médicos fixaram residência no município, 

enquanto os outros três moram na cidade apenas no período em que estão 

trabalhando, mas possuem residência fixa em Belém. Periodicamente, a secretaria de 

saúde contrata especialistas (pediatra, geriatra, ortopedista) que atendem na cidade 

por 3 dias.  

Dentre os cirurgiões-dentistas, um é concursado e três possuem contrato 

temporário, com um salário de R$ 3.500,00 brutos.  O salário dos enfermeiros também 

é de R$ 3.500,00 brutos. Quatro profissionais são concursadas e dez possuem 

contrato temporário.  

Foi relatado que o município tem muita dificuldade para contratar médicos e 

alguma dificuldade para contratar cirurgiões-dentistas e enfermeiros. O maior 

problema com os cirurgiões-dentistas e enfermeiros é conseguir mantê-los no 

município por muito tempo. A rotatividade de médicos é alta, causada principalmente 

pela localização do município, difícil acesso, falta de opções de lazer, impossibilidade 

dos profissionais manterem o mesmo padrão de vida de cidades maiores e distância 

da família.  

Os municípios de referência de Portel são Breves e Belém. O município possui 

uma ambulância do SAMU que atende à área urbana, e uma lancha que transporta os 

pacientes para Breves e Belém. Há ainda um barco equipado com consultório de 

enfermagem, consultório médico, consultório odontológico e sala de vacina, são 

realizados trabalhos educativos e preventivos a partir dos programas do Ministério da 

Saúde, além de ações de assistência social. Durante dez dias no mês, o barco atua 

junto às populações ribeirinhas da área rural. Os exames laboratoriais básicos são 

realizados em Portel, os outros são encaminhados para Breves e Belém.  

De acordo com os entrevistados os casos clínicos mais frequentes da região são 

hanseníase, leishmaniose, tuberculose, malária, diabetes, hipertensão, acidentes de 

trabalho (madeireiras) e acidentes com animais peçonhentos.   

Em 2004, um surto de raiva em uma região da zona rural matou cerca de 15 

pessoas. Durante nossa estada na cidade, conhecemos duas comunidades ribeirinhas 

atingidas pelo surto. A primeira, São Tomé, no rio Acuti-Pereira, era muito carente. 

Havia uma serraria instalada na comunidade. De acordo com a líder, eles permitiram 

que a entrada da serraria em troca de tábuas para a construção de uma igreja. O local 

é muito sujo e tem um cheiro forte causado pela decomposição dos resíduos da 

serraria, espalhados pelo chão e pelo rio. Havia muitas crianças no local, com feridas 

expostas e, de acordo com as mães, doentes. Quando precisam de atendimento, os 

moradores deslocam-se para Portel. Se for urgente, precisam alugar um pequeno 

barco para transportá-los. Nem sempre conseguem atendimento na cidade. A outra 



 
 

comunidade, Nossa Senhora de Fátima, no rio Laranjal, tinha uma aparência melhor 

que a outra, apesar de também ser carente. Foi a comunidade com o maior número de 

vítimas da raiva. 

Em todas as entrevistas, principalmente na do gestor municipal, ficou clara a 

preocupação dos profissionais com a situação específica da Ilha do Marajó. A maior 

parte dos problemas que Portel enfrenta na área de saúde também são comuns nos 

outros municípios do Marajó. Por ser uma região onde o transporte é estritamente 

fluvial, a implementação de políticas públicas e programas seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo ministério da Saúde torna-se praticamente inviável. Os municípios 

possuem áreas enormes, e o acesso às zonas rurais pode levar até 36 horas de 

barco. Os enfermeiros citaram como exemplo o programa que doava uma bicicleta a 

cada agente comunitário de saúde. No caso dos agentes de áreas ribeirinhas, a 

bicicleta não tinha utilidade, pois eles se locomovem de barco. Para todos eles, é 

essencial que haja uma política específica para a região.  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

O município de Portel foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao município e a partir 

das entrevistas realizadas, constatamos que a grande rotatividade de profissionais, 

bem como a dificuldade de contratação dos mesmos está em sua grande parte 

relacionada à distância e dificuldade de acesso ao município e à falta de estrutura. 

Geralmente os motivos de saída apontados pelos profissionais então relacionados a 

esses fatores, como por exemplo, ficar longe da família e falta de opções de lazer.  

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca-se a hospedagem. Existe uma casa, mantida pela secretaria de saúde, onde 

no período da nossa visita viviam seis profissionais (entre médicos, cirurgiões-

dentistas, enfermeiros e bioquímico). A secretaria pagava as contas de águas e luz, 

além de uma funcionária que ajudava na limpeza da casa e cozinhava. O principal 

fator de atração, entretanto, parece ser a folga oferecida pelo município. Os 

profissionais trabalham 23 dias corridos e folgam 7. Dessa forma, podem ir á Belém e 

até a outros estados no período de folga. Como o acesso à Portel é difícil, se a folga 

fosse apenas aos finais de semana os profissionais não teriam tempo de viajar. 

Como uma forma de contornar essa alta rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi mencionado durante as entrevistas a possibilidade de implantação de 

uma faculdade na Ilha de Marajó. O gestor propôs ainda que o município custeasse os 

estudos de moradores na capital, com o compromisso de que estes moradores 



 
 

voltassem para Portel após a conclusão dos cursos.  Outro aspecto bastante citado foi 

o investimento na infraestrutura dos serviços de saúde, melhorando também as 

condições de trabalho dos profissionais. Para os entrevistados, os altos salários e as 

folgas são os principais atrativos, apesar de não conseguir mantê-los na cidade por 

longos períodos. Os enfermeiros consideram que a construção de uma estrada, que 

diminuiria o tempo de viagem até Belém para 6 horas, teria um impacto positivo na 

atração e fixação de profissionais.    

Dos quatro profissionais entrevistados (um médico, um cirurgião-dentista e dois 

enfermeiros), apenas os enfermeiros pretendem continuar morando no município. O 

médico pretende ficar no município até sua esposa se concluir o curso de direito em 

Belém, quando vai tentar uma vaga para ela em Portel. Se conseguir, ficará na cidade 

mais um tempo, se não, irá para a cidade em que ela conseguir trabalho, pois ele sabe 

que consegue trabalho com facilidade em qualquer lugar. A filha do casal tem um ano, 

e ele se preocupa com a educação e lazer da criança em um futuro próximo. A 

cirurgiã-dentista pretende continuar em Portel até o final do ano, quando voltaria a 

morar com sua família no interior do Ceará, onde é concursada da prefeitura.  Os 

enfermeiros são naturais de Portel, concursados da secretaria de saúde. Ambos se 

formaram em Belém e, apesar de terem tido propostas de emprego em outras 

localidades, inclusive na capital, preferiram ficar em Portel pelo salário, para ficarem 

próximos das famílias e por serem bem adaptados à vida em cidades do interior. 

Entretanto, os dois relataram que dependendo do resultado das próximas eleições 

municipais, poderão pedir licença sem vencimentos e trabalhar durante o mandato em 

outro município. 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

A secretária municipal de saúde de Portel não estava na cidade durante nossa 

visita, pois estava fazendo um curso em Belém.  Ela havia nos informado que estaria 

ausente quando entramos em contato telefônico para marcar a viagem. Entretanto, a 

mesma indicou um funcionário da secretaria de saúde para nos receber, acompanhar 

e representa-la na entrevista. O funcionário, responsável pelo setor de Controle, 

Regulação e Avaliação da secretaria de saúde, nos recebeu muito bem, se mostrando 

prestativo e detalhista durante a entrevista. Ao manifestarmos nosso interesse em 

conhecer comunidades na zona rural ele solicitou que um Agente de Endemias nos 

acompanhasse nas visitas. 



 
 

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.   
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1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

Melgaço é um município brasileiro situado às margens do rio Amazonas, no 

nordeste do estado do Pará. O município está distante da capital estadual, Belém do 

Pará, em cerca de 290 km em linha reta, e tem seus limites definidos pelas cidades de 

Bagres, Breves, Gurupá, Portel e Porto de Moz. A maioria desses municípios (com 

exceção de Breves e Porto de Moz) unem-se para formar a Microrregião de Portel, 

uma das três divisões regionais que compõem a Mesorregião do Marajó.   

A origem do município remete à antiga missão jesuíta de Arycuru (Guarycuru ou 

Varycuru), fundada pelo padre Antônio Viera em 1653 com o propósito de catequizar 

os indígenas Nheengaibas. Arycuru foi elevada à categoria de vila com a expulsão dos 

jesuítas, em meados do século XVIII, época em que recebeu o nome de Melgaço. No 

século seguinte esta vila foi extinta e reestabelecida duas vezes, tornando-se 

subordinada ao município de Portel. Com o crescimento das atividades extrativistas – 

balata, maçaranduba, seringa, etc.., a localidade prosperou, tornando-se unidade 

autônoma em 1961 (IBGE, 2010).  

Melgaço possui uma população residente estimada em 24.808 pessoas (IBGE, 

2010). A maioria da população encontra-se estabelecida na zona rural do município 

(19.305 pessoas), que estende-se por uma área aproximada de 6.773,969 km2. Uma 

parcela pouco expressiva dos moradores concentra-se na sede municipal (5.503 

pessoas).  

Melgaço é acessível apenas por via fluvial. É possível deslocar-se desde/até o 

município por meio de linhas regulares de barcos ou lanchas, que também incluem as 

População: 24.808 

   - 5.503 urbana 

   - 19.305 rural  

Médicos: 5 

Enfermeiros: 6 

Cirurgiões-dentistas: 3 

Número de estabelecimentos de saúde: 8 

   - 01 hospital  

   - 03 Centros de Saúde  

   - 04 postos de saúde na área rural  

Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 

 



 
 

cidades vizinhas em suas rotas. O tempo de viagem desde/até Belém do Pará, a 

capital estadual, é de cerca de 16 horas, e desde/até Breves, centro regional mais 

próximo, é de cerca de 2 horas. Nos barcos, os passageiros acomodam-se em redes 

(saguões compartilhados) ou em camas (camarotes de 4 pessoas); nas lanchas, os 

viajantes acomodam-se em poltronas. Barcos e lanchas contam com banheiros e/ou 

chuveiros, além de lanchonetes e/ou restaurantes. 

A equipe de pesquisa deslocou-se até Melgaço desde Portel. O trajeto foi realizado 

por meio de uma lancha rápida, cujo destino final era a cidade de Breves. A duração 

da viagem foi de 1 hora e meia. A equipe deixou o município por meio de um barco de 

linha com destino a Belém do Pará, cujo trajeto teve duração de 15 horas.  Vale 

ressaltar que a viagem de barco foi cansativa e desconfortável: os passageiros que 

realizam o trajeto em redes não possuem privacidade e precisam prestar atenção em 

relação aos seus pertences pessoais. Por esse motivo, muitos dos profissionais 

entrevistados preferem realizar o trajeto em camarotes. 

O município possui uma infra-estrutura urbana pouco desenvolvida. A 

pavimentação existe apenas nas “avenidas” principais, que encontravam-se em um 

estado de conservação razoável por ocasião da visita da equipe de pesquisa. As ruas 

secundárias, em terra, estavam bem cuidadas, embora tenha sido possível avistar 

diversas ruas alagadas e/ou barreadas depois de chuvas fortes.  

Os serviços de saneamento básico providos pela prefeitura são limitados. Melgaço 

não possui uma rede pública de abastecimento aquífero e, assim, grande parte dos 

domicílios servem-se de cisternas, igarapés e rios para obter água. O município não 

possui uma rede de esgoto e, assim, os desejos domésticos são depositados em 

fossas sépticas ou valas rudimentares (IBGE, 2008). Na sede municipal, existe coleta 

de lixo, ainda que os resíduos sólidos sejam queimados na maior parte dos domicílios 

existentes na cidade (IBGE, 2010).  Vale ressaltar que foi possível verificar a 

existência de esgoto e lixo à céu aberto, misturados às águas da chuva, expostos 

pelas ruas da cidade.  

Na sede municipal, o abastecimento energético é realizado por meio de uma usina 

termelétrica mantida pelas Centrais Elétricas do Pará (Celpa). Tal usina possui quatro 

motores movidos a diesel, que gera uma quantidade de energia insuficiente  para a 

demanda da cidade. A equipe de pesquisa presenciou a queda de energia em 

diferentes momentos da estadia e escutou reclamações dos profissionais de saúde a 

respeito da queima de equipamentos hospitalares. Existem expectativas de que o 

problema do abastecimento energético será resolvido a partir da instalação do “Linhão 

do Marajó”, que aproveitará parte da energia proveniente da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí.  



 
 

Melgaço possui uma única agência bancária (Bradesco). O município não possui 

agências lotéricas. Os principais meios de transporte são barco, bicicleta e motos.  

Não existe serviço de transporte público. O transporte, assim, fica a cargo dos moto-

táxis, que cobram a quantia de R$2,00 por trajeto realizado.  

Em Melgaço não há sinal de nenhuma operadora de telefonia celular. A internet 

existe em apenas três estabelecimentos: em uma escola de informática, em uma lan-

house, e no prédio da Prefeitura Municipal.  

O município possui quatro estabelecimentos que oferecem serviço de 

hospedagem. Esses estabelecimentos concentram-se na área central da cidade e 

possuem uma infra-estrutura simples, embora completa. Os locais oferecem quartos 

com banheiros, televisão, ventilador e/ou ar-condicionado e servem café de manhã.  A 

equipe de pesquisa hospedou-se em um estabelecimento utilizado por alguns 

profissionais de saúde que trabalham no município.  

O município conta com apenas dois restaurantes, estabelecidos em uma agradável 

avenida que margeia o rio Amazonas. Os dois estabelecimentos abrem para o almoço 

e jantar, embora seu horário de funcionamento seja limitado (aparentemente, de 

11:00-14:00/18:00-22:00). A comida servida não deixa a desejar, mas as opções são 

bastante restritas: geralmente, as refeições são compostas por uma opção de carne 

(boi, frango ou peixe, de acordo com a disponibilidade), acompanhadas de arroz, 

feijão, farofa e salada.  As alternativas aos restaurantes são as quatro lanchonetes da 

cidade, que funcionam em quiosques (2) ou em mercados (2).  

Melgaço possui bares frequentados por uma parte da população local. Esses 

estabelecimentos, entretanto, são pouco estruturados: não oferecem refeições ou 

petiscos, limitando-se a servir bebidas alcóolicas. O município conta com uma casa 

noturna, frequentada por parcela da população jovem. A casa noturna funciona nos 

finais de semana e oferece uma programação com música eletrônica, forró e 

tecnobrega. Os profissionais de saúde afirmaram que não possuem o hábito de 

frequentar esses locais. 

A vida social da cidade é animada pelos chamados “festivais”. Esses eventos, 

organizados pela prefeitura, atraem boa parte da população, que concentra-se em 

espaços públicos (ginásios, quadras, avenidas, etc.) para beber, comer e escutar 

música. A equipe de pesquisa pôde presenciar duas festividades: a Festa Junina e o 

Festival de Verão. Esses eventos contavam com áreas reservadas, geralmente 

ocupadas por moradores com mais status e/ou poder aquisitivo: políticos locais 

(prefeito, primeira-dama, vereadores), gestores públicos (secretários municipais de 

cultura, educação, saúde, etc.), servidores públicos, profissionais liberais.  



 
 

O lazer, entretanto, não se restringe aos bares e restaurantes e às festividades. 

Existem duas Unidades de Conservação nos limites municipais: a Floresta Nacional de 

Caxiuanã e a Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço. A primeira foi citada por alguns 

profissionais de saúde, que discorreram sobre as belezas naturais existentes no local.  

O município é arborizado e, a princípio, causa uma boa impressão. A orla é limpa e 

agradável, e as principais avenidas e ruas são pavimentadas. Em dias de chuva, 

entretanto, fica explícita a precariedade do saneamento básico e da coleta de lixo: 

muita água acumulada embaixo das casas elevadas, poluindo as vias públicas com o 

resíduo das fossas sépticas inundadas e com o lixo disposto nas proximidades das 

casas. 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Melgaço possui 8 estabelecimentos de saúde: 3 unidades básicas de saúde na 

zona urbana (1 Centro de Saúde, 1 Unidade de Pronto Atendimento, 1 Centro de 

Atenção Psicossocial), 1 Hospital Municipal e 4 unidades básicas de saúde na zona 

rural.  Por ocasião da visita da equipe de pesquisa, 3 equipes da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) funcionavam no município, das quais 1 era exclusivamente destinada 

ao atendimento da população rural.  

O Hospital Municipal de Melgaço encontra-se instalado na R. Wilson Ribeiro, s/n, 

na zona central da cidade. Trata-se de uma “unidade mista”, que oferece atendimento 

de atenção básica e de urgência e emergência. O estabelecimento, inaugurado em 

2010, foi construído com recursos dos governos estadual e federal. Ele possui 1.344 

m2 de área construída e é bem estruturado e equipado: possui consultório médico, 

sala de curativo, farmácia, sala de pequena cirurgia, sala de repouso/observação (4 

leitos), sala de cirurgia ambulatorial, sala de enfermagem, sala de gesso, sala de 

imunização, sala de nebulização, sala de esterilização e sala de parto, além de 

copa/cozinha, refeitório e lavanderia.  É interessante ressaltar que essa infra-estrutura 

hospitalar encontrava-se subutilizada por ocasião da visita da equipe de pesquisa, 

principalmente devido à escassez de profissionais especializados. Os únicos 

procedimentos realizados pelos profissionais (leia-se médicos e enfermeiros) eram 

pequenas cirurgias e partos normais. Na falta de médicos especializados (por 

exemplo, cirurgiões ou ginecologistas), os pacientes eram encaminhados em 

“ambulanchas” para os centros de referência mais próximos (Breves, Belém do Pará), 

que contam com hospitais de média e/ou alta complexidade.  

O HMM funciona 24 horas por dia, contando com uma equipe composta por um 

médico, dois enfermeiros e técnicos e enfermagem. De acordo com as informações 

fornecidas pelos próprios profissionais que trabalham no HMM, a SMS esforça-se para 



 
 

sempre manter dois médicos no município, que revezam-se entre o posto de saúde e 

o hospital municipal. Aparentemente, a proposta é que, durante período diurno, exista 

atendimento médico tanto no posto de saúde quanto no hospital, e que os médicos 

revezem-se para cobrir os plantões noturnos no último local (12 horas – 20:00 às 

08:00). Não obstante, o médico entrevistado pela equipe de pesquisa assegurou que 

frequentemente trabalha sozinho no município. Neste último caso, o profissional 

procede da seguinte maneira: trabalha pela manhã e pela tarde no posto de saúde, 

atendendo vinte fichas em cada um dos turnos de trabalho. Durante esse mesmo 

tempo, entretanto, os enfermeiros realizam a triagem dos pacientes no HMM, 

acionando o médico – que, nessa situação, fica sempre de “sobreaviso” – nos casos 

necessários. Terminado o período diurno, o profissional tem um descanso de cerca de 

duas ou três horas, seguindo novamente para o trabalho no plantão noturno no 

hospital municipal. O HMM também conta com dois enfermeiros que, por sua vez, 

revezam-se entre turnos diurnos e noturnos (um enfermeiro trabalha de 07:00 as 

19:00, outro de 19:00 às 07:00).  

O Centro de Saúde de Melgaço está localizado na R. São Miguel, s/n, na área 

central da cidade.  O prédio abrigava o antigo Hospital Municipal de Melgaço, e hoje 

conta com uma recepção/sala de espera, um consultório de enfermagem, um 

consultório médico, um consultório odontológico, uma sala de curativo, uma sala de 

imunização e uma enfermaria. Na percepção da equipe de pesquisa, o estado de 

conservação do estabelecimento era precário.  

Como ressaltado, o Centro de Saúde distribui cerca de 40 fichas para o 

atendimento médico diariamente. Os médicos atendem pacientes com consultas 

agendadas previamente, embora também dediquem-se àqueles que chegam à 

localidade por demanda espontânea. O Centro de Saúde também oferece atendimento 

odontológico, distribuindo ao pacientes vinte fichas pela manhã. O restante do trabalho 

(triagem, vacinação, prevenção, coleta de exame) fica a cargo do enfermeiro que 

trabalha no local.  

O município possui quatro unidades de saúde estabelecidas em área rural. De 

acordo com as informações fornecidas pelos profissionais, estes postos de saúde não 

possuem atendimento médico, odontológico e de enfermagem permanente, contando 

apenas com técnico de enfermagem e a agentes comunitários de saúde. As visitas 

médicas são esporádicas e regulares, mas mesmo assim não suprem a demanda da 

população. Os ribeirinhos, assim, precisam deslocar-se até a cidade em caso de 

extrema necessidade ou esperar pelos “comandos médicos” que às vezes atravessam 

a área rural. Infelizmente, a equipe de pesquisa não conseguiu visitar nenhuma 

comunidade ribeirinha existente na região. 



 
 

Os “Comandos Médicos” são mutirões organizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Esses mutirões propõem-se a diminuir a carência de assistência enfrentada 

pela maioria da população. Médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros são levados 

até as comunidades ribeirinhas em barcos, que também oferecem “serviços de 

cidadania” (expedição de documentos, corte de cabelo, etc.) à população local. Os 

mutirões acontecem mensalmente e tem uma duração aproximada de 7 a 10 dias. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

Melgaço foi classificado no Index de Escassez de Médicos na Atenção Primária 

como um município de baixa escassez.  Na tentativa de compreensão dos fatores de 

atração e/ou repulsão, a equipe de pesquisa entrevistou cinco profissionais: 1 gestor 

de saúde, 1 médico, 1 cirurgião-dentista, 2 enfermeiros. Todos esses profissionais 

afirmaram que a experiência e a remuneração os atraíram para a região. Por outro 

lado, reclamaram sobre a precariedade da infra-estrutura existente no município em 

questão.  

O médico entrevistado pela equipe de pesquisa trabalha no município há um mês. 

Ele é natural de Recife (PE) e graduou-se pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) no ano de 2008. Ele trabalhou em outros municípios interioranos antes de 

chegar ao município de Melgaço, e afirma ter sido atraído pela remuneração. Ele 

assegurou que recebe a quantia de R$20.000,00 (líquido) por 20 dias corridos, além 

dos plantões hospitalares (12 plantões mensais, a R$400,00/plantão). O médico afirma 

que no contrato temporário assinado junto à SMS, entretanto, a proposta de salário é 

de R$4.000,00. Vale ressaltar que o profissional recebe outros incentivos da prefeitura, 

tais como transporte (passagem de ida e volta para Belém, no valor de 

R$120,00/trecho) e hospedagem.  

Embora satisfeito com sua remuneração, o médico entrevistado apresentou muitas 

reclamações. Ele queixou-se sobre a necessidade de revezar-se entre os postos de 

saúde e os hospitais, principalmente porque faltam médicos no município. Também 

reclamou bastante sobre os “comandos médicos”, e sobre a política envolvida nesses 

mutirões. Ele descreveu-os:  

“basicamente bota-se todo mundo dentro de um barco – todas as secretarias, 

vereadores, o presidente da câmara, o escambau –, e um médico. Afinal, o 

comando é médico. Mas não tem nada de comando médico. Geralmente o prefeito 

vai fazer alguma coisa lá tipo inaugurar uma escola [...]. Ele foi lá, inaugurou uma 

escola e ofereceu todos os serviços de cidadania, tipo cortar cabelo, fazer 

documento de identidade etc, etc, etc e... o médico. O atendimento médico. Eles 

aproveitam e chamam as comunidades ribeirinhas próximas. O último comando 

médico [...] eu atendi de oito às cindo da tarde, com intervalo de meio dia a uma, 

eu atendi em torno de cento e trinta pacientes”. 



 
 

 

O médico não queixou-se sobre outros aspectos do trabalho no município, embora 

tenha reclamado bastante a respeito da cidade propriamente dita.  Ele nos assegurou 

que não pretendia permanecer na cidade, descrevendo-a bastante negativamente. O 

profissional reclamou sobre a falta de bons bares, restaurantes e casas noturnas, e 

mesmo sobre as potencialidades turísticas existentes na localidade. Ele afirmou: “[...] 

eu não ficaria muito tempo. Melgaço [...] é uma cidade que não tem muita coisa pra 

fazer, e eu estou longe da minha família, longe dos meus amigos”. O médico fechou a 

entrevista sustentando que a remuneração oferecida pelo município não seria 

suficiente para mantê-lo no local.  

A entrevista realizada com uma odontóloga revelou semelhantes fatores de atração 

e repulsão.  A profissional trabalha no município há dez anos, mas mostrou-se 

bastante insatisfeita com o trabalho. Ela é natural de Belém do Pará e formou-se pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em 1981, chegando a Melgaço cerca de vinte 

anos depois. A cirurgiã-dentista sustentou que chegou ao município devido à 

remuneração, bastante superior àquela oferecida em cidades interioranas próximas da 

capital. A profissional é concursada da SMS, pela qual recebe um salário de 

R$3.860,00 (líquido), hospedagem e transporte por 20 horas de trabalho semanais (20 

dias de trabalho/10 dias de folga). Ela afirmou que está satisfeita com o salário mas 

que pretende se mudar quando aposentar, o que deve acontecer dentro dos próximos 

cinco anos. Dentre os fatores mais significativos para sua repulsão, destacam-se a 

distância do município em relação à capital e a falta de reconhecimento profissional. A 

odontóloga afirmou: “estou doida pra ir embora pra minha casa. [...] Quero voltar para 

minha casa, porque estou há dez anos nessa vida, [...] viajando de barco. Eu quero 

continuar trabalhando, mas não aqui. Quero me aposentar, porque falta cinco anos, eu 

sou concursada”.  

O desejo de deixar a localidade também apareceu no discurso de um dos 

enfermeiros entrevistados. O profissional trabalha no município há seis meses, é 

proveniente de Francisco Sá (MG) e formou-se em Montes Claros em 2008. Ele 

assegurou que mantêm-se no município devido a dois motivos principais: 

remuneração e experiência profissional. O enfermeiro afirmou: “Eu fico aqui mais por 

causa do emprego, né? Não tem opção. Que opção tem aqui a noite? É trabalhar e 

trabalhar, não tem um shopping, um bar, uma balada, uma boite. Vocês ja passaram a 

noite aqui? Tem uns barzinhos, com uma luzinha vermelha. Tem só Nova Schin. Não 

tem Skol”. E, um pouco mais a frente, prosseguiu: “aqui é só pra ganhar dinheiro. Você 

não vai ficar aqui pro resto da vida, entendeu?”.  



 
 

O enfermeiro entrevistado trabalha no HMM, revezando-se com outro profissional 

por 12 horas no plantão. Ele recebe cerca de R$3.800,00 (líquido), incluindo plantões 

(cerca de 15). O profissional declarou-se satisfeito com a remuneração – ele recebia 

cerca de R$1.300,00 em Minas Gerais – e também com os incentivos oferecidos pela 

SMS. Ele também disse que têm aprendido muito na localidade: “Aqui é a minha 

segunda faculdade”.  Não obstante, ele não tem vontade de permanecer por muito 

tempo no local. Sua pretensão é fazer um curso de Medicina em Minas Gerais.  

A possibilidade de aprendizagem também destacou-se no discurso do outro 

enfermeiro entrevistado pela equipe de pesquisa. Ele também formou-se em Montes 

Claros, em 2008, e mostrou-se bastante satisfeito com seu trabalho. Os dois principais 

pontos citados por ele foram a aprendizagem, a remuneração e a valorização. Ele 

afirmou: “O pessoal valoriza bem a gente, reconhece o trabalho da gente, distingue 

bem o enfermeiro do médico. Lá em Minas Gerais o enfermeiro é mais ou menos 

igualado ao técnico e ao auxiliar, e lá a gente não tem autonomia para resolver alguns 

problemas, [...] depende muito do médico. Aqui não, aqui a gente é mais 

independente, aqui o povo sabe distinguir bem as profissões”. O enfermeiro não 

pretende deixar o trabalho no município, e possui, inclusive, uma namorada no local.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

 

Fomos muito bem recebidas pela secretária de saúde e pelos profissionais 

entrevistados. Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade 

durante as entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, 

como pessoas entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente 

isso não interferiu no conteúdo das entrevistas.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Rurópolis – PA 

 

Data da viagem: 05 a 07 de Julho de 2011 

 

 
 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

O município de Rurópolis fica na mesorregião Sudoeste do Pará, a cerca de 

120km de Itaituba, cidade conhecida por seus garimpos, e a 220km de Santarém, 

principal centro urbano do Oeste paraense. A cidade está localizada no entroncamento 

entre as BR-230 (a Transamazônica) e a BR-163 (Cuiabá-Santarém), ambas abertas 

no início da década de ’70 e emblemas das obras de infraestrutura projetadas pelo 

Programa de Integração Nacional (PIN) para o desenvolvimento da região amazônica. 

A origem da cidade de Rurópolis também está ligada a este projeto governamental. Ao 

longo das novas rodovias, teria sido prevista a criação de agrovilas – conjunto de 

pequenas comunidades rurais de 100 hectares com economia agropecuária – que, em 

seu conjunto, formariam uma agrópolis. O conjunto de agrópolis, por sua vez, formaria 

uma rurópolis. Dentre as várias rurópolis planejadas pelo governo, somente uma de 

fato prosperou, originalmente denominada de Presidente Médici e posteriormente 

rebatizada de Rurópolis. 

Justamente por não ter sido um local de ocupação espontânea, mas planejada 

pelo governo militar com o propósito de ocupação, Rurópolis não se parece com a 

maioria das cidades paraenses. O principal motivo da diferença é que ela não está 

localizada na margem de um rio, mas à beira da estrada. Por isso, é uma cidade com 

feições muito diferentes das outras paraenses. A cidade é seca e árida, pouco 

iluminada e sem árvores. Poucas ruas são pavimentadas (mesmo no centro), e a terra 

do chão, fina e vermelha, tinge todas as fachadas dos estabelecimentos. Não é 

exagero dizer que a cidade lembra velhos filmes de faroeste. 

População: 41.271 

-       - 61.9% rural 

Médicos: 3 

Enfermeiros: 7 

Cirurgião-dentista: 1 

Número de estabelecimentos de saúde: 7 

-       - 01 Hospital Municipal 

-       - 02 Centros de Saúde na área urbana 

-       - 04 Centros de Saúde na área rural 

Nível de Escassez, segundo Índice: Severa 



 
 

Contudo, o histórico desenvolvimentista de Rurópolis parece, de certa forma, 

definir até hoje a cidade. As duas grandes rodovias que se encontram em Rurópolis 

são o centro da cidade. Por elas, pode-se chegar a polos econômicos do Pará e do 

Mato Grosso, como Santarém, Marabá, Altamira, Itaituba, Novo Progresso, Cuiabá 

etc. Além disso, o escoamento da produção das propriedades localizadas às margens 

das rodovias é feito principalmente por essas vias. As atividades econômicas de 

Rurópolis são também em grande parte baseadas na agropecuária e no extrativismo 

(criações de gado, madeireiras, plantações de arroz, milho, mandioca), e 

transportadas exclusivamente por meio das estradas. A cidade de Rurópolis é, então, 

um dos corredores de escoamento da produção agrícola e pecuarista do centro e do 

norte do país. O tráfego de caminhões e veículos é muito grande no centro da sede. 

Apesar de ser uma cidade de médio porte do Pará, Rurópolis não tem muitas 

opções de hospedagem e alimentação. Ao lado da Rodoviária, encontra-se o hotel 

mais procurado da cidade, Hotel Pires, um grande estabelecimento que, além da 

hospedagem, possui também lanchonete (na rodoviária) e restaurante. Além do café 

da manhã incluído na diária, tem-se ali a opção de almoçar e jantar. Há também o 

Hotel Médici, estabelecimento edificado na época da criação de Rurópolis com o fim 

de hospedar o Presidente Médici na sua vinda à cidade. Embora tenha sido planejado 

originalmente como hotel de luxo, com duas suítes presidenciais, atualmente a 

estrutura do hotel está decadente e o mesmo encontra-se desativado.  

Fora o Hotel Pires, a cidade oferece dois estabelecimentos para almoço e um de 

lanche noturno. Este último foi construído por uma cirurgiã-dentista (dona da clínica 

odontológica particular) e seu marido, aproveitando a chegada dos militares para 

pavimentação da BR-163. É um bonito ambiente ao ar livre, tornando-se local de 

encontro na cidade. 

As opções de lazer na cidade são poucas. Dentro do que pudemos conhecer, não 

notamos a existência de centros culturais, museus, bibliotecas, teatros etc. Os bares 

se resumem aos restaurantes, além de boates noturnas (de que tivemos 

conhecimento, embora não tenhamos visto nenhuma nas imediações do centro). Para 

passeios, há cachoeiras, cavernas e uma lagoa, recomendadas pela população. No 

entanto, um dos atrativos de Rurópolis, segundo profissionais de saúde, parece ser a 

proximidade com Santarém (que é um centro urbano muito mais desenvolvido), o que 

possibilita viagens aos finais de semana. 

Rurópolis oferece um sistema público de internet, fornecido pelo Governo do Pará 

(sistema denominado de Navega Pará). Ela tem seu núcleo na praça central da 

cidade, na frente da rodoviária. Segundo a cirurgiã-dentista, o serviço funcionava bem 

até um tempo atrás, mas, quando a população passou a colocar antenas para capturar 



 
 

o sinal, a velocidade da internet tornou-se insuficiente. A única empresa de telefonia 

celular que opera na cidade é a Vivo. 

O fornecimento de energia elétrica da cidade é via Hidrelétrica, e não 

Termoelétrica. A linha de transmissão da represa de Tucuruí passa por Rurópolis, 

seguindo para Santarém. Por isso, a energia do local é estável, sem variação na 

corrente, diferentemente daquela fornecida nas outras cidades visitadas. Contudo, 

assim como nos outros municípios, somente parte da população rural tem acesso a 

esse serviço. 

O sistema de saneamento da cidade é fraco. Entre a população urbana, cerca da 

metade tem sistema de fornecimento de água, embora não possua o de tratamento de 

esgoto. O sistema de coleta de lixo também é fraco, atendendo somente a uma 

pequena parcela da população. 

Nossa viagem até Rurópolis foi realizada por terra, a partir de Santarém. Só existe 

esse meio de acesso à região, a não ser que se fretem aviões particulares. A estrada 

de Santarém a Rurópolis (BR 163) é atualmente dividida em dois trechos: os primeiros 

150km são pavimentados, com o asfalto em bom estado de conservação; os restantes 

70km são de estrada de chão, em situação mais ou menos precária a depender do 

terreno. No período de nossa ida, a estrada de chão estava sendo trabalhada pelo 8º 

Batalhão de Engenharia e Construção do Exército há pelo menos 6 meses, o que, 

segundo os habitantes, melhorou muito a condição da via. Antes, podia-se gastar um 

dia inteiro de viagem somente nesse trecho; agora gasta-se somente de duas a três 

horas. Parte da estrada é margeada à direita pela Floresta Nacional (FLONA) do 

Tapajós; o restante  dominado por grandes fazendas, a maioria de criação de gado. 

Há pelo menos duas opções diárias de partida de ônibus de Santarém a Rurópolis. 

Partimos de Santarém às 7h em um micro-ônibus com ar condicionado, com 

capacidade para cerca de 20 lugares, e fizemos uma viagem com duração de quatro 

horas sem parada, todas acompanhadas pelo alto som de sertanejo e forró paraense. 

O retorno de Rurópolis à Santarém apresenta uma especificidade em relação à 

ida. O ônibus que faz o trecho Rurópolis-Santarém faz parte da rota Marabá-

Santarém, que percorre uma distância total de 1030 km. Por esse motivo, o ônibus 

pode atrasar em algum dos trechos do percurso, não havendo horário definido para a 

partida de Rurópolis, somente estimativas brutas. No dia de nossa partida, um ônibus 

não chegou, por ter quebrado no caminho; outro atrasou duas horas e meia do horário 

definido pela empresa, chegando, além disso, em péssimas condições de higiene. 

 

 



 
 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde.  

Rurópolis possui um Hospital Municipal e seis Centros de Saúde, quatro deles 

situados na área rural, ao longo da Transamazônica (km 85, 75, 70, 40), e dois 

localizados em bairros afastados do centro da cidade. 

O Hospital Municipal foi criado em 1974 pelo governo Médici e tem capacidade de 

atendimento atual de 31 leitos. As instalações do Hospital são precárias, exceto pelo 

centro cirúrgico, que passou por reforma em 1996. Este possui equipamentos básicos 

como desfibrilador, cardioscópio e carro de parada, embora não possua equipamento 

de Raio-X. Quando há a necessidade do serviço de radiografia, utiliza-se da cota 

mensal reservada pela Prefeitura na clínica particular de um dos médicos contratados 

pelo município. 

No Hospital é realizada a maioria das consultas de ambulatório do município. 

Muitos habitantes rurais, mesmo aqueles que moram perto de Postos de Saúde, se 

dirigem diretamente ao Hospital para atendimento. Isso causa superlotação, além de, 

muitas vezes, levar as enfermeiras a atender um número maior de pacientes do que 

as fichas distribuídas diariamente. Elas passam o número de 40 fichas ao dia. 

Segundo elas, é impossível negar atendimento a algum paciente, visto que, muitas 

vezes, eles chegam de regiões do interior do município, de difícil acesso, e não têm 

onde ficar na cidade. Ressaltamos, a esse respeito, que todas as vezes em que 

visitamos o Hospital, encontramos uma grande concentração de pacientes na pequena 

sala de espera do local. 

Segundo uma estimativa da enfermeira entrevistada, seriam necessários pelo 

menos 6 enfermeiros no Hospital, com atendimento 24 horas, para dar conta da 

demanda de saúde do município Entretanto, no período de nossa visita havia apenas 

2 enfermeiras se revezando no hospital. Porém, há de se notar que o Hospital não 

oferece aos funcionários em plantão um cômodo para descanso. Há uma sala com um 

sofá (com um travesseiro e um lençol dobrado no canto), mas não há um quarto ou 

cama para esses profissionais. Por essa razão, eles fazem o plantão em regime de 

“sobreaviso”, sendo chamados em casa no caso de alguma urgência. 

O total de médicos no município é três. No Hospital trabalham um cirurgião 

obstetra e um cirurgião. Além do Hospital, há na sede municipal um PSF, localizado 

em um bairro afastado com grande densidade demográfica (Alvorada), e um Centro de 

Saúde materno-infantil, no bairro Genuíno. Uma terceira médica divide seu trabalho 

entre os dois locais, atendendo pelas manhãs no Centro e à tarde no PSF. Além 

destes profissionais, o município contrata periodicamente médicos especializados em 

cardiologia e neurologia, os quais passam poucos dias no município. 



 
 

O salário dos três médicos contratados é de cerca de R$20 mil, valor líquido 

(R$32 mil brutos). O médico entrevistado não quis revelar seu salário, mas, por relatos 

de outros profissionais, estima-se que sua remuneração seja em torno de R$40 mil, 

valor bruto. Todos os 3 têm contrato temporário por um período de um ano. Em geral, 

os médicos contratados raramente ficam por muito mais de seis meses no município. 

O médico entrevistado é uma exceção. Ele já está no município há sete anos, tem um 

consultório particular e não pretende deixar o município até o final da gestão do atual 

prefeito. 

Os outros dois médicos são um casal e estão no município há quase um ano. 

Segundo enfermeiros, ambos têm interesse na área de saúde pública e gostam de 

trabalhar em PSFs, sobretudo em cidades de pequeno porte. O fato de serem um 

casal de médicos é um facilitador desta opção, pois é mais fácil mudarem-se ambos 

para esses municípios. Por outro lado, a sua exigência, na hora da contratação, é a de 

tirarem férias em conjunto, o que gera dificuldades para o município. Em Rurópolis, no 

período em que estão ausentes, somente um médico é responsável pelo atendimento 

a toda a população (como, aliás, foi o caso do período em que estávamos ali). Nessas 

situações, as enfermeiras procuram reforçar a triagem, repassando para o único 

médico do local somente os casos de extrema necessidade. Isso as faz, todavia, ter 

de executar tarefas que excedem suas incumbências enquanto enfermeiras. 

Pelo que ouvimos, porém, ao fim do mandato do atual prefeito, todos os três 

médicos deixarão o município. O médico que está mais tempo na cidade, que tem 

laços de parentesco com o prefeito, veio ao município somente a seu pedido, e só se 

mantém ali em função do acordo pessoal realizado entre eles. O casal, por outro lado, 

só se fixou em Rurópolis em função de uma necessidade financeira, sendo o salário 

oferecido pela gestão atual um atrativo. Comenta-se, no entanto que, ao fim do ano, 

retornarão para um município de pequeno porte próximo a sua família, no Ceará. 

Atualmente existem 7 enfermeiros no município. Quatro deles são concursados e 

três têm contratos temporários. Segundo afirmaram, a rotatividade dos contratados 

não é grande. O enfermeiro contratado recebe de R$2 mil a R$2.500,00 líquidos, 

exceto por aquelas contratadas pelo Hospital, que recebem um adicional de 5% ao dia 

por trabalharem de sobreaviso. Os concursados recebem o salário base de 

R$1.800,00, mais 20% de insalubridade e 5% de sobreaviso, totalizando cerca de R$ 

3.000,00 líquidos.  

Há atualmente no município somente uma cirurgiã-dentista. O salário da 

odontóloga é R$3.100,00 líquidos, seu contrato é temporário, com renovação anual. 

Conforme o contrato, ela tem direito a moradia e a férias, mas não recebe nenhum dos 

dois na prática. Segundo ela, inclusive, há três anos não tira férias, tendo que arranjar 



 
 

atestados médicos quando quer visitar a família em Belém. O motivo dado pela 

secretária é o fato da profissional ser a única odontóloga da cidade, não podendo ficar 

esse período sem seus atendimentos. Por ser contratada, e não concursada, a 

secretária afirma que a cirurgiã-dentista não tem direito a férias. 

O município fornece, em tese, auxílio moradia para os profissionais, no valor de 

R$200,00. São fornecidas três casas para os profissionais, mas, sendo moradias 

antigas e precárias, poucos aceitam residir nelas. Duas casas atualmente estão 

ocupadas por enfermeiras e uma está vazia – serve, então, de casa de apoio para os 

Agentes Comunitários de Saúde da área rural, quando vêm à cidade para capacitação. 

Segundo alguns habitantes, a situação de saúde melhorou no município desde a 

última gestão municipal, há oito anos. Antes do atual prefeito, o hospital não possuía 

equipamentos, materiais e medicamentos. Todos os remédios eram adquiridos pelos 

pacientes, nada distribuído pela prefeitura. A odontóloga contou que os pacientes 

tinham de adquirir até mesmo o soro, quando tinham de ser internados.  

Apesar dessa melhora, pode-se afirmar que os serviços de Atenção Primária 

oferecidos pelo município são precários e insuficientes, sendo que a atenção é 

predominantemente hospitalar. A distribuição de medicamentos para o hospital é 

regular, mas para os centros de saúde há atrasos na entrega e insuficiência de 

medicamentos. Atividades relacionadas à detecção e tratamento de Hanseníase e 

Tuberculose, tradicionalmente desenvolvidas nos centros de saúde, são realizadas no 

hospital.  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

Alguns aspectos negativos do trabalho em Rurópolis ficaram evidenciados nas 

conversas que tivemos. Por exemplo, os profissionais reclamam bastante de 

problemas políticos da gestão. Quase todos os profissionais com que falamos se 

queixaram especificamente da atuação da Secretária de Saúde, no cargo há quase 

oito anos. Eles afirmam que ela é insuficientemente capacitada, ríspida no tratamento 

e muito explícita nas suas preferências. Disseram-nos que os profissionais de saúde 

que possuem vínculos de parentesco com funcionários da Prefeitura recebem todo 

tipo de benefício, enquanto os outros não podem nem chegar a fazer as demandas e 

já são destratados. 

A enfermeira entrevistada já propôs várias iniciativas à Secretária com o fim de 

melhorar o atendimento no município. Por exemplo, por cursar pós-graduação em 

Santarém, ela teria a possibilidade de criar um vínculo oficial com sua universidade 

com o fim de trazer alunos de graduação para um internato rural em Rurópolis. 

Segundo ela, a instituição aceitou a oferta, mas a secretária de saúde não. 



 
 

Além disso, há reclamações quanto à infra-estrutura de trabalho. Segundo a 

cirurgião-dentista, o município apresenta sérios problemas em relação ao material de 

trabalho. O PSF, que foi construído recentemente, tem instalações odontológicas, mas 

seu consultório não funciona. O equipamento é novo, mas não está em atividade em 

função da instalação elétrica do estabelecimento. Com quedas constantes de energia, 

a placa da cadeira já estragou 4 vezes. Uma cirurgiã-dentista chegou a se recusar a 

trabalhar em tais condições e, após sete meses de espera e de embates com a 

Secretária, foi despedida (mesmo estando no oitavo mês de gravidez). No Hospital 

Municipal, o consultório odontológico também é precário e velho. O estofamento da 

cadeira é rasgado, o ajuste de altura e flexão da cadeira não funciona. O compressor 

falha constantemente. O ar condicionado só foi consertado recentemente. Apesar das 

dificuldades, a cirurgiã-dentista continuou trabalhando normalmente.  

Entretanto, não somente em relação à gestão ou à estrutura de trabalho, ouvimos 

também reclamações dos profissionais de saúde sobre os próprios habitantes de 

Rurópolis. Eles parecem se sentir ameaçados pela população local, que, reage muitas 

vezes com ações violentas e inconseqüentes. Um médico já chegou até mesmo a 

receber um murro de um paciente, tendo os dentes da frente quebrados. Foi-nos dito 

também que, em algumas ocasiões, a polícia tem de ser chamada ao hospital para 

intervir em agressões de pacientes a profissionais. A própria Secretária de Saúde nos 

disse ter escutado de um médico a seguinte frase: “Eu já andei muito nesse Brasil, 

mas lugar difícil de trabalhar como aqui em Rurópolis, eu nunca achei”. 

Alguns profissionais também mencionaram dificuldades de viver na cidade. A 

dificuldade de acesso à internet e a falta de opções de lazer são algumas das 

reclamações. Além disso, eles reclamaram dos preços da cidade. Desde o início das 

obras rodoviárias, a cidade tem passado por mudanças econômicas e sociais. Em 

primeiro lugar, o local tem sofrido uma alta especulação imobiliária. A procura 

repentina das empreiteiras por imóveis vagos aumentou o preço do aluguel de todos 

os imóveis. O valor da locação de uma quitinete já era alto há um ano: cerca de 

R$350,00. Agora, ele chega a R$550,00.  

Com a vinda de mais pessoas de fora, também têm sido freqüentes as 

reclamações sobre o tipo de bens de consumo encontrados na cidade. Devido à 

dificuldade de acesso rodoviário, os supermercados têm problema de fornecimento de 

algumas mercadorias. É difícil encontrar frutas e legumes, algumas marcas 

consagradas e alimentos supérfluos. Para os profissionais que vêm de outras regiões, 

é impossível manter o estilo de vida de sua cidade natal. Entretanto, a chegada de 

empreiteiras e militares melhorou a oferta e variedade de produtos no comércio.  



 
 

Além disso, a cidade tem tido problemas de roubo e assalto, algo que não existia 

antes. A casa fornecida pela prefeitura à odontóloga, por exemplo, foi arrombada 

algumas vezes, até que ela resolveu se mudar, mesmo que pagando de seu próprio 

bolso. 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Ao longo de nossa visita, nossa impressão foi a de que Rurópolis continua à 

espera do futuro prometido há 30 anos. As grandes obras do PAC realizadas no Pará 

atualmente, como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, têm impactado fortemente os 

projetos da população. Ouvimos diversas vezes sugestões dos habitantes locais de 

que, se até então eles haviam sido “abandonados” pelo governo, agora seria o 

momento de crescimento da região. Escutamos inclusive afirmações como “o Brasil 

está chegando”, ou “cinco anos em um”, lemas da época desenvolvimentista militar. 

Ouvimos também especulações de que Rurópolis (e não Santarém) seria a capital do 

novo estado Tapajós que talvez se forme a partir do Plebiscito popular para divisão do 

Estado do Pará. 

O conjunto das nossas experiências na cidade levou-nos a ter uma impressão 

marcadamente negativa de Rurópolis, diferentemente do que tivemos em outras 

cidades do Pará. Essa impressão se deu não só pelo aspecto da cidade, como pelo 

tratamento dos habitantes. Nosso primeiro contato com a população local foi seco. A 

primeira conversa com os funcionários do Hospital Municipal foi áspera e infrutífera. 

Ao nos sentarmos para almoçar em um dos restaurantes do local, ficamos com receio 

dos olhares e atitudes dos homens que ali estavam. De fato, nosso primeiro impulso, 

ao passar as três primeiras horas na cidade, foi o de deixar o local no mesmo dia. 

Felizmente, nossa opinião sobre a cidade pôde ser em parte modificada ao longo dos 

outros dias.    

Porém, Rurópolis continua sendo, de nosso ponto de vista, o município que tem 

as piores condições de habitação e de qualidade de vida. Apesar disso, há 

profissionais com estada longa no local. As razões que deram para ficarem são 

variadas: seja o salário, seja o vínculo com o prefeito, seja por ser nativo e ter família 

no local. Assim, o que vimos foi uma situação um pouco diferente daquela apontada 

pelo INDEX. Se ali constava que Rurópolis apresentava uma escassez severa, com 

apenas um médico, constatamos a presença de três profissionais (ainda que dois 

estivessem de férias). É certo que ainda é uma situação muito precária para uma 

população de mais de 40 mil habitantes. E é certo também que esse quadro mudará 

em breve, com a saída de dois médicos ao fim do ano e a saída de outro ao fim do 



 
 

mandato do prefeito atual. Porém, foi interessante notar que este município foi capaz 

de atrair, ainda que por tempo determinado, estes profissionais. 

Uma especificidade de nossa experiência de campo em Rurópolis também vale a 

pena ser mencionada. Um comentário comum tanto aos profissionais de saúde quanto 

aos habitantes nos chamou atenção. Todos afirmavam, invariavelmente, que o estado 

de saúde de Placas, município que faz fronteira a oeste com Rurópolis, era trágico. 

Diziam que não havia médicos, que as instalações eram terríveis e que não havia 

material para atendimento. A Secretária de Saúde chegou a afirmar que Rurópolis 

atende a maior parte da demanda de saúde daquela cidade. O pré-natal das mulheres 

de Placas em especial é, segundo ela, quase sempre realizado no município de 

Rurópolis. 

Eram quase sempre afirmações cômicas e muitas vezes irônicas, enfatizando o 

estado de precariedade do local. Uma técnica de enfermagem do PSF Alvorada, por 

exemplo, nos disse que a situação de Placas “é uma benção, para não dizer o 

contrário”. Quando perguntamos o motivo, ela disse que os funcionários são “meio 

malucões”, realizam os atendimentos com pouco cuidado. 

Curiosas com as descrições, e considerando a informação de que aquele 

município não contava com um médico, resolvemos estender nossa visita também 

para lá. Fretamos um taxi por R$200,00 para nos transportar ao longo dos 90km de 

distância entre Rurópolis e Placas, na Rodovia Transamazônia (BR-230). 

O Secretário de Saúde estava em viagem, mas conversamos com o Diretor do 

Hospital, que nos recebeu prontamente. Ele nos forneceu um outro quadro da saúde 

do município, diferente daquele mostrado por Placas. Após a conversa, o que ficou 

claro é que a situação de saúde de Placas certamente não é boa, mas não é muito 

diferente daquela de Rurópolis. Para seus 26 mil habitantes, o município conta 

atualmente com 2 médicos, sendo que um 3º está sendo contratado para atuar no 

programa de Saúde da Família, que será implantado em breve no município. A cidade 

possui apenas um hospital de pequeno porte e 5 postos de saúde na área rural, e o 

atendimento à população é centralizado no hospital, onde os médicos trabalham.  O 

hospital é amplo, com as instalações precárias. Segundo o diretor, o município passou 

por um curto período de dificuldade em função da demissão recente de um médico; 

porém, ele nunca ficou desassistida de médicos, tendo pelo menos um todo o tempo.  

 

  



 
 

Relatório de Campo – Curuá – PA 

 

Data da viagem: 10 a 12 de julho de 2011 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

O município de Curuá localiza-se na microrregião de Santarém, mesorregião do 

Baixo Amazonas, a 736 km de Belém e a cerca de 5 horas de Santarém, principal 

centro urbano do Oeste paraense. O município, com 12.262 habitantes, foi criado em 

1995, emancipado de Alenquer.  

O acesso à Curuá pode ser por estrada de terra, por Óbidos ou Alenquer, ou 

fluvial, por Santarém. Nossa viagem partiu de Santarém, em uma lancha rápida da 

empresa Tapajós até a cidade de Óbidos. O trajeto até Óbidos dura 3 horas, sendo 

necessário depois pegar um ônibus para Curuá. Não há barco direto de Santarém até 

Curuá aos domingos. Nos outros dias há um barco noturno, que leva cerca de 5 horas 

até Curuá. Porém, de setembro a dezembro é o período da seca, quando o igarapé 

Curuá seca. Nesse período, o acesso é principalmente por meio da estrada. Uma 

viagem de barco que dura 5 horas, nas chuvas, dura de 15 a 18 horas na seca. Nessa 

época, é necessário pegar uma canoa leve até um porto mais à boca do Amazonas, 

onde ficam as lanchas e barcos mais pesados. Nesse período, portanto, o 

abastecimento de mercadorias da cidade fica bastante prejudicado. 

Uma vez em Óbidos, ficamos sabendo que só há ônibus de Óbidos a Curuá no 

período da manhã. Pegamos um táxi, que nos cobrou R$250,00. A viagem durou um 

pouco mais de duas horas, em uma estrada de terra em péssimo estado de 

conservação, quase intrafegável. Pra o retorno à Santarém, pegamos um barco 

noturno, e a viagem levou cerca de 5 horas. 

Não há possibilidade de transporte aéreo, pois a cidade não possui ainda uma 

pista de pouso. Segundo a secretária de saúde, o prefeito tem planos de transformar 

uma rua em uma, embora ainda espere recursos. 

População: 12.262 

-       - 61.9% rural 

Médicos: 1 

Enfermeiros: 10 

Cirurgião-dentista: 1 

Número de estabelecimentos de saúde: 7 

-       - 01 Hospital  

-       - 01 Centros de Saúde na área urbana 

00     - 03 Centros de saúde na área rural 

03 

-        - 01 Posto de Saúde da Família  

Nível de Escassez, segundo Índice: Alta 



 
 

A cidade tem uma aparência agradável, com a maior parte das ruas com passeio 

e asfaltadas na área urbana. Há muitos lotes vagos. Há iluminação na área central. A 

vista do igarapé Curuá é muito bonita, a pequena orla da cidade é muito bem cuidada, 

com árvores, jardins e um pequeno coreto.  A cidade possui apenas 2 restaurantes, 

alguns bares e “traillers” de lanches, distribuídos pela cidade. Já o pequeno comércio, 

correios e lan house ficam situados ao redor do centro. A prefeitura e as secretarias 

municipais ficam em um prédio novo, que ocupa um quarteirão um pouco afastado da 

área central, ao lado do centro de saúde (unidade mista) e do posto do PSF.  A única 

empresa de telefonia celular que opera na cidade é a Vivo. Não há agências bancárias 

no município, a prefeitura utiliza o banco de Alenquer para seus pagamentos. Para 

pagar os empregados, funcionários sacam o dinheiro e transportam toda a quantia de 

barco até Curuá. Os pagamentos são feitos em espécime. O município possui 2 

pousadas, uma delas ao lado da prefeitura, que serve de hospedagem para o médico 

e profissionais que venham realizar algum trabalho na cidade. A energia do município 

é gerada por uma termoelétrica. As comunidades na área rural têm energia, algumas 

por meio de gerador. Estas últimas não podem manter vacinas. 

2. Serviços de Saúde/profissionais de saúde  

Curuá possui um Centro de Saúde e um Posto de Saúde da Família. O Centro de 

Saúde é uma unidade mista. Por funcionar 24 horas, os habitantes costumam chamá-

lo de Hospital. A unidade tem uma estrutura simples, não possui raio-x, mas tem 

ultrassonografia e desfibrilador. O almoxarifado é bem organizado e bem fornido, com 

estoque de vários tipos de medicamentos, desde os básicos até alguns de uso menos 

frequente. O consultório odontológico funciona nesta unidade, está em bom estado de 

conservação e possui um equipamento de raio-x.  

No período da nossa visita, trabalhavam no município um médico, um cirurgião-

dentista e dez enfermeiros. O médico, um ginecologista obstetra, atende na cidade 

durante 15 dias a cada dois meses. Ele trabalha 60 dias em um município próximo, 

vindo a Curuá somente em suas folgas de lá. O salário é de R$ 21.000,00 brutos, para 

15 dias, com contrato temporário. Periodicamente a secretaria de saúde contrata um 

especialista que passa três dias realizando consultas e exames na cidade, por R$ 

5.000,00. O cirurgião-dentista é concursado e mora com a família em Curuá, com um 

salário de R$ 2.500,00 brutos.  Este profissional possui um consultório particular em 

Curuá e também é concursado da prefeitura de Óbidos. Há outra vaga de cirurgião-

dentista na cidade, pois o outro profissional, que possuía um contrato temporário, 

desistiu porque não se adaptou ao trabalho e à vida na cidade. O salário das 



 
 

enfermeiras é de R$ 2.000,00 brutos. Parte das profissionais é concursada, e parte 

possui contrato temporário, mas todas moram no município.  

Além do salário o município oferece moradia (casa dos profissionais de saúde ou 

pousada) e alimentação. No período de nossa visita apenas o médico se hospedava 

na pousada, os outros profissionais compraram ou alugaram imóveis na cidade.  

A secretária de saúde relatou que o município tem muita dificuldade para contratar 

médicos, pouca dificuldade para contratar cirurgiões-dentistas e nenhuma para 

contratar enfermeiros. De acordo com a mesma há uma alta rotatividade de médicos, 

causada principalmente pela localização do município, difícil acesso, falta de opções 

de lazer, impossibilidade dos profissionais manterem o mesmo padrão de vida de 

cidades maiores e distância da família.  

O PSF está atualmente funcionando na casa ao lado do ‘Hospital’ – um local que 

costumava ser a casa dos médicos. O antigo PSF era sediado na beira do rio curuá, 

mas já estava em péssimas condições. A secretaria de saúde resolveu passá-lo 

provisoriamente para aquele estabelecimento, enquanto a nova construção não fica 

pronta. O estabelecimento permanente do PSF está sendo construído em um bairro 

um pouco distante do centro da cidade, e irá atender principalmente ao conjunto 

habitacional construído pela prefeitura no último ano. O futuro PSF será um 

estabelecimento enorme, que tem o custo estimado de R$ 406 mil reais.  

Curuá também tem três centros de saúde na área rural: Rio da Ilha e Boca do 

Jacaré, ambas com acesso exclusivamente fluvial, e Apolinário, à beira da estrada. 

Nesses postos há apenas técnicos de enfermagem. Segundo a secretária de saúde, 

seria desejável que eles se tornassem PSF, mas é impossível contratar médicos para 

atuar na área rural de Curuá - algo que já é difícil para a sua área urbana.  

Os municípios de referência de Curuá são Alenquer (partos e exames 

laboratoriais), Óbidos (casos cirúrgicos e cesarianas), Santarém (traumatismo 

craniano, fratura de fêmur, consultas com especialistas, alguns exames...), Manaus e 

Belém. A prefeitura mantém em Santarém uma “Casa de Apoio” para hospedar os 

pacientes referenciados. Ali trabalham uma técnica de enfermagem e uma funcionária 

que cozinha e limpa, além do motorista que transporta os pacientes até os serviços de 

saúde. Os partos geralmente são referenciados para Alenquer. Lá tem uma “Casa da 

Mamãe”, onde as grávidas ficam na(s) semana(s) finais da gestação. Ali é oferecida 

alimentação e leito, bem como palestras sobre maternidade. Quase todos os partos de 

Curuá são feitos naquela cidade. Alguns partos, porém, precisam ser feitos no centro 

de saúde (unidade mista), principalmente quando as grávidas têm o filho antes do 

tempo. Outras preferem não ir para Alenquer – segundo uma enfermeira, são 

“teimosas”, querem ficar em Curuá. Nesse caso, duas parteiras (também técnicas de 



 
 

enfermagem) fazem os partos no Centro de Saúde. Em outros casos, ainda, as 

grávidas preferem ter o parto em casa, com parteiras, mas se houver alguma 

complicação, são levadas diretamente para o Centro de Saúde.  

Cerca de duas vezes ao ano a prefeitura faz os “Mutirões de Saúde”, viagens às 

áreas rurais com atendimentos de saúde e de cidadania. A equipe é composta por 

médico, cirurgião-dentista, enfermeiras e técnicos, além, serviços de cabeleireiro, 

emissão de certidão de nascimento e bolsa família. Na última viagem, levaram até 

mesmo o carro do Brasil Sorridente na balsa, onde foram realizados os atendimentos 

odontológicos. A balsa fica cerca de um dia nas grandes comunidades, onde são 

atendidas cerca de 180 pessoas por dia, e meio dia nas vilas pequenas. O cirurgião-

dentista faz principalmente extração e limpeza. Os enfermeiros fazem palestras, 

consultas, preventivos ginecológicos etc. Nessas viagens, a secretária de saúde 

também participa, assim como o prefeito, quando ele está na cidade. 

De acordo com a enfermeira entrevistada, as atividades frequentes de promoção, 

prevenção e busca ativa foram responsáveis pelo aumento no número de casos de 

câncer de colo de útero, hanseníase e hipertensão. Atualmente há 450 pacientes 

hipertensos cadastrados, embora o número aumente progressivamente. A enfermeira 

destaca ainda a identificação de alguns casos de leucemia no município, em número 

acima da média. Nesses casos, os pacientes são encaminhados para Santarém ou, a 

depender do estágio da doença, para Manaus. 

Durante a nossa estadia, fomos informados pelos profissionais da existência de 

“curandeiros, macumbeiros, puxadores e consertadores” na região. Em geral, os 

profissionais procuram não interferir, associando as duas propostas terapêuticas. Um 

morador relatou que há na cidade um curandeiro e pai-de-santo, famoso na região, 

que começa seus atendimentos às 7h, para ao meio dia, recomeça às 13h e para só à 

meia noite. Sua agenda é cheia e as consultas são marcadas e gratuitas. Só é 

possível conseguir um horário para uma semana à frente. Muitas vezes chegam nas 

farmácias da cidade até receitas assinadas por este curandeiro – até mesmo de tarja 

preta. O cirurgião-dentista reclamou da existência de dois “dentistas práticos” na 

cidade, que interferem muito em seu trabalho, pois os moradores procuram-no se 

houver algum problema com a extração do prático.  

 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Curuá foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 



 
 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao município e a partir 

das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de saúde, constatamos 

que a grande rotatividade de profissionais, bem como a dificuldade de contratação dos 

mesmos está em sua grande parte relacionada à distância e dificuldade de acesso ao 

município e à falta de estrutura. Geralmente os motivos de saída apontados pelos 

profissionais então relacionados a esses fatores, como por exemplo, ficar longe da 

família e falta de opções de lazer. A secretária de saúde afirma que oferecer um 

salário bom não é suficiente para manter os profissionais, o município deve oferecer 

também moradia e alimentação. Já os profissionais destacam o pagamento em dia 

como um importante fator de fixação.   

Como uma forma de contornar essa alta rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi mencionado durante as entrevistas a possibilidade de implantação do 

serviço civil obrigatório para estudantes de medicina formados em universidades 

públicas. Outro aspecto bastante citado foi o investimento na infra-estrutura dos 

serviços de saúde, melhorando também as condições de trabalho dos profissionais.  

Tanto a secretária de saúde quanto o médico acreditam que a construção de um 

hospital de pequeno porte no município poderia atrair profissionais, principalmente 

médicos especialistas. O médico ressaltou ainda a questão da violência em algumas 

regiões do Pará como um fator que repele profissionais 

Dos três profissionais entrevistados (um médicos, um cirurgião-dentista e um 

enfermeiro), todos naturais do interior do Pará, nenhum pretende continuar morando 

no município. O médico pretende voltar para Belém, onde vive sua família, se 

aposentar e abrir um consultório particular. O cirurgião-dentista pretende continuar em 

Curuá por mais dois anos, mudando-se então para Óbidos, onde também é 

concursado, e abrir um consultório. Dentre os motivos alegados por ele para mudar-se 

estão a educação dos filhos (os mais velhos moram com os avós na capital, e os mais 

novos já precisam de uma escola melhor), a falta de opções de lazer e a dificuldade 

para encontrar alimentos de qualidade para a família. Já a enfermeira revela ter a 

intenção de fazer uma faculdade de medicina. Entretanto, por ter se casado com um 

morador de Curuá, que possui um comércio, não sabe quando e se irá sair.  

 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

 

O trabalho de campo em Curuá foi marcado por uma recepção atípica. Ainda em 

Belo Horizonte, combinamos com a secretária de saúde de ligarmos para ela quando 



 
 

estivéssemos indo para Curuá, pois ela disponibilizaria um veículo para nos buscar em 

Óbidos e reservaria a pousada. Ao chegarmos em Santarém, no dia 08/07, entramos 

em contato com a mesma, por celular, que pediu que ligássemos um pouco mais tarde 

pois ela estava ocupada. Tentamos falar com ela repetidas vezes nos dias 08, 09 e 10, 

sem sucesso.  Pegamos um táxi em Óbidos e fomos para Curuá, onde chegamos à 

pousada que não estava reservada. No dia seguinte, as 07:00, fomos surpreendidas 

pela enfermeira batendo na porta do quarto da pousada, querendo saber, por ordem 

da secretária de saúde, como havíamos conseguido chegar na cidade. Tal situação 

nos levou a pensar que a secretária de saúde tentou evitar nosso trabalho em Curuá. 

De todo modo, a pesquisa correu sem maiores problemas.  

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas, somente a secretária se mostrou um pouco apreensiva no início da 

mesma, mas depois relaxou e participou normalmente. Em algumas entrevistas 

ocorreram algumas interrupções, como pessoas entrando na sala e inclusive 

participando da conversa, mas felizmente isso não interferiu no conteúdo das 

entrevistas. Apesar de termos manifestado interesse em conhecer uma unidade de 

saúde da área rural, a secretária de saúde colocou diversos obstáculos à visita. Com a 

nossa insistência, ela pediu que a procurássemos no dia seguinte para combinarmos a 

visita. No dia seguinte ela não nos recebeu, apesar das quatro tentativas que fizemos.  

 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Novo Horizonte do Oeste - RO 
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1. O município (localização, acesso, infra estrutura) 

Novo Horizonte do Oeste é um município localizado na região Norte, mesorregião 

Leste Rondoniense e microrregião Cacoal e esta dentro do bioma Amazônia. O 

município possui 10.240 habitantes distribuídos numa área de 843 Km², sendo 1.733 

residentes em área Urbana e 8.507 em área Rural (IBGE, 2010), espalhados em seis 

linhas e um distrito (Migrantinopolis – 16km). Sua distância da capital do estado, Porto 

Velho, é de 515 km e do principal município de referencia, Rolim de Moura, é 25 km.   

O acesso da capital a Novo Horizonte do Oeste é pela rodovia BR 364, sentido 

Ariquemes e Vilhena. Nos primeiros 30 km a rodovia é asfaltada e duplicada e está em 

bom estado de conservação. Depois destes 30 km iniciais, logo após passar pela 

cidade de Candeias do Jamari, a rodovia torna-se de pista única, asfaltada e segue 

também em bom estado de conservação. O trajeto selecionado para essa pesquisa de 

campo inclui os seguintes municípios: Itapuã do Oeste, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto 

do Oeste, Presidente Médice e Rolim de Moura. A duração da viagem de carro é de 

aproximadamente 6 a 7 horas.    

A partir de Rolim de Moura, deixa-se a rodovia federal BR 364 para tomar a 

rodovia estadual RO 010 (asfaltada em pista única) sentido Novo Horizonte do Oeste. 

Os 25 km de estrada estavam em bom estado de conservação, porém sem sinalização 

noturna. Para chegar à sede do município desde Rolim de Moura, deve-se tomar a 

estrada vicinal (conhecidas na região como “linhas”) L 160, que cruza a RO 010, para 

a direita e seguir por aproximadamente 2 km. Há um povoado (que faz parte do 

município de Novo Horizonte do Oeste) no entroncamento da RO 010 com a L 160 

que serve como referência já que não há sinalização. Existe ônibus de Rolim de Moura 
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para Novo Horizonte do Oeste diariamente, porém não tem durante a noite. Alem 

disso, é muito comum a utilização de serviço de táxi, pois a distancia é muito curta.  

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Velho até Novo Horizonte do Oeste, pode-se dizer que quanto 

mais próximo de Porto Velho menor o tráfego de veículos pesados e melhor o estado 

de conservação da rodovia. Apesar disso, durante todo o trajeto a pavimentação foi 

considerada boa (sem buracos ou com poucos). O principal problema identificado 

quanto à segurança do trajeto é fato de a sinalização noturna estar boa em alguns 

pontos (mais próximos a Porto Velho) e inexiste em outros (mais próximo a Novo 

Horizonte do Oeste).  

Novo Horizonte do Oeste surgiu como “Núcleo Urbano de Apoio Rural - NUAR do 

Projeto de Colonização Rolim de Moura, com o nome de Novo Horizonte. O projeto de 

emancipação foi iniciado com esse nome, mas como já existia outro município com o 

mesmo topônimo no Estado de São Paulo, o autor do projeto de emancipação, 

acrescentou a expressão "do Guaporé". Sem uma melhor justificativa histórico-

geográfica para se acrescentar essa expressão o autor escolhe então o nome 

“Cacaieiros” para homenagear os colonizadores que conquistaram suas terras 

carregando em suas costas pesados “cacaios”, espécies de cesto de cipó. Com o 

nome de Cacaieiros, o município foi criado, através da lei nº 365, de 13 de fevereiro de 

1992, assinada pelo Governador Oswaldo Piana Filho, com área desmembrada do 

Município de Rolim de Moura”. Os líderes políticos da época não aceitavam o nome 

escolhido, pois o achavam estranho. Lutaram por sua mudança e através da lei nº 

549, de 11 de janeiro de 1994, o município voltou a se chamar Novo Horizonte, com 

acréscimo da expressão "do Oeste", para diferenciar do outro município já existente 

em São Paulo. Assim permanece em divisão territorial datada de 2007 (IBGE, 2010). 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: rodoviária, banco 

(somente agência do Banco do Brasil), farmácias, uma pensão e algumas 

representações governamentais (ex. EMATER, Secretaria do Estado de Educação, 

Biblioteca Municipal e outros). A sede do município possui iluminação noturna, é 

relativamente arborizada e totalmente asfaltada. A cidade possui acesso à internet, 

porém somente os celulares da operadora Oi possuem sinal. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Há um pequeno 

centro comercial, onde se concentram os serviços e os estabelecimentos comerciais 

(serviços mecânicos, lan house, academia de ginástica, padaria, sorveteria, material 

de construção, bares e outros), estruturado de forma linear. As outras estruturas 

(principalmente governamentais) ficam nas ruas do entorno deste centro linear. 



 
 

Percebe-se que a cidade é limpa, “arrumada” em sua área central, uma vez que a 

maior parte das casas é bem cuidada – não se vê “desleixo” – e estão em bom estado 

de conservação. As únicas opções de lazer visíveis são os campos de futebol, os 

bares e dois balneários.  

O distrito de Novo Horizonte do Oeste, Migrantinópolis, tem uma estrutura 

bastante organizada, com alguns comércios, farmácias, bares, escola e possui 

também um posto de saúde.  

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde  

Novo Horizonte do Oeste possui uma Unidade Mista de Saúde na sede e um 

posto de saúde no distrito Migrantinópolis. De acordo com o secretário de saúde 

trabalhavam, na ocasião da visita da equipe de pesquisadores ao município: 10 

médicos, sendo quatro efetivos (três pelo município e um pelo estado) e seis com 

contratos emergenciais, 10 enfermeiros e dois cirurgiões-dentistas (um concursado 40 

horas e outro contratado para 20 horas). Os salários praticados no município giram em 

torno de R$ 6.500 líquido para os médicos e RS 2.500 para os cirurgiões-dentistas e 

enfermeiros. Além do salário não existe qualquer tipo de beneficio.  

Dos médicos do município, um já trabalha no mesmo há aproximadamente 12 

anos, dois há aproximadamente oito anos e uma a dois anos. Todos estes são 

efetivos, o restante foram contratados durante os últimos dois anos. Dos dois médicos 

entrevistados, um é cirurgião geral e o outro tem especialização em Saúde da Família 

e Saúde do Trabalho.  

O município possui três equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), porém 

só tem um médico que atende pelo programa. Atualmente o secretário esta a procura 

de mais dois médicos para completar as equipes. De acordo com o mesmo existe uma 

grande dificuldade de contratar médicos para o PSF devido à dedicação exclusiva de 

40 horas semanais. O secretário relata que uma das médicas que atendia pelo PSF, 

pediu para sair da equipe e atender só na Unidade para poder trabalhar também em 

outros municípios.  Outros dois médicos que já passaram pelo PSF, pediram para sair, 

pois receberam proposta salarial melhor.  

Além da dificuldade de contratar médico para o PSF, o secretario relata 

dificuldade de contratar especialistas, principalmente pediatra, ortopedista e 

cardiologista. Observa também que muitos médicos estrangeiros e são clínicos, mas 

especialista é uma raridade.  

Quanto a enfermeiros e cirurgiões-dentistas o secretario não encontra dificuldade 

na contratação destes. O mesmo menciona que a abertura de faculdades para área da 

saúde em Rolim de Moura contribuiu bastante para a contratação desta categoria 



 
 

profissional. Além disso, também favoreceu a chegada de novos profissionais a 

abertura estado de Rondônia e a chegada das usinas. 

O secretário aponta que os principais desafios para manter o médico no município 

se resumem ao salário, pois os profissionais trocam de trabalho de acordo com o 

salário oferecido. Não querem a dedicação exclusiva ao PSF, pois não permite 

trabalhar em vários lugares; querem uma qualidade de vida elevada, conforto, lazer, 

educação particular para filhos, etc. No entanto o mesmo ressalta, que há uns 10 a 15 

anos atrás era muito mais complicado, pois a grande parte dos médicos tinha que vir 

de fora do estado. Atualmente, ter profissionais do próprio estado facilita a 

contratação, pois estes já estão acostumados com a região.  

Dos profissionais de saúde do município somente três enfermeiras residem no 

mesmo, o restante reside nas cidades ao redor (ex. Rolim de Moura e Cacoal). De 

acordo com o secretário durante gestão anterior somente um médico residiu no 

município, mas praticamente não ficava no mesmo, pois atendida em outros 

municípios da região. O último médico que realmente residiu no município foi em 1988.  

A Unidade Mista de Saúde, é uma unidade de pequeno porte, com uma infra 

estrutura simples. Passou recentemente por algumas reformas simples como: troca de 

azulejos, banheiro novo para funcionários, pintura. Sua estrutura inclui um consultório 

médico com, sala de pediatria (quatro leitos), enfermaria masculina e feminina (cinco 

leitos cada), posto de enfermagem, farmácia e deposito de medicamentos, 

ambulatório, com equipamentos como monitor cardíaco, desfibrilador, balança digital, 

medidor de pressão de mercúrio. No fundo tem um forno para queima de resíduo. Ao 

lado da unidade, tem um local para atendimento do PSF com sala de vacina e de 

atendimento, recém pintado, porém com estrutura precária. O posto de saúde do 

distrito também tem uma estrutura simples, porém com um espaço adequado para a 

demanda. Existe também no município um hospital inacabado conhecido como 

“elefante branco”.  De uma maneira geral os médicos reclamaram da infra estrutura 

precária da unidade, da falta de medicamentos e exames no município; o cirurgião-

dentista reclama da falta de raio-x odontológico e água fluoretada, porém falta em todo 

o estado; já a enfermeira do distrito, sente falta da disponibilidade de carros para 

visitas domiciliares.  

De acordo com o gestor na sede tem médicos todos os dias e no distrito, 

segunda, quarta e sexta. Apesar de terem três equipes do PSF, mesmo que 

incompletas, o município não oferece visitas domiciliares. A população rural para 

atendimento tem que locomover por iniciativa própria para as unidades de saúde. De 

acordo com o secretário, em breve irão iniciar atendimentos em uma das linhas com 

umas das equipes.  



 
 

A rota de referencia é: Rolim de Moura, Cacual, Ji Paraná e Porto Velho. Segundo 

o secretário, geralmente os pacientes são referenciados direto para Rolim de Moura 

ou para o hospital de alta complexidade em João Paulo II em Porto Velho. Ele 

menciona que a grande dificuldade de encaminhamentos para estes municípios é 

devido à grande demanda dos mesmos que acolhem pacientes de vários municípios 

ao redor. Os principais casos encaminhados são decorrente a acidentes de moto e 

partos. Quanto ao encaminhamento odontológico o cirurgião-dentista deixa a entender 

que encaminha para seu próprio consultório particular e quando não é possível segue 

a mesma rota de referencia  

De acordo com os entrevistados os principais casos clínicos da região incluem 

infecções, verminoses, crise hipertensiva e problemas renais. Atualmente teve um 

surto de hanseníase.  

Quanto a terapêuticas alternativas, foi informado pelos profissionais e em 

conversas informais com a população a existência da pastoral da saúde na cidade que 

é bastante frequentada. Trabalham principalmente com prevenção e conscientização 

sobre as doenças através de palestras, e oferecerem tratamento alternativo com 

plantas medicinais.  O fato da população fazer uso de plantas medicinais, não 

influencia no trabalho dos profissionais de saúde. Existe também no município um 

cirurgião-dentista prático bastante antigo e conhecido pela população. De acordo com 

o cirurgião-dentista entrevistado, antigamente a população consultava muito com o 

prático, mas ultimamente esse quadro mudou.  

Ao visitar uma das farmácias do município, foi nos informado que antigamente, 

quando não tinha médico todos os dias (aproximadamente um ano e meio atrás), as 

pessoas recorriam muito à farmácia. De acordo com funcionário da farmácia, tem um 

farmacêutico muito famoso em Rolim de Moura e varias pessoas, inclusive de Novo 

Horizonte do Oeste, ainda vão procura-lo ao invés do médico.   

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Novo Horizonte do Oeste foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com “traços” de escassez. Durante a nossa visita ao 

município e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, constatamos que a grande dificuldade de contratar e fixar profissionais de 

saúde se restringe a médicos para o PSF e especialistas. Foi observado que os 

profissionais que atuam há mais tempo no município são os efetivos. Para os que têm 

contrato temporário, existe uma rotatividade mais alta.  



 
 

Outro fator importante constatado foi que a grande maioria dos profissionais não 

reside no município. Preferem morar em municípios maiores da região que, na visão 

deles, oferecem uma qualidade de vida mais elevada, com mais opções de lazer, 

serviços e educação.  Um dos médicos entrevistados menciona também que o que 

contribuiu para o aumento de número de profissionais em Novo Horizonte do Oeste, 

foi o crescimento da cidade de Rolim de Moura, pois vários profissionais que vão 

trabalhar em Rolim de Moura, acabam também atuando em Novo Horizonte do Oeste, 

como é o caso do próprio entrevistado.  

Dos entrevistados apenas a enfermeira possui somente um trabalho no município. 

Os médicos trabalham em média em dois a três municípios e o cirurgião-dentista além 

do atendimento no posto, possui um consultório particular em Novo Horizonte do 

Oeste. Foi constatado que a melhoria das estradas e as distancias geralmente curtas 

favorecem o transito dos profissionais entre vários municípios durante a semana.  

Os dois médicos entrevistado são estrangeiros, um de Guatemala e o outro no 

Peru, ambos formaram no exterior, porém já possuem o registro do conselho de 

medicina. Este dado reflete a informação obtida em campo de que grande parte dos 

médicos que atuam no Estado de Rondônia são estrangeiros. Um dos médicos, já 

trabalhou em vários municípios na região e só foi trabalhar em Novo Horizonte após 

passar no concurso. O segundo médico, foi trabalhar no município a convite do então 

prefeito, quando estava procurando emprego após obter o seu CRM. 

 Já o cirurgião-dentista, que veio do interior de São Paulo, não estava satisfeito 

com o trabalho na capital paulista e como sempre teve a intenção de ir para o Norte do 

País, quando ficou sabendo de uma vaga em uma clínica de Rolim de Moura se 

mudou para Rondônia. O trabalho na clínica não deu certo, então após algumas 

tentativas em outros municípios abriu um consultório em Novo Horizonte do Oeste. Lá 

fez contatos políticos e logo quando teve uma mudança de gestão foi contratado pelo 

município. Diferente dos outros profissionais, a enfermeira, que é de Novo Horizonte 

do Oeste, sempre teve a intenção de trabalhar no município. A mesma já trabalhava a 

anos como auxiliar de enfermagem no posto de Migrantinópolis, e quando formou 

retornou para o município onde fez o concurso para enfermeira do PSF.  

Uma reclamação em comum de todos os profissionais foi sobre a questão salarial. 

Apesar do secretario considerar o salário bom para região, todos queixaram de que o 

salário é baixo. Este inclusive é um dos motivos dos médicos trabalharem em vários 

municípios. Um dos médicos entrevistados relata que se o salário fosse suficiente, 

optaria em trabalhar somente em um município. A infra estrutura e condições de 

trabalho também foram fatores negativos apontados, principalmente pelos médicos. 



 
 

Um deles cita a necessidade de uma gestão mais qualificada em saúde pública, que 

de apoio oferecendo capacitações, material e condição de trabalho mais adequada.  

A interferência política também um assunto apontado durante as entrevistas. Um 

dos médicos reclama de vereadores que fazem campanha política em cima dos 

profissionais de saúde, levando família, parentes e amigos para serem atendidos.  

Dos cinco profissionais entrevistados (dois médicos, um cirurgião-dentista e um 

enfermeiro), somente um (médico) mencionou a possibilidade de mudar de trabalho e 

cidade, pois tem uma preocupação com a qualidade de ensino para seu filho. De 

acordo com o mesmo Rolim de Moura não oferece um ensino de alta qualidade. Este 

mesmo profissional inclusive relata durante a entrevista que os médicos que atuam no 

município ou tem filhos já mais velhos, já independentes (caso do segundo médico 

entrevistado) ou não tem filhos.   

O principal motivo constado para a fixação dos profissionais médicos no município 

parece ser decorrente ao vinculo de trabalho (concurso) e não ao município em si. Já 

a enfermeira possui um vinculo afetivo e familiar. O cirurgião-dentista, apesar de ser 

de outro estado, também se fixou no município, abrindo consultório e demonstrando 

intenção de fazer um concurso quando este abrir e trabalhar 40 horas e não 20 pelo 

município.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

Fomos muito bem recebidos pelo secretario de saúde, pelos profissionais 

entrevistados e pela comunidade em geral. O secretario de saúde foi o primeiro 

entrevistado logo no dia de chegada e facilitou o nosso acesso aos profissionais de 

saúde, inclusive agendando uma das entrevistas no posto de saúde do distrito.  

Todos os profissionais de saúde demonstram estarem bem à vontade durante as 

entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos em responder as 

nossas questões. A entrevista com o cirurgião-dentista foi realizada em sua residência 

e em alguns momentos foi interrompida por seus familiares, porém felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.  

Durante a nossa estadia no município, tivemos alguma dificuldade para fazer 

nossas refeições. Já no primeiro dia não encontramos um lugar para fazer um lanche 

durante a tarde, somente um restaurante familiar, que nos serviu um pão com ovo. 

Para jantar em um local mais adequado, nos deslocávamos à noite para Rolim de 

Moura.  
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1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Seringueiras é um município localizado na região Norte, mesorregião Leste 

Rondoniense e microrregião Alvorada D`Oeste e está dentro do bioma Amazônia. O 

município possui 11.629 habitantes distribuídos numa área de 3.773,511 Km², sendo 

4.397 residentes em área Urbana e 7.232 em área Rural (IBGE, 2010). O município 

conta com população concentração nas localidades sede e em dois povoados: Bom 

Sucesso e Novo Planalto. O município de Seringueiras fica a aproximadamente 527 

km (BR 364) ao sul de Porto Velho, capital de Rondônia.   

O trajeto a ser realizado desde a capital de Rondônia, Porto Velho, é praticamente 

o mesmo para Novo Horizonte do Oeste. O acesso de Porto Velho a Seringueiras é 

pela BR 364, RO 010 e BR 429, passando pelos municípios de Alto Paraíso e 

Ariquemes. A diferença para o trajeto de Novo Horizonte do Oeste é que, a partir de 

Rolim de Mora são 145 km até Seringueiras pela RO 010, 481, 370 e BR 429, 

passando pelos municípios de Nova Brasilândia D´oeste e Santana do Guaporé.  

O povoado que deu origem ao município surgiu como núcleo urbano de apoio 

rural do Projeto de Colonização Bom Princípio, com o nome idêntico ao projeto. O 

projeto de emancipação tramitou na Assembleia Legislativa do estado de Rondônia 

com o nome de Bom Princípio de Rondônia, porque o deputado Reditário Cassol, 

autor do projeto, fora avisado pelo delegado do IBGE em Rondônia, Gerino Alves, que 

já existia município no Rio Grande do Sul com o nome escolhido. 

Quando o projeto de emancipação foi escolhido para fazer parte do item XIV, do 

parágrafo único, do artigo 42 das Disposições Transitórias da Nova Constituição 

Estadual de 1989, o relator da Constituinte, deputado Amizael Silva, era de opinião 
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que as expressões d'Oeste e de Rondônia deveriam ser excluídas dos futuros 

topônimos. Por sugestão de Gerino Alves, delegado do IBGE em Rondônia, o 

deputado Amizael Silva escolheu o nome de Seringueiras, por ser a Bacia Hidrográfica 

do Rio São Miguel grande produtora de borracha, produto da seringueira (Hevea 

brasiliensis), árvore da família das Euforbiáceas. 

Com o nome de Seringueiras o município foi criado pela Lei nº 370, de 13 de 

fevereiro de 1992, assinada pelo governador Oswaldo Piana Filho, com áreas 

desmembradas dos municípios de São Miguel do Guaporé e Costa Marques (IBGE, 

2010). 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: rodoviária, banco 

(somente agência do Banco do Brasil), farmácias, um ou dois estabelecimentos de 

hospedagem (sendo que um deles é um bom hotel/pousada) e algumas 

representações governamentais (ex. EMATER, Polícia Militar, FUNAI e outros). A sede 

do município possui iluminação noturna, não é arborizada e totalmente asfaltada. 

Apesar de a sede municipal ser totalmente asfaltada pode-se perceber muita poeira 

devido ao tráfego de veículos pesados e às vias vicinais que são todas de terra. A 

cidade possui acesso à internet, porém somente  duas operadoras de celulares 

possuem sinal bom. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Há um pequeno 

centro comercial (composto por duas ruas paralelas), onde se concentram os serviços 

e os estabelecimentos comerciais (serviços mecânicos, lan house, academia de 

ginástica, padaria, sorveteria, material de construção, bares e outros), estruturado de 

forma linear. As outras estruturas (principalmente governamentais) ficam neste centro 

e nas ruas do entorno deste centro linear. 

Percebe-se que a cidade não é muito limpa devido a poeira, principalmente. Há 

algumas casas bem cuidadas, mas outras têm um aspecto de desleixo e mal estado 

de conservação. As únicas opções de lazer visíveis são os campos de futebol e os 

bares. Foi observada a presença de casas noturnas desativadas. 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde  

O município de Seringueiras possui uma Unidade Mista de Saúde na sede onde 

funciona um “complexo hospitalar” e unidade do Programa de Saúde da Família 

(PSF). Além destas unidades, na zona rural existem dois postos de saúde, um no 

povoado de Bom Sucesso e outro no de Novo Planalto. Há um terceiro posto 

construído na localidade conhecida como “quatorzinha” que nunca funcionou. Na 

opinião da secretária o mesmo não deveria vir a funcionar já que a linha (via vicinal da 



 
 

área rural) mais povoada que o posto atenderia fica mais próxima da cidade do que 

deste posto. De acordo com a secretária muitos dos residentes da zona rural preferem 

ir para a cidade do que a um posto próximo, pois isso significa além de ir para o 

médico, ir para o mercado, farmácia, fazer compras em uma loja, etc.  

Desde Bom Sucesso há um ônibus para Seringueiras duas vezes na semana. Em 

conversa com morador local (Sr. Fabiano - morador mais antigo do povoado chegou 

ao distrito em 1985), o mesmo relatou que o posto só trata de ferimentos leves e 

possui remédio somente para verme. No ano passado (2010) havia um médico que 

atendia uma vez por semana, mas esse ano (entrevista realizada em Julho de 2011) 

ainda não veio nenhum. Quando a população precisa de atendimento tem que ir para 

a sede do município de Seringueiras por conta própria. Na maioria das vezes 

dependem de amigos para levar ou de um dos três vereadores locais. Existem 

algumas pessoas do povoado que fazem esse serviço, mas cobram por ele. Ainda 

segundo Sr. Fabiano, os moradores estão pedindo uma ambulância há algum tempo, 

mas até hoje nada foi providenciado.  

O posto de saúde de Novo Planalto funciona há cinco anos e seu horário é de 

07h00min às 13:00 horas, atendendo com uma enfermeira e um agente 

comunitário.De acordo com os moradores,  nos últimos três anos, aparece um médico 

uma vez por semana (mas nem sempre com essa frequência). Quando a população 

necessita de atendimento também vão para Seringueiras por conta própria. Apesar 

disso, observa-se que existe ônibus para Seringueiras todos os dias da semana 

(menos terça feira). 

Como os postos de saúde na zona rural funcionam até 13h00min horas e fica (de 

maneira constante) somente um profissional da área de enfermagem em cada posto, 

de acordo com a secretária, a partir do mês de agosto de 2011 teria um médico todos 

os dias. Além disso, será colocado um gabinete odontológico em cada um dos postos.  

Atualmente trabalham no município um total de seis médicos, seis enfermeiros e 

dois cirurgiões-dentistas. Todos profissionais são concursados e dos seis médicos, 

dois são concursados pelo estado e prestam serviço para o município e os outros são 

concursados pelo próprio município.  De acordo com a secretária é muito comum em 

Rondônia o estado ceder profissionais aos municípios. A maioria destes profissionais 

também faz o concurso no município e logo prestam 20 horas pelo estado e 40 pelo 

município. Só um dos médicos atende somente em Seringueiras, enquanto o restante 

tem um ou mais vínculos com outros municípios na região.  

O salário dos médicos é de aproximadamente R$ 7.000 e o dos enfermeiros e 

cirurgiões-dentistas é de R$ 3.000 para 40 horas semanais. Cabe frisar que um dos 

cirurgiões-dentistas recebe R$ 1.500 por ter um contrato de 20 horas. Além do salário 



 
 

recebem um adicional por plantão e fora isto os profissionais não recebem qualquer 

outro tipo de gratificação.  

O município possui uma equipe do Programa de Saúde da Família (PSF). 

Atualmente a secretária relatou que não ocorrem visitas domiciliares programadas, 

com frequência e regulares (segundo ela, principalmente devido à falta de veículos). 

Dessa forma, os residentes das áreas rurais se deslocam para os dois postos de 

saúde (Bom Sucesso e Novo Planalto) e para a sede municipal. 

Atualmente a demanda da secretária é por ginecologista e pediatra. A mesma se 

refere a Seringueiras como um município privilegiado com relação à quantidade de 

médicos. Recentemente tem um ortopedista do estado que presta atendimento no 

município nas Sextas feiras e Sábados. Este profissional tem ajudado muito, já que o 

número de acidentes por moto é muito alto em Seringueiras.  

Além disso, o município contratará também mais dois enfermeiros e um cirurgião-

dentista. O cirurgião-dentista será chamado através do último concurso realizado. Já 

os enfermeiros terão que ser contratados através de processo seletivo, visto que não 

tem ninguém no concurso vigente para chamar. De acordo com a secretária, de mais 

de 100 candidatos somente quatro enfermeiros passaram na prova do concurso. 

A secretária aponta que o principal fator para atrair e fixar os profissionais é o 

salário, mas poderia haver outros incentivos como moradia. Ela percebe como um 

problema a questão dos médicos trabalharem em mais de dois municípios, não 

querem a dedicação exclusiva ao PSF, pois não permite trabalhar em vários lugares.  

A Unidade Mista de Saúde possui uma infraestrutura bem precária. O posto de 

saúde funcionava em uma casa e ao longo dos anos foram sendo construídos vários 

puxadinhos para ampliar sua estrutura. O posto foi fundado pelo médico mais antigo 

da cidade a partir de iniciativa própria e as reformas foram acontecendo através de 

ajuda da comunidade.  

O complexo (onde funciona PSF e “hospital”) possui: quatro consultórios médicos, 

sala de raio-x, centro cirúrgico, sala de parto, enfermaria feminina com 6 leitos, 

enfermaria masculina também com 6 leitos,  enfermaria pediátrica, posto de 

enfermagem, sala de vacina, sala de psicologia, sala de agendamento (tec-cartão, 

SUS, medicamentos de alto custo, estatística), refeitório, cozinha, lavanderia, farmácia 

básica, sala de epidemiologia, consultório odontológico, sala do PACS e PSF, 

laboratório da Funasa, laboratório, sala de teste do pezinho, sala de espera com 

banheiro masculino e feminino, sala de emergência, sala de triagem e atendimento a 

gestante/ pré-natal.  

Além disso, o município dispõe de duas ambulâncias velhas (o tempo todo 

estragadas), um Gol do PSF e uma Toyota da Funasa, que é utilizada nas campanhas 



 
 

de vacinação. Recentemente ganharam uma terceira ambulância do milionário da 

cidade (ganhou na loteria), que ainda não chegou. A secretária convenceu o prefeito a 

comprar outra ambulância recentemente, mas a mesma também não chegou.  

Geralmente atendem dois médicos por dia neste complexo, um de plantão e um 

em atendimento. Cada médico atende geralmente dois dias na semana. Segunda e 

terça um, quarta e quinta outro, sexta e sábado, o terceiro e sexta (manha) e domingo 

(plantão), o quarto médico.    

Não foi possível verificar as estruturas dos postos de saúde dos povoados Bom 

Sucesso e Novo Planalto, pois estavam fechados no momento da visita. Existe 

também no município um hospital inacabado. 

De uma maneira geral os médicos reclamaram da infraestrutura precária da 

unidade, falta de exames no município, do acúmulo de funções e falta de especialistas 

e da falta de carros; o cirurgião-dentista reclama da falta de raio-x odontológico e água 

fluoretada, porém falta em todo o estado; já o enfermeiro não realizou nenhuma 

observação negativa marcante.  

De acordo com os profissionais de saúde, o município de referência é Rolim de 

Moura e nos casos mais graves e de urgência os pacientes são envidados direto para 

Porto Velho, apesar de que esta não é a rota de referência oficial. Segundo os 

mesmos, as doenças epidêmicas da região seriam a hanseníase e a tuberculose. 

Outros casos clínicos da região considerados como frequentes são: hipertensão e 

diabetes. 

Quanto ao uso de terapêuticas alternativas, sabe-se somente sobre a existência 

da pastoral da saúde.  Além de saber que parte da população frequenta e se utiliza de 

tratamentos alternativos, não se percebe interferência ou ligação entre os mesmos e o 

sistema de saúde municipal. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Seringueiras foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com “Alto” nível de escassez. Durante a nossa visita ao 

município e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, constatamos que a grande dificuldade de contratar e fixar profissionais de 

saúde se restringe a médicos para o PSF e especialistas.  

Outro fator importante constatado foi que a grande maioria dos profissionais não 

reside no município. Preferem morar em municípios da região que, na visão deles, 

oferecem uma qualidade de vida mais elevada, com mais opções de lazer, serviços e 



 
 

educação. Dos cinco entrevistados apenas a secretária de saúde reside no município 

e um dos médicos possui residência (mas mora em outro município).  

Dos profissionais, um médico trabalha em mais dois municípios, o outro em mais 

um município, o cirurgião-dentista possui consultório particular em Vilhena e a 

enfermeira e a secretária de saúde trabalham somente no emprego público em 

Seringueiras. Percebeu-se que é normal que os médicos do município trabalhem, em 

média, em dois a três municípios. Foi constatado que a melhoria das estradas e as 

distâncias geralmente curtas favorecem o trânsito dos profissionais entre vários 

municípios durante a semana.  

Dos dois médicos entrevistados um é estrangeiro, de Cuba e ambos formaram no 

exterior (um em Cuba e um na Bolívia), porém já possuem o registro do conselho de 

medicina. Este dado reflete a informação obtida em campo de que grande parte dos 

médicos que atuam no Estado de Rondônia são estrangeiros. Um dos médicos, já está 

atuando no município há três anos e possuía uma experiência prévia em municípios 

do interior de sete anos. Enquanto isso, o outro médico atua no município há dez 

anos. Ambos os médicos são concursados. 

Já o cirurgião-dentista, trabalha no município desde fevereiro de 2011. O mesmo 

tinha um consultório particular na cidade de Vilhena, município onde mora, e decidiu 

fazer o concurso, pois estava em busca de algo fixo e estável. Quando foi fazer o 

concurso em Seringueiras não conhecia o município, demorando quase 12 horas para 

chegar. Atualmente demora aproximadamente sete horas desde Vilhena. Vai de 

ônibus para Pimenta Bueno, de lá pega outro ônibus para Rolim de Moura e segue 

com um taxi até Seringueiras. O cirurgião-dentista trabalha no município quinta, sexta 

e sábado e depois vai embora. Questionado sobre seus planos futuros, relata querer 

abrir um consultório particular em Seringueiras ou uma cidade vizinha e prestar outros 

concursos na região. O mesmo considera Seringueiras, uma cidade promissora, que 

em desenvolvimento.  

Com relação ao enfermeiro, este trabalha no município há oito meses (entrevista 

realizada em Julho de 2011). Decidiu fazer concurso em Seringueiras devido à 

proximidade de sua cidade que é Alvorada do Oeste. De carro ele gasta, em média, de 

40 minutos à uma hora para fazer o percurso diariamente. São 20 km de estrada de 

terra e o restante é asfalto. Antes, ele não trabalhava na área da Saúde e é a primeira 

vez que exerce a profissão de enfermeiro. Ele pretende continuar trabalhando em 

Seringueiras, pois acredita ser um município que esta em ascensão e é promissor.  

Uma reclamação em comum de todos os profissionais foi sobre a questão salarial 

e sobre a falta de carros. Este inclusive é um dos motivos dos médicos trabalharem 

em vários municípios. A infraestrutura, as condições de trabalho e a dificuldade de 



 
 

encaminhamento também foram fatores negativos apontados, principalmente pelos 

médicos.  

A interferência política também foi citada durante as entrevistas. Um dos médicos 

reclama de vereadores que fazem campanha política em cima dos profissionais de 

saúde, levando família, parentes e amigos para serem atendidos.  

Dos cinco profissionais entrevistados (dois médicos, um cirurgião-dentista e um 

enfermeiro), todos se mostraram interessados em continuar no município, somente um 

(o cirurgião-dentista) mencionou a possibilidade de mudar de trabalho, pois procura 

concursos em cidades próximas que ofereçam melhor salário. O principal motivo 

constado para a fixação dos profissionais médicos no município parece ser decorrente 

ao vínculo de trabalho (concurso) e ao fato de estarem acomodados e não ao 

município em si.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

 

Fomos muito bem recebidos pela secretária de saúde, pelos profissionais 

entrevistados e pela comunidade em geral. Apesar de a secretária de saúde não poder 

nos atender ao chegarmos na cidade (ela estava viajando), a diretora do hospital foi 

nosso primeiro contato e nos recebeu muito bem. Logo no dia de chegada ela facilitou 

o nosso acesso ao estabelecimento de saúde e aos profissionais de saúde, inclusive 

agendando as três primeiras entrevistas realizadas no hospital.  

Todos os profissionais de saúde demonstram estarem à vontade durante as 

entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos em responder as 

nossas questões. Cabe dizer que as primeiras entrevistas (consecutivamente, 

enfermeiro, cirurgião-dentista e médico) foram realizadas numa mesma sala, uma 

atrás da outra. Os profissionais pareciam ansiosos por realizar as entrevistas: o 

enfermeiro teve a presença da diretora do hospital em alguns momentos (o que foi 

negativo e pode ter influenciado em suas opiniões); o cirurgião-dentista parecia que 

estava com pressa; e, o médico parecia estar ansioso por demonstrar suas 

insatisfações. 

Durante a nossa estadia no município, não tivemos grandes dificuldades para fazer 

nossas refeições. Havia locais para fazer um lanche durante o tarde, café da manhã 

no hotel/pousada pela manhã e dois ou três restaurantes com cardápios semelhantes 

para almoço e jantar. 
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1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Cujubim é um município localizado na região Norte, mesorregião Madeira-

Guaporé e microrregião Porto Velho e está dentro do bioma Amazônia. O município 

possui 15.854 habitantes distribuídos numa área de 3.864 Km², sendo 11.043 

residentes em área Urbana e 4.811 em área Rural (IBGE, 2010).    

Saindo de Porto Velho deve-se seguir pela rodovia BR 364, sentido Ariquemes e 

Vilhena. Nos primeiros 30 km a rodovia é asfaltada e duplicada e está em bom estado 

de conservação. Depois destes 30 km iniciais, logo após passar pela cidade de 

Candeias do Jamari (que fica a aproximadamente 25 km de Porto Velho), a rodovia 

torna-se de pista única, asfaltada e segue em bom estado de conservação.  

Seguindo este trajeto passamos pelo município de Itapuã do Oeste (90 km de 

Candeias do Jamari e 115 km de Porto Velho) até chegar ao entroncamento da BR 

364 com a rodovia estadual RO 205. Deve-se tomar a RO 205, à esquerda 

(considerando-se o sentido Porto Velho – Ariquemes), sentido Cujubim. Desde Itapuã 

do Oeste até o entroncamento de acesso a RO 205 são aproximadamente 45 km.  

Desde o entroncamento da BR 364 com a RO 205 até a sede municipal de 

Cujubim percorre-se aproximadamente 80 km pela rodovia estadual até chegar ao 

destino. Cabe dizer que, antes de chegar à sede municipal (sentido entroncamento BR 

364 com RO 205 – sede municipal de Cujubim) passa-se por dois povoados, 

respectivamente: Américo Ventura e Castanheiras (neste último foi identificado um 

posto de saúde em construção). 

Os 80 km de estrada (trecho da RO 205 até Cujubim) estavam em regular estado 

de conservação e sem sinalização noturna. Apesar do bom estado de conservação 

geral, existem alguns pontos específicos e curtos (provavelmente devido a obras) 

População: 15.854 

   - 11.043 urbana 

   - 4.811 rural 

Médicos: 7 

Enfermeiros: 7 

Cirurgião-dentista: 1  

Número de estabelecimentos de saúde: 1 

   - 01 Unidade Mista 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta  



 
 

onde não há pavimentação em asfalto, mas sim estrada de terra batida. Além disso, 

durante todo este trajeto observaram-se diversas placas indicando o riso de animais 

na pista. 

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Velho até Cujubim, pode-se dizer que: considera-se que o fluxo 

de veículos e tráfego durante o trajeto é mediano, a rodovia atende ao fluxo; durante 

todo o trajeto a pavimentação foi considerada boa (sem buracos ou com poucos); as 

cidades mais importantes próximas ao município de Cujubim são respectivamente: 

Ariquemes, e Itapuã do Oeste; o principal problema identificado quanto à segurança 

do trajeto é o fato de a sinalização noturna estar boa em alguns pontos (mais próximos 

a Porto Velho) e inexiste em outros (notadamente em todo o trajeto da RO 205).  

O povoado que deu origem ao município surgiu como núcleo urbano de apoio 

rural do Projeto de Colonização Cujubim e recebeu o mesmo nome do projeto de 

colonização. O Município de Cujubim foi criado em 22 de junho de 1994, através da 

Lei nº 568, com áreas desmembradas dos municípios de Rio Crespo e Jamari. Em 

divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito de Rio Crespo 

assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: rodoviária, não conta 

com banco (somente lotérica onde se pode sacar dinheiro), farmácias 

(aproximadamente cinco), três ou quatro estabelecimentos de hospedagem (todos 

com aspecto de pensão para viajantes e trabalhadores temporários) e algumas 

representações governamentais (ex. EMATER e IBAMA). A sede do município possui 

iluminação noturna, não é arborizada e apesar de ser asfaltada nas ruas centrais da 

sede percebe-se muita poeira devido às varias madeireiras ao redor e ao grande fluxo 

de veículos pesados. A cidade possui acesso à internet e duas operadoras de celular 

funcionam bem. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Existem 

aproximadamente três ou quatro restaurantes e mais alguns bares. Há um centro 

comercial, onde se concentram os serviços e os estabelecimentos comerciais 

(serviços mecânicos, lan house, lojas de roupas, padaria, sorveteria, material de 

construção, bares e outros), estruturado de forma linear em torno da rua principal. As 

outras estruturas (principalmente governamentais) ficam nas ruas do entorno deste 

centro linear, próximas a uma praça principal (onde também está localizada a unidade 

de saúde). 

Percebe-se a cidade com um aspecto sujo devido à poeira e ao descuido nas 

fachadas das construções. Há algumas casas bem cuidadas, mas a maior parte tem 



 
 

um aspecto de desleixo e mal estado de conservação. As únicas opções de lazer 

visíveis são os campos de futebol e os bares. 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde.  

Cujubim possui uma Unidade Mista de Saúde na sede, onde funciona: a unidade 

do Programa de Saúde da Família (PSF), “hospital” e Secretaria Municipal de Saúde. 

De acordo com o secretário de saúde trabalham no município sete médicos (cinco 

clínicos, um pediatra e um ginecologista), um cirurgião-dentista e sete enfermeiros.  

A maior parte dos médicos foi contratada durante o último ano, antes só havia um 

médico atendendo. A maioria dos profissionais é concursada e, em se tratando dos 

médicos, somente dois possuem contrato temporário, a ginecologista e o pediatra. Os 

médicos normalmente fazem 40 horas de contrato corridas. Cada médico atua, em 

média, dois dias na semana e dos sete médicos, somente um mora em Cujubim. Os 

salários praticados no município giram em torno de R$ 5.000 líquido (mais 

gratificações por produção que dobra o salário) para os médicos e entre RS 2.200 

para os enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Além do salário, os profissionais recebem 

gratificação por produção.  

O município possui duas equipes de PSF, mas segundo médico entrevistado o 

programa não funciona, sendo esta uma das principais queixas do mesmo. De acordo 

com a secretária de saúde toda quinta feira ocorre visitas nas linhas através da 

campanha “mulher que se cuida vive mais” e nestas visitas vão o cirurgião-dentista, 

um enfermeiro e um médico. Já o cirurgião-dentista, em entrevista, relatou que só 

haviam começado a realizar este tipo de atendimento recentemente (Maio ou Junho 

de 2011). É interessante observar que o médico entrevistado, possui experiência e 

desejo de trabalhar na área da estratégia de saúde da família, mas não o faz no 

município. 

A secretária inicia a entrevista dizendo que o município de Cujubim na realidade 

não tem mais escassez de profissionais de saúde.  Esta melhora se deu a partir do 

termino da BR. Geograficamente era isolado, por causa da estrada. De acordo com 

Daniela o asfaltamento da BR possibilitou a vinda dos profissionais. Antes só tinha um 

médico, agora tem cinco clínicos, um pediatra, um ginecologista, um cirurgião-dentista 

e sete enfermeiros. A necessidade seria de um ortopedista. A extração da madeira 

ainda é muito forte em Cujubim, então acontece muito acidente de trabalho. De acordo 

com Daniele ortopedista é fora da realidade em Rondônia.  

A secretária de saúde, Daniela, que o único profissional que teve dificuldade de 

contratar foi o pediatra, devido à escassez deste profissional no estado de Rondônia 

como um todo. Ela conseguiu finalmente contratar o pediatra devido a um agente de 



 
 

enfermagem que trabalhava no mesmo município em que o médico trabalhava 

(Machadinho do Oeste). O pediatra trabalha no município de Cujubim duas vezes na 

semana.  

Com relação à rotatividade, alguns profissionais saíram recentemente, um porque 

trabalhava em outro município e estava sobrecarregado, e outra porque foi 

acompanhar o marido que passou num concurso da Policia Federal em outra 

localidade. Segundo a secretária, os problemas gerados pelas saídas dos profissionais 

é que os programas ficam desassistidos até contratar outro profissional. 

Segundo a secretária Cujubim não possui escassez de profissionais na área de 

saúde e o que favoreceu a vinda de profissionais ao município foi à chegada do 

asfalto. Além disso, relata que os médicos querem ir para Cujubim, pois oferece uma 

estrutura mínima: “tem seringa para aplicar numa veia, gaze para fazer curativo, área 

para sutura. Tem municípios que não dão esse suporte”. 

A secretária aponta que os principais fatores para atrair os profissionais de saúde 

são um bom salário e uma vida agradável (opções de lazer). Apesar de perceber uma 

melhora em Cujubim com relação a última gestão municipal, de acordo com a mesma, 

o município não tem nada para fixar o profissional durante todos os dias da semana 

(de segunda a sexta). Para tornar o município mais atrativo, no sentido de realmente 

fixar residência dos profissionais, teria que melhorar o salário, o hospital e a estrutura 

da cidade (de comércio e lazer). Assim mesmo, relata que com a chegada das obras 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) existem intervenções em 

saneamento básico, nas escolas tem ar-condicionado e outras. 

A secretaria, que já foi diretora do hospital, relata que quando assumiu a direção 

não tinha lençol, só havia seis leitos e faltavam medicamentos. Segundo ela, 

atualmente não faltam medicamentos, nem lençóis e os leitos são climatizados.  As 

intervenções mais importantes que ela cobra e sente necessidade estão relacionadas 

a aumento salarial e estrutura de trabalho: equipamentos e medicações. O objetivo da 

secretária é elevar o município que realiza atendimentos de baixa complexidade para 

poder atender de média complexidade, mas entende que ainda existem etapas a 

serem cumpridas. 

Na Unidade Mista de Saúde atendem, todos os dias, sempre dois médicos, um na 

emergência e outro no ambulatório. A unidade tem uma infra estrutura simples que 

dispõe de: recepção do PSF, uma sala de atendimento de pediátrica, consultório 

medico, sala de regulação (referenciamento), sala de triagem, consultório de 

enfermagem, farmácia, sala de vacina e consultório odontológico. Passando atrás da 

recepção há um corredor que liga o PSF ao Hospital e a este mesmo corredor estão 

ligadas a sala da secretaria de saúde, o descanso dos médicos, a cozinha, o refeitório, 



 
 

a enfermaria feminina e masculina com três leitos cada e um alojamento conjunto com 

3 leitos. Logo em seguida a estas estruturas estão: a sala de parto, o arquivo morto, a 

dispensa, o consultório de ginecologia, o raio-x, a sala de emergência com uma maca, 

a sala de medicação, a sala de curativo e a nebulização/observação, o descaso da 

enfermagem, a recepção do pronto socorro e a diretoria do hospital. Além desta 

estrutura, o município conta com três ambulâncias (uma está quebrada), uma Hilux, 

uma Van e uma Van adquirida através do programa “Brasil Sorridente”.  

De acordo com os profissionais de saúde, o município de referência é Ariquemes e 

nos casos mais graves e de urgência os pacientes são envidados direto para Porto 

Velho. Segundo os mesmos, as doenças epidêmicas da região seriam a hanseníase, a 

malária e a tuberculose. Outros casos clínicos da região considerados como 

frequentes são: hipertensão e diabetes.  

Em visita realizada em estabelecimentos farmacêuticos locais foi relatado que os 

medicamentos mais procurados pela população são: antibióticos, analgésicos e 

remédios para a pressão arterial. De acordo com um dos farmacêuticos, 80% da 

população procura a farmácia devido a falta de médicos no município, principalmente 

nos feriados quando todos os médicos desaparecem. O mesmo relata que a 

população recorre primeiro ao posto de saúde e quando não são atendidos vão à 

farmácia. Se ainda assim não estão satisfeitos com o tratamento aí recorrem à 

terapêutica alternativa. O farmacêutico enfatiza que a terapêutica alternativa é o ultimo 

recurso procurado, mas quando o tratamento é eficaz a pessoa dificilmente volta a 

procurar o médico. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Novo Horizonte do Oeste foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com “Alto” nível de escassez. Durante a nossa visita ao 

município e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, constatamos que a grande dificuldade de contratar e fixar profissionais de 

saúde se restringe a profissionais para o PSF e médicos especialistas. Foi observado 

que os profissionais que atuam há mais tempo no município são os efetivos. Para os 

que têm contrato temporário, existe uma rotatividade mais alta.  

Outro fator importante constatado foi que a grande maioria dos profissionais não 

reside no município. Preferem morar em outros municípios da região que, na visão 

deles, oferecem uma qualidade de vida mais elevada, com mais opções de lazer, 

serviços e educação.  Foi constado também que o que contribuiu para o aumento de 

número de profissionais em Cujubim foi à melhoria do acesso via terrestre.  



 
 

Dos quatro entrevistados nenhum nasceu no município de Cujubim (e somente a 

secretária de saúde nasceu no estado, município de Ariquemes), todos residem no 

município e somente o médico trabalha em outro município (apesar de o cirurgião-

dentista possuir consultório particular na cidade). O médico entrevistado é único que 

possui residência em Cujubim, enquanto os outros médicos trabalham em média em 

dois ou três municípios diferentes.  

O médico entrevistado é estrangeiro, da Bolívia, e formou no exterior, porém já 

possui o registro do conselho de medicina. Este dado reflete a informação obtida em 

campo de que grande parte dos médicos que atuam no Estado de Rondônia são 

estrangeiros. O mesmo trabalhou no Acre como médico da saúde da família, se 

especializou neste quesito e fez o concurso para o município de Cujubim com a 

proposta trabalhar como médico do PSF, no entanto o programa nunca teve apoio das 

gestões municipais. Durante cinco anos foi o único médico da cidade. Somente no 

último ano outros cinco médicos começaram a atuar no município, porém é o único 

médico que reside no município. 

Quanto ao cirurgião-dentista, o mesmo veio do Paraná e quando formou o 

mercado local estava muito saturado. Apesar de ter um emprego na época ainda 

dependia financeiramente de seus pais e como tinha interesse de conhecer algo novo 

e também buscar uma vida satisfatória decidiu sair da região Sul. Como sabia também 

que a região norte era muito carente de profissionais saiu viajando e passou por vários 

estados: Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre, até que voltou para Rondônia e, no ano 

de 2000, quando estava em Ariquemes ficou sabendo de um concurso em Cujubim. 

Entrou em contato com o secretário de saúde na época, que informou ter bastante 

interesse em alguém que estivesse disposta a morar no município. Eduardo passou no 

concurso e se instalou no município. 

Já o enfermeiro relatou que durante a faculdade, em Belo Horizonte, sempre 

escutava que no Norte estava precisando de profissionais e diante da saturação do 

mercado em Minas Gerais, logo que formou começou a procurar oportunidades no 

Norte. A princípio queria ir para Bahia, estado natal de seu pai, mas nunca apareceu 

uma oportunidade por lá. O enfermeiro se informou e conseguiu o trabalho através um 

site de redes sociais (uma comunidade do Orkut, que divulgava vagas para 

enfermeiros no Norte). Foi através desta comunidade que conheceu a secretária de 

saúde e a mesma fez uma proposta para que ele fizesse um teste em Cujubim para 

ver se iria adaptar-se. Foi recebido em Ariquemes por um dos funcionários do hospital 

e se instalou durante os primeiro mês na casa da secretária até conseguir um lugar 

para ficar.  O enfermeiro revela que não é todo mundo que tem essa coragem, “meus 

colegas que formaram comigo me repudiaram a priori (...) o pessoal tem uma visão 



 
 

totalmente deturpada de Rondônia. Por estar perto da Amazonas pensam que vão 

achar índio com arco e flecha pela rua.” De acordo com Fabio boa parte disso é 

problema do governo que não divulga a realidade do estado.  

Uma reclamação em comum de todos os profissionais foi sobre a questão salarial. 

A secretária de saúde considera que os salários dos enfermeiros são defasados e eles 

deveriam ser melhor valorizados (a mesma tem formação na área de enfermagem). A 

infra estrutura ruim, as condições de trabalho e a organização foram fatores negativos 

apontados por todos, principalmente pelo médico. O médico frisou a necessidade de 

uma gestão mais qualificada em saúde pública e de melhor capacitação.  

Dos quatro profissionais entrevistados (um médico, um cirurgião-dentista, um 

enfermeiro e uma secretária de saúde), somente um (médico) mencionou a 

possibilidade de mudar de trabalho e cidade, pois está insatisfeito com as condições 

de trabalho e a organização da saúde municipal. Dos profissionais entrevistados o 

médico foi o que se mostrou mais insatisfeito, sendo que os outros, aparentemente, 

estão satisfeitos. 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recebidos pelos profissionais entrevistados e pela comunidade 

em geral. Mesmo tendo nos recebido educadamente a secretária de saúde se mostrou 

pouco a vontade com a nossa presença. Em alguns momentos da entrevista a mesma 

relaxava um pouco, mas logo adotava novamente uma postura mais resistente, sem 

prolongar muito os assuntos abordados. A secretária de saúde não foi a primeira 

pessoa a ser entrevistada, mas abriu as portas e permitiu a realização de qualquer 

entrevista com qualquer profissional. A entrevista com a secretária foi realizada em 

sua sala, na presença de outros funcionários, mas este fato não prejudicou o conteúdo 

da mesma. 

Todos os profissionais de saúde demonstram estarem bem à vontade durante as 

entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos em responder as 

nossas questões. Percebemos uma à relação de proximidade entre o enfermeiro 

entrevistado e a secretária de saúde (provavelmente devido à participação da mesma 

em sua vinda para trabalhar em Cujubim).  

Durante a nossa estadia no município, tivemos alguma dificuldade para fazer 

nossas refeições (praticamente duas opções durante o dia e três durante a noite com 

cardápios muito semelhantes). Havia locais (padarias, lanchonetes e bares) para fazer 

um lanche durante a manhã ou tarde. Como a cidade recebe muitos viajantes 

trabalhadores a mesma possui uma infraestrutura mínima de atendimento ao visitante 



 
 

(mesmo que não seja limpa e confortável). 

  



 
 

Relatório de Campo – Santa Isabel do Rio Negro - AM 

 

Data da viagem: 18 de Julho a 04 de Agosto de 2011 

 

 
 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 

Santa Isabel do Rio Negro é um município situado às margens do Rio Negro na 

região Norte do estado do Amazonas entre Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Sua 

distância da capital do estado, Manaus, é de 630 km em linha reta e 737 km por via 

fluvial. O município possui 18.146 habitantes, distribuídos em uma área geográfica de 

aproximadamente 62.846 Km², sendo 6.856 residentes em área Urbana e 11.290 em 

área Rural. Cerca de 90% da população de Santa Isabel do Rio Negro é indígena. 

Durante uma conversa informal o cirurgião-dentista do município nos contou que, de 

acordo com seu conhecimento, a população local é menor que a estimada no Censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com intuito político de receber 

mais verba, o cirurgião-dentista relata, que a prefeitura paga os agentes do IBGE para 

registrar mais pessoas. Ele estima uma população de 14 mil, ao invés de 18 mil. 

Segundo o mesmo, nenhuma campanha de vacinação jamais chegou perto dos 18 mil. 

O acesso da capital, Manaus, a Santa Isabel do Rio Negro é aéreo e fluvial (barco 

ou lancha rápida).  De avião a viagem tem duração de 01h30min, de barco regional 

três dias e de lancha rápida 18 horas. Os barcos regionais, apesar de serem mais 

baratos possuem condições de higiene, conforto e segurança mais precárias. As 

lanchas rápidas já reduzem muito o tempo de viagem e são mais confortáveis, no 

entanto muito mais caras. O transporte aéreo é dominado apenas pela companhia Trip 

Linhas Aéreas, com preços a partir de Manaus superiores a R$600,00 e voos duas 

População: 18.146 

   - 6.856 urbana 

   - 11.290 rural  

   - 90% indígena  

Médicos: 4 

Enfermeiros: 4 

Cirurgiões-dentistas: 2  

Número de estabelecimentos de saúde: 6 

   - 01 hospital regional 

   - 01 Posto de Saúde (PSF) 

   - 01 Casa do Idoso  

   - 03 Postos de Saúde do DSEI (rural) 

Nível de Escassez, segundo Index: Severa 



 
 

vezes na semana.  O acesso para outros municípios da região como São Gabriel da 

Cachoeira e Barcelos também é aéreo (Trip Linhas Aéreas, duas vezes na semana) e 

fluvial (lancha rápida e barco regional semanal). A viagem de barco regional para São 

Gabriel da Cachoeira tem duração de 16 horas e para Barcelos 13 horas; Já de lancha 

rápida, tem duração de 8 horas para São Gabriel da Cachoeira e 6 horas para 

Barcelos. Além dos meios de transporte apontados acima, é muito comum no estado 

do Amazonas à utilização de Taxi-Aéreo, que geralmente são voos fretados que 

devem ser pré-agendados.   

A história do município de Santa Isabel do Rio Negro tem origem na Missão de 

Nossa Senhora de Conceição de Mariuá fundada na cidade de Barcelos em 1728, 

região em que a atual Santa Isabel do Rio Negro fazia parte. Em 1760, estabelece-se 

um destacamento militar e, em seguida se constrói um forte no local onde hoje é a 

cidade de São Gabriel da Cachoeira. Com a vinda da missão e da construção do forte, 

floresce o povoado de Ilha Grande à margem direita do Rio Negro, entre Barcelos e 

São Gabriel da Cachoeira, atual Santa Isabel do Rio Negro. Em 1931 é criado o 

município de Barcelos, em 1956 o município de Santa Isabel do Rio Negro e em 1968 

o mesmo é enquadrado como área de segurança nacional (IBGE). O município conta 

com uma forte presença de missionários religiosos, principalmente salesianos. Sua 

principal atividade econômica se resume a agricultura, com destaque para a plantação 

de mandioca, abacaxi, arroz, cana-de-açúcar, feijão e milho. Absorve a maior mão de 

obra local.   

A cidade de aparência bastante agradável na área central em sua maior parte é 

asfaltada e iluminada. Suas ruas são limpas com passeio (área central) e bem 

arborizadas. A cidade possui somente um restaurante e uma lanchonete, banco 

BRADESCO e uma caixa lotérica, poucos comércios, correio e uma lan-house. Todos 

os serviços ficam situados ao redor do centro. Os estabelecimentos públicos foram 

recém pintados de cores em tom verde. Todos os estabelecimentos de saúde ficam na 

região central da cidade – exceto pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A 

cidade possui acesso à internet e somente os celulares da operadora ‘VIVO’ possuem 

sinal. O município possui dois hotéis, sendo um pertencente à prefeitura, onde 

também ficam alojados os profissionais de saúde. O hotel da cidade não possui 

acesso à internet. A energia do município é gerada por uma termoelétrica localizada 

no centro da cidade, com alto nível de ruído causando poluição sonora. O município 

não possui água tratada.  

Santa Isabel do Rio Negro não dispõe de muitos equipamentos de lazer. Tem uma 

praça na beira do Rio Negro, com bancos para descanso, parquinho para crianças e 

um campo de futebol no centro da cidade. Para sair de noite, as pessoas frequentam o 



 
 

pagode, toda quinta feira na lanchonete da cidade, o “Espaço Fama”, onde aos finais 

de semana ocorrem os famosos “inferninhos” com muito forró e techno-brega. Durante 

as entrevistas com os profissionais de saúde, ao serem questionados sobre o que 

fazem em suas horas de lazer, obtivemos respostas como: assistir televisão, jogar 

vídeo game, fazer algum esporte, como corrida e vôlei, tomar banho de rio e estudar 

(cursos à distância).  

Santa Isabel do Rio Negro conta com uma forte beleza natural, com destaque para  

o rio negro e as belas praias durante a época da vazante, localizadas em ilhas nos 

arredores do município. O município tem se tornado também referencia para a pesca 

esportiva, graças à grande concentração de tucunarés na região.  

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Santa Isabel do Rio Negro possui um Hospital, uma unidade de PSF, uma Casa 

do Idoso e três postos do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) em área rural. O 

município conta com duas equipes do PSF. Na ocasião da visita da equipe de 

pesquisa, trabalhavam no município, seis enfermeiros, dois cirurgiões-dentistas e 

quatro médicos, sendo dois clínicos, um cirurgião e ginecologista/obstetra e um que 

trabalha como médico e terapeuta holístico. Os salários praticados no município giram 

em torno de R$ 5.000 para cirurgião-dentista e enfermeiro e R$ 10.000 para os 

médicos. Além do salário o município oferece moradia para os médicos (alojamento da 

prefeitura e quando não tem lugar aluga casa) e adicional para alimentação para os 

profissionais da área rural. Um dos médicos entrevistado, no entanto, reclamou da 

condição da casa oferecida pela prefeitura. Há alguns anos atrás a prefeitura oferecia 

moradia também para enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Atualmente só para os 

médicos.  

Todos profissionais residem em Santa Isabel do Rio Negro, pois não é possível 

deslocar diariamente para outro município. Dos entrevistados o cirurgião-dentista, que 

é do município, mora na casa de familiares; a enfermeira, quando foi contratada 

morava em um alojamento da prefeitura, mas atualmente aluga uma casa; um dos 

médicos reside no alojamento e o outro preferiu alugar com sua esposa uma casa por 

iniciativa própria.  

Todos os profissionais são contratados pela prefeitura. Ainda não houve nenhum 

concurso municipal para nível superior em Santa Isabel do Rio negro, porém tanto a 

enfermeira, quanto o cirurgião-dentista além de contratados pela prefeitura, são 

concursados pelo Estado e prestam serviço ao município. Dos médicos, somente um 

possui registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). De acordo com o secretário 

de saúde existe uma grande dificuldade de contratar médicos com CRM no município. 



 
 

Além disso, o secretário expressa dificuldade em contratar médicos especialistas, 

como neurologistas, pediatras e cardiologistas.   

Verificou-se também no município a falta de cirurgiões-dentistas. Um dos 

cirurgiões-dentistas do município é o secretário de saúde, como tal, o mesmo acaba 

tendo que dedicar boa parte do seu tempo para essa atividade, sobrecarregando o 

outro cirurgião-dentista da cidade com os atendimentos. Essa foi inclusive uma das 

reclamações apontadas pela população na Conferência Municipal de Saúde que 

estava sendo realizada no município.  

O secretário menciona que existe uma alta rotatividade de profissionais de saúde 

no município e aponta como os principais motivos a localização e o difícil acesso.  

Além disso, existe uma troca do quadro profissional quando há uma troca na gestão, o 

que contribui para a alta rotatividade de profissionais. 

O atendimento em área rural é realizado pelo DSEI Alto Rio Negro, que tem sua 

sede no município de São Gabriel da Cachoeira. O DSEI, conta com uma equipe 

volante em que profissionais ficam 30 dias em campo atendendo às comunidades 

locais e têm 10 dias de folga. São três polos de atendimento e cada possui cerca de 

14 comunidades. O único médico com CRM é o médico do DSEI, sendo que durante a 

nossa estadia no município o mesmo estava Em seu primeiro campo. O município 

ficou cerca de dois anos sem médico para atender a área rural. Na ausência do 

médico tanto os enfermeiros, quanto os técnicos de enfermagem tinham que realizar 

procedimentos fora de se suas competências profissionais, como sutura e partos.  De 

acordo com os relatos dos profissionais e de representantes da população durante a 

Conferência Municipal de Saúde a situação dos postos de saúde do DSEI é bem 

precária e sempre falta material e medicamentos. Desde 2005 os postos não tiveram 

nenhuma reforma. O encaminhamento para o hospital em casos de emergência 

também é complicado, às vezes o paciente se recusa a ser tratado no hospital e 

quando aceita, as condições de viagens nem sempre são as melhores. Algumas 

comunidades são bem distantes dificultando ainda mais o encaminhamento. De 

acordo com alguns relatos a situação já melhorou bastante, pois antigamente os 

barcos do DSEI não tinham nem banheiros para os pacientes. Além do DSEI Alto Rio 

Negro, existe no município o DSEI Yanomani, que tem como referencia Boa Vista, 

Roraima.  

O Hospital Irma Edwiges Maria Sikorska de Santa Isabel do Rio Negro é novo, foi 

inaugurado em 2010.  É um hospital bem equipado, com ala de cirurgia, sala de parto, 

Raio-X, Raio-X odontológico, Ultrassom, laboratório com diversos exames, 

desfibrilador, eletrocardiógrafo. Um dos médicos revela durante a entrevista que o 

hospital absorve 80% da demanda do município. Este relata que a infraestrutura está 



 
 

muito boa em comparação com o hospital antigo, porém sente falta de medicamentos 

e material para cirurgia. O entrevistado ainda reclama da falta de banco de sangue, 

porque a população não quer doar. Além disso, quando doam, o sangue demora a 

ficar disponível para ser usado, pois tem que ir primeiro para Manaus para verificação.  

De acordo com os profissionais às vezes falta medicamentos no posto de saúde para 

atenção básica, sendo esta falta suprida com recursos do hospital.  

A casa do Idoso, onde ocorre o atendimento do médico terapeuta holístico, foi 

recém-ampliada e possui uma estrutura boa. O médico está muito satisfeito com o 

espaço e com o trabalho que desenvolve no local.  

O município de referência de Santa Isabel do Rio Negro é Manaus. A distância 

acaba dificultando o encaminhamento dos pacientes, principalmente os de urgência, 

pois o mesmo é feito somente por transporte aéreo e acaba demorando algumas 

horas até conseguirem encaminhar os pacientes. De acordo com um dos 

entrevistados, a burocracia para transferir os pacientes atrasa ainda mais o 

encaminhamento, pois tem que fazer o pedido pelo SUS. Já ocorreram inclusive casos 

de óbito por não conseguirem encaminhar o paciente a tempo. Um dos médicos 

entrevistados relata a importância de um trabalho preventivo diante da dificuldade de 

encaminhamento quando acontece algo grave.  

 De acordo com os entrevistados os principais casos clínicos da região incluem 

casos de desnutrição, verminoses, doenças de pele, doenças endêmicas como 

malária (que já tem melhorado) e atualmente leishmaniose. Durante a nossa visita 

tivemos a oportunidade de acompanhar o farmacêutico em uma palestra ministrada 

em área rural sobre leishmaniose, devido a surtos da doença que estão ocorrendo na 

região.  

Fomos informados pelos profissionais da existência de parteiros nas comunidades 

de Santa Isabel do Rio Negro. Um dos médicos revelou durante a entrevista que 

muitas vezes a presença da parteira atrapalha o seu trabalha. Ele sita um caso de 

uma paciente que teve que ser operada, após ser atendida incorretamente por uma 

parteira.  

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

O município de Santa Isabel do Rio Negro foi classificado no Índice de Escassez 

de Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez severa. Durante a nossa visita 

ao município e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais 

de saúde, constatamos que a grande rotatividade de profissionais, bem como a 



 
 

dificuldade de contratação dos mesmos está em sua grande parte relacionada à 

distância e à dificuldade de acesso ao município. Geralmente os motivos de saída 

apontados pelos profissionais então sempre relacionados a esses dois fatores, ex: 

ficar longe da família, e a dificuldade de fazer uma capacitação. Um dos médicos 

entrevistados nos relatou que assim que conseguir obter o CRM, pretende ir para São 

Paulo ficar perto de sua família que reside lá. Este, atualmente só vê sua família de 

três em três meses, quando tem 15 dias de folga.  

Outro fator constatado que favorece a grande rotatividade de profissionais é o fato 

de o quadro profissional mudar quando troca o prefeito. Geralmente o emprego está 

vinculado a um grupo político. Um dos médicos entrevistados inclusive menciona que 

pretende continuar trabalhando no município, porém não tem garantia de permanecer 

se mudar a gestão.  

Constatou-se também no município o número alto de profissionais sem CRM. Dos 

quatro médicos do município, três não possuem o registro. O secretário relata ter 

grande dificuldade de contratar médicos com CRM, devido aos motivos abordados 

acima. A enfermeira entrevistada inclusive menciona durante a entrevista a 

necessidade de facilitar o processo de conseguir o CRM e de valorizar os profissionais 

estrangeiros que são os únicos dispostos a trabalhar nos municípios de fronteira.  

Como uma forma de contornar essa alta rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi aludido a necessidade de buscar profissionais, com um perfil adequado, 

que queiram trabalhar no Amazonas. O secretário pretende explorar a imagem positiva 

do Amazonas e da região do Rio Negro. Durante as entrevistas ainda foi mencionado 

que não basta oferecer um salário bom, deve oferecer também casa adequada, 

moradia e alimentação.  

Os profissionais entrevistados foram atraídos a trabalhar no município por motivos 

diversos. A enfermeira que já está no município a seis anos ficou sabendo do 

concurso através de uma amiga que na época era secretaria de saúde de Santa 

Isabel. Trabalhou durante uns quatro meses na equipe volante do DSEI como 

contratada pelo distrito e quando passou no concurso do Estado foi trabalhar no 

hospital. O cirurgião-dentista é natural do município, morou muitos anos fora desde 

sua adolescência, mas sempre com a intenção de voltar. Já com relação aos médicos, 

o primeiro entrevistado é boliviano e tem especialização em ginecologia/obstetrícia, 

trabalhou em outros dois do Estado do Amazonas e quando foi mandando embora do 

segundo, devido a questões políticas, começou a ligar para as secretarias em busca 

de emprego, até conseguir o contrato em Santa Isabel. Atua no município a três anos. 

O segundo médico entrevistado (terapeuta holístico) é natural do Estado do Acre e fez 

sua formação em medicina em Cuba. Trabalha no município a menos de um ano e  



 
 

ficou sabendo, através de um amigo que já trabalhou em Santa Isabel,  que a 

prefeitura contratava médicos sem CRM e que o salário era bem melhor do que o do 

Acre. Esse amigo entrou diretamente em contrato com a prefeitura e negociou a sua 

contratação.  

Dos quatro profissionais entrevistados (dois médicos, um cirurgião-dentista e um 

enfermeiro), somente o cirurgião-dentista pretende continuar morando e trabalhando 

no município, sendo este o único profissional natural da cidade. A enfermeira revela ter 

a intenção de mudar para Manaus, pois pretende fazer o mestrado e lá teria 

possibilidade de lecionar na universidade. Um dos médicos pretende ir encontrar a 

família assim que conseguir obter o CRM e puder trabalhar em São Paulo. De acordo 

com o mesmo, seus filhos estudam e por isso não tem condição de trazer a família 

para residir em Santa Isabel do Rio Negro. Já o segundo médico entrevistado, tem a 

intenção de permanecer alguns anos no município para ampliar seu trabalho com 

idosos e desenvolver também um trabalho com mulheres, porém tem receio de ser 

mandado embora se houver troca de gestão. Apesar de pretender ficar um tempo, 

deixa claro durante a entrevista que o seu foco é o trabalho e não o município, ou seja, 

enquanto puder desenvolver seus trabalhos com medicina alternativa para idosos e 

mulheres no município pretende ficar. 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc) 

 

Fomos muito bem recebidas pelo secretario de saúde, pelos profissionais 

entrevistados e pela comunidade em geral. Logo no primeiro dia o secretário que nos 

recebeu no aeroporto da cidade, onde aguardava também dois convidados para a III 

Conferencia Municipal de Saúde, nos convidou para apresentar a pesquisa durante a 

conferencia para a comunidade e para os profissionais de saúde.   

O fato da conferência estar sendo realizada durante a nossa estadia e a 

oportunidade que tivemos de apresentar a pesquisa durante a mesma, facilitou o 

nosso contato com os profissionais de saúde. No entanto também teve um lado 

negativo, pois como participamos da mesma, não tivemos tempo suficiente para 

explorar a cidade e não pegamos os estabelecimentos em funcionamento normal, pois 

todos os profissionais participavam da reunião. 

Todos os profissionais de saúde demonstram estar bem à vontade durante as 

entrevistas, somente o secretário, ultimo entrevistado, se mostrou um pouco 

apreensivo durante a mesma. Em algumas entrevistas ocorreram algumas 

interrupções, como pessoas entrando na sala e inclusive participando da conversa, 

mas felizmente isso não interferiu no conteúdo das entrevistas.  



 
 

Diante do nosso interesse em visitar as comunidades rurais a coordenadora do 

DSEI se mobilizou para que pudéssemos acompanhar uma equipe de saúde em uma 

palestra sobre leishmaniose em área rural devido a surtos que estavam ocorrendo na 

região. O intuito era também de encontrar com a equipe volante de profissionais de 

saúde que estavam em campo para realizarmos entrevistas, no entanto infelizmente 

não encontramos com a equipe durante o percurso.  

Durante a nossa estadia tivemos dificuldade para sacar dinheiro. A única maneira 

de sacar dinheiro do Banco do Brasil era na caixa-lotérica, que estava sem dinheiro, 

pois várias moradores estavam retirando o dinheiro do Bolsa Família. Felizmente o 

dinheiro foi reposto a tempo para irmos para o próximo município.  

  



 
 

Relatório de Campo – Tefé - AM 

 

Data da viagem: 26 a 31 de Julho de 2011 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

Tefé é um município brasileiro situado à beira do lago homônimo, no médio curso 

do rio Solimões, no interior do estado do Amazonas. Junto às cidades limítrofes de 

Alvarães e Uarini, o município integra a Microrregião de Tefé, uma das seis regionais 

que compõem a Mesorregião Centro Amazonense.  É nesta mesorregião – que abarca 

outros municípios importantes, tais como Coari, Itacoatiara, Manaus, Parintins e Rio 

Preto da Eva, entre outros – que situa-se o maior parque industrial do estado, bem 

como as mais produtivas indústrias agropecuária e mineral da região.  

Tefé tem seu passado – tal quais outros municípios amazônicos – intrinsecamente 

relacionado às políticas de expansão e controle territorial, promovidas pelas agências 

espanholas e portuguesas durante todo o período colonial. A cidade tem sua origem 

em uma missão jesuíta fundada no início do século XVIII, com o propósito de pacificar 

e catequizar diversos povos indígenas que habitavam a área em questão (Lima-Ayres, 

1992). Esses povos foram utilizados como mão-de-obra para a exploração econômica 

da região, relacionada, principalmente, à coleta das chamadas “drogas do sertão”.  Em 

meados do século XIX – época marcada pela queda do sistema missionário e pela 

criação da província do Amazonas, até então subordinada à província do Grão-Pará –, 

a aldeia foi elevada à sede de comarca, tornando-se, então, um centro frente às 

demais cidades vizinhas. Tefé também destacou-se durante o período do ciclo da 

borracha, concentrando um contingente populacional apenas superado pela capital. 

Atualmente, Tefé possui uma população estimada em 61.453 habitantes (IBGE, 

2010). Grande parte da população concentra-se na zona urbana da cidade (50.069). 

Não obstante,  uma parcela significativa da população (11.384) distribui-se pela zona 

rural do município, que estende-se por uma área total de 23.704,488 km2. Estas 

População: 61.435 

-       - 50.061 urbana  

   - 11.384 rural  

Médicos: 39 

Número de estabelecimentos de saúde: 9 

-       - 01 Hospital Regional  

-       - 08 Unidades Básicas de Saúde  

Nível de Escassez, segundo Índice: Baixo 



 
 

pessoas, conhecidas localmente como “ribeirinhos”, vivem em pequenas propriedades 

familiares e/ou comunitárias, nas quais realizam a pesca, a caça, a coleta, o 

extrativismo e a agricultura de subsistência.  

Tefé atua como pólo regional (centro subregional B) em relação às cidades 

vizinhas, concentrando não apenas a oferta de serviços de transporte e de 

comunicação, mas também de saúde e de educação.  O município destaca-se por 

servir de base para diferentes instituições relacionadas (direta ou indiretamente) às 

políticas sócio-ambientais, tais como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a 

Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o 

Instituto Chico Mendes (ICM-Bio), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (IDSM), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

entre outras. É importante ressaltar que o município também abriga uma base militar 

(16a Infantaria da Selva), que atende parte do estado do Amazonas.  

Tefé é acessível por meio de aviões, barcos e lanchas. O município possui um 

aeroporto, que opera vôos regionais (Amazonaves Táxi Aéreo) e nacionais (TAM, 

TRIP) regularmente.  Vôos diários transportam passageiros e cargas de Tefé até 

Manaus, a 516 km em linha reta (1h20min vôo) e, a partir daí, até outras capitais 

estaduais. Duas vezes por semana, monomotores a serviço dos correios operam rotas 

de Tefé até Eurinepé, Letícia, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, entre outros. 

Havendo disponibilidade, esses pequenos aviões também transportam passageiros 

(R$300,00/trecho, em média).  

O município também abriga um porto fluvial, para o qual se dirigem barcos e 

lanchas que partem diariamente do Porto de Manaus e de cidades próximas como 

Carauari, Coari, Jutaí, Maraã e Uarini.  A viagem de barco desde/até Manaus é 

bastante longa, demorando, em geral, 48 horas (com escalas). As lanchas rápidas 

reduzem bastante o tempo de trajeto, que dura, então, apenas 13 horas.  

A equipe de pesquisa serviu-se de grande parte dos meios de transporte 

disponíveis para deslocar-se para/desde Tefé. São Gabriel da Cachoeira (AM), no alto 

curso do rio Negro, foi o ponto de partida para um vôo operado pela Amazonaves Táxi 

Aéreo (2h de vôo).  

Tefé possui uma infra-estrutura urbana bem desenvolvida. Em comparação com 

as outras localidades visitadas, trata-se de uma cidade grande, que possui grande 

parte de suas vias principais e secundárias pavimentadas. Na área central, o 

município possui placas de trânsito e semáforos luminosos, demonstrando que uma 

quantidade significativa de veículos circula pelo local. Em vias mais afastadas, 

entretanto, a pavimentação e a sinalização são inexistentes. 



 
 

Os serviços de saneamento básico providos pelos órgãos públicos são precários. 

É fato que a maioria dos estabelecimentos existentes na zona urbana estão integrados 

a rede pública de abastecimento, que fornece água tratada para os residentes da 

cidade. O município, todavia, possui um sistema de esgotamento bastante limitado, 

que atende menos de um terço da população (IBGE, 2008). O mesmo acontece com a 

coleta de lixo: o serviço beneficia uma parcela reduzida dos domicílios 

estabelecimentos na zona urbana (IBGE, 2008). Os resíduos sólidos, acomodados de 

modo inadequado, atraem um grande número de urubus, que controlam o espaço 

aéreo da cidade1. Também existem denúncias de que o lixo hospitalar nem sempre é 

acondicionado de maneira adequada2. 

A energia elétrica na sede municipal é provida por uma usina termelétrica de 

posse da Eletrobrás/Amazonas Energia. Tal termelétrica é movida por motores a 

diesel, que têm capacidade de produção de 8.700 kW. Essa produção não supre a 

demanda dos moradores da cidade, que sofrem com as constantes quedas de 

energia. A equipe de pesquisa presenciou um “apagão” de algumas horas de duração. 

Moradores e profissionais afirmaram que essas quedas são bastante comuns. Há 

expectativa de que o problema será solucionado com a instalação de outra usina 

termelétrica (movida a biomassa) pela Brasil Bio Fuels, prevista para começar a 

funcionar em 2012. 

Tefé possui um sistema de serviços bastante estruturado. O município conta com 

diferentes agências bancárias (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 

Itaú) e agências lotéricas.  

Tefé oferece serviço de táxi e de moto-táxi, sendo este último bastante popular. A 

grande quantidade de moto-táxis chama atenção dos visitantes, que pagam a quantia 

de R$2,00 por trajeto realizado.  

O município possui sinal de diferentes operadoras de telefonia celular (Oi, Tim, 

Vivo, etc.), e também possui serviço de internet a satélite. Existem diversas lan-houses 

pela cidade, e a internet também está disponível em grande parte dos 

estabelecimentos de hospedagem. Vale ressaltar que o sinal dos serviços de 

telecomunicação pode ser fraco e/ou instável.  

Tefé possui inúmeros estabelecimentos que oferecem hospedagem. Esses 

estabelecimentos concentram-se na área central da cidade, embora também seja 

                                                           
1
 Justamente por esse motivo, uma liminar da Justiça Federal expedida em 2004 proibiu a prefeitura de 

fazer uso do lixão (sob pena de multa de R$20.000,00/dia) que, estabelecido nas proximidades do 
aeroporto, impossibilitava a decolagem e o pouso de aviões. À época, Tefé ficou cerca de 10 dias com a 
coleta de lixo interrompida: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-05-20/coleta-de-lixo-em-tefe-no-
amazonas-esta-paralisada-ha-10-dias-por-causa-de-liminar-da-justica.  
2
 http://www.blogdafloresta.com/politica/2586-tefe-o-lixo-hospitalar-jogado-no-meio-da-rua.html.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-05-20/coleta-de-lixo-em-tefe-no-amazonas-esta-paralisada-ha-10-dias-por-causa-de-liminar-da-justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-05-20/coleta-de-lixo-em-tefe-no-amazonas-esta-paralisada-ha-10-dias-por-causa-de-liminar-da-justica
http://www.blogdafloresta.com/politica/2586-tefe-o-lixo-hospitalar-jogado-no-meio-da-rua.html


 
 

possível encontrar “pousadas ecológicas” em áreas mais afastadas. Muitas das 

pousadas e hotéis da zona urbana possuem boa infra estrutura: quartos individuais, 

duplos ou coletivos com banheiros, televisão, frigobar, ar-condicionado e café-da-

manhã regional. A equipe de pesquisa hospedou-se em um estabelecimento com uma 

bela vista para o Lago Tefé (Pousada Multicultura), também utilizado por profissionais 

de áreas diversas que visitam a cidade a trabalho pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (IDSM). A Pousada Uacari, situada no interior da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, concentra visitantes nacionais e 

internacionais, que precisam passar por Tefé para chegar e/ou sair do local.  

Tefé conta com inúmeros estabelecimentos que comercializam gêneros 

alimentícios: não apenas mercados e padarias, como também bares e restaurantes. A 

maioria desses estabelecimentos encontram-se na área central da cidade. A gama de 

alimentos disponibilizados pelos estabelecimentos é bastante satisfatória. Alguns 

mercados visitados comercializam produtos de marcas renomadas, usualmente 

encontrados supermercados de grandes centros urbanos do sudeste do país (massas 

Barilla, Funghi Porcini La Violetera, por exemplo). A oferta de frutas, legumes e 

verduras também é bastante razoável, sendo possível encontrar alimentos 

indisponíveis em outros municípios da região. O mesmo acontece nas padarias: os 

locais comercializam pães, bolos e biscoitos de variedades diversas, e preparam 

lanches para serem consumidos no balcão. Os restaurantes oferecem opções diversas 

de alimentação: refeições regionais, sanduíches, pizzas, massas, etc. Os bares 

existentes no centro e na orla são bastante agradáveis, e ficam bastante cheios 

durante os finais de semana. Existe também no município um mercado aberto 

diariamente, que comercializa diversos produtos, desde alimentação, artesanato e 

vestuário.  

Tefé oferece inúmeras possibilidades de diversão e lazer. Como mencionado 

anteriormente, os bares e os restaurantes, de boa qualidade, parecem ser 

frequentados por boa parte da população.  No município, existem diversas casas 

noturnas, que possuem uma programação com forró, música eletrônica, melody, 

reggae, tecno-brega, entre outros. Ao que parece, esses locais são frequentados pelos 

profissionais de saúde devidamente estabelecidos na cidade. 

O município é conhecido por seu potencial turístico e é renomado por seus 

atrativos naturais, contando com belas praias de água doce, frequentadas pela 

população especialmente no período do verão. Essas praias, que surgem às margens 

dos igarapés e dos rios da região, encontram-se nas proximidades da floresta 

amazônica, possibilitando o avistamento de diferentes animais e plantas da área em 

questão. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá também é um atrativo 



 
 

da região. A Pousada Uacari oferece pacotes turísticos (3, 4 e 7 dias) que incluem 

visitas às comunidades ribeirinhas, passeios pelas praias e matas, e hospedagem em 

hotel “flutuante”. Os pacotes são bastante procurados por turistas do país e do 

exterior. Outros atrativos turísticos são o artesanato e a culinária regional. 

2. Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde. 

Tefé possui 9 estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

entre 1 Hospital Regional e 8 Unidades Básicas de Saúde, distribuídas entre zona 

urbana e zona rural3. O município conta com 15 equipes que integram o Programa de 

Saúde da Família (PSF). Uma dessas equipes é contratada com recursos da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e, por esse motivo, dedica-se à 

assistência da população indígena atendida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) do Médio Solimões e Afluentes. 

O DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes possui 15 pólos-base, distribuídos pelo 

território de 14 municípios (Alvarães, Carauari, Coari, Envira, Eurinepé, Fonte Boa, 

Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Uarini e Tefé). O DSEI é responsável 

pelo atendimento de aproximadamente 15.876 indígenas, que reconhecem-se como 

Avá-Canoeiro, Kaixana, Kambeba, Kanamari, Katukina, Kokama, Kulina, Mayoruna e 

Miranha, entre outras. Ele conta com 2 médicos (1 em Barreira das Missões, na zona 

rural de Tefé, e 1 em Uarini), 6 odontólogos e 21 enfermeiros (15 nos pólos-base, 4 

nas sedes do DSEI). A equipe de pesquisa foi informada que a contratação dos 

médicos fica sempre a cargo dos gestores municipais, que acabam “aproveitando” os 

profissionais para trabalhar nesses locais. Tefé é um exemplo: a médica do DSEI 

trabalha 3 vezes por semana no município, e apenas 2 vezes por semana nas aldeias 

da área rural. A contratação dos demais profissionais de saúde é realizada por meio 

de convênios com ONGs, que recebem os recursos das Secretarias de Atenção à 

Saúde (SAS) de 9 municípios da região. O repasse às SAS, por sua vez, é realizado 

fundo a fundo, e varia entre R$300,00 a R$1.000,00 per capita por ano. De acordo 

com as informações dos funcionários do DSEI Médio Solimões, as pactuações eram 

realizadas diretamente entre os gestores municipais e SAS.   Os profissionais 

trabalham 20 dias corridos e folgam 10 dias corridos. A remuneração varia ente 

R$7.000,00 (cirurgiões-dentistas e enfermeiros) e R$12.000,00 (médicos). Na 

percepção do gestor do DSEI, esse seria um ponto importante para a atração desses 

profissionais. Não obstante, a remuneração não seria suficiente para a fixação: “quem 

                                                           
3
 São elas: Abial, com 1 Programa de Saúde da Família (PSF) e 1 Serviço de Pronto Atendimento (SPA); 

Adonai, com 2 PSFs, um ambulatório e Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS); São Miguel, 
com 2 PSF e 1 SPA; José Lins, com 2 PSF e 1 SPA; Maíra Fachini, com 2 PSF; Mutirão, com 2 PSF; 
Jerusalém, com 1 PSF e 1 PACS; e Rousini Lima, com 1 PSF e 1 PACS. 



 
 

entra pelo dinheiro não aguenta. Não aguenta o tranco não. Ficar 20 dias no mato não 

é fácil”.  

O Hospital Regional de Tefé (HRT) é um centro ambulatorial e hospitalar de média 

complexidade. Ele atua como referência para diversos municípios vizinhos, tais como 

Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Tonantins, Uarini, entre outros. A 

equipe de pesquisa teve a oportunidade de visitar o HRT, que, de acordo com as 

informações, conta sempre com três médicos de plantão (dois na emergência e um na 

cirurgia). Desde o começo desse ano, não tem consultório odontológico, devido à 

precariedade do equipamento. Não tem ultra-sonografia – quando necessitam, eles 

recorrem à Policlínica. De acordo com uma enfermeira, não existe um anestesista no 

Hospital. Quem faz as anestesias é o cirurgião. O hospital possui uma infraestrutura  

básica mas completa, embora em mau estado de conservação (consultório médico e 

de enfermagem, sala de pediatria, sala de cirurgia, sala de parto, alojamento 

maternidade, sala de observação neonatal, sala de Raio-X, laboratório, sala de 

medicação e inalação, etc.). O HRT possui aproximadamente 40 leitos, embora esse 

número seja insuficiente para atender a demanda da população (local e regional). A 

Secretária Municipal de Saúde assegurou que justamente por esse motivo foi montado 

o plantão dos SPAs: fomos informados que os pacientes preferem ir direto para o 

Hospital, ao invés de procurar os Postos de Saúde, porque lá eles têm acesso a 

medicamentos e atendimento médico com mais facilidade. Isto acaba 

sobrecarregando os funcionários e gerando a falta de leitos. Pretendem inaugurar uma 

ala para populações de outros municípios diante da alta demanda.  

Os Postos de Saúde do município também são relativamente bem estruturados. 

Três desses postos foram visitados: o Posto de Saúde Irmã Adonai, no centro da 

cidade, o Posto de Saúde Mutirão, um pouco mais afastado, que atende cinco bairros 

da região, e o Posto de Saúde da Barreira das Missões, no interior da Terra Indígena 

(T.I) homônima. Todos estes postos possuem equipes do PSF e, portanto, contam 

com consultórios de enfermagem, de odontologia e de medicina. Vale ressaltar que o 

Posto de Saúde Irmã Adonai também conta com um pequeno ambulatório.  

Tefé contava com 39 médicos por ocasião da visita da equipe de pesquisa. Esses 

médicos eram contratados e/ou concursados pela Prefeitura Municipal e/ou pelo 

Governo Estadual, e trabalhavam nas Unidades de Atenção Básica e/ou no Hospital 

Regional. Geralmente, médicos sem especialização e/ou residência dedicavam 

quarenta horas semanais ao trabalho na atenção básica, com destaque para o 

Programa de Saúde da Família (PSF). Vale ressaltar que mais de um terço desses 

médicos (14 deles) não possuía registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

(CRM). Os profissionais especializados (cirurgiões, por exemplo), por sua vez, 



 
 

ofereciam seus serviços junto ao Hospital Regional, no qual trabalhavam cerca de 

trinta horas semanais. Não raro, essas trinta horas eram cumpridas em períodos 

pequenos (os cirurgiões, por exemplo, permaneciam no município apenas 15 dias), 

permitindo que os profissionais dividissem seu tempo disponível com os municípios 

vizinhos. Outros profissionais especializados também eram contratados pela prefeitura 

para prestar serviços esporádicos (cardiologista, fonoaudióloga, pediatra, 

neurologista), recebendo pelo dia de trabalho. 

Todos os profissionais que trabalham pela prefeitura municipal têm contrato 

temporário (1 ano, prorrogável por mais 1). Os salários dos médicos variam entre 

R$6.000,00 e R$15.000,00 mil (bruto), de acordo com a carga horária e com a 

especialidade. Os médicos sem CRM recebem a primeira quantia para trabalhar 

quarenta horas nas equipes de PSF, enquanto os cirurgiões recebem a segunda para 

trabalhar trinta horas no Hospital Regional. Além disso, todos os profissionais podem 

receber pelos plantões feitos no Hospital Regional (R$600,00 por noite) e no Serviço 

de Pronto Atendimento (R$200,00, das 17h às 22h). Eles não recebem qualquer outro 

benefício da Prefeitura (ver na entrevista da Secretária). Os outros profissionais de 

saúde (cirurgiões-dentistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais) recebem 

R$2200,00 (bruto) para trabalhar quarenta horas na atenção básica. Os enfermeiros 

também podem receber pelos plantões no SPA (R$100,00).  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

Tefé foi classificado como um município de escassez baixa no Índice de Escassez 

de 2010. Na percepção da secretária municipal de saúde, entretanto, o município é 

carente de profissionais, especialmente de médicos com registro no Conselho 

Regional de Medicina. A gestora, que assumiu a SMS em 2010, afirmou que enfrenta 

uma grande dificuldade: substituir médicos sem CRM por médicos com CRM. Como 

ressaltado, 14 médicos sem registro – majoritariamente estrangeiros – trabalham no 

município. Esses profissionais foram contratados (ao lado de mais outros 8, 

totalizando 22) pela antiga gestora, que procurava solucionar o problema da escassez 

na região. Não obstante, a contratação de médicos sem CRM não é uma solução de 

acordo com a atual SMS. Ela pontuou dois problemas principais: a possibilidade de 

evasão (“de repente os caras pegam o CRM e vão embora”), e a possibilidade de 

processos judiciais (conforme a gestora, o prefeito anterior está respondendo 

judicialmente pela contratação de médicos sem registro no Conselho Regional). Vale 

ressaltar, enfim, que a SMS também discorreu sobre problemas relacionados à infra-

estrutura precária e à falta de organização do sistema de saúde.  



 
 

Reclamações semelhantes foram enumeradas pelos próprios profissionais de 

saúde que trabalham no município de Tefé. Um médico entrevistado pela equipe de 

pesquisa discorreu sobre sua insatisfação em trabalhar em um município que contrata 

profissionais sem registro no CRM. Ele nos assegurou que arrisca seu próprio registro 

por esse motivo: “Isso gera um problema para o médico que tem CRM. Se morre um 

paciente no hospital, o médico sem CRM não vai preencher a declaração de óbito. 

Quem tem que preencher é agente. Se um paciente é internado, o médico sem CRM 

não vai fazer o AIH do paciente. Se precisa fazer um corpo de delito, o médico de lá 

também não vai fazer o corpo de delito”.  

O médico entrevistado apresentou diversas outras reclamações relacionadas ao 

trabalho que desenvolve no município. O profissional graduou-se em 2011, em 

Manaus, e tinha o objetivo de trabalhar em um município que o possibilitasse dividir 

sua atenção entre um PSF e um Hospital Regional. O seu propósito era acumular um 

bom salário e adquirir experiência profissional. De acordo com ele, foi possível atender 

os dois objetivos em Tefé: no município, ele recebe R$12.000,00(bruto) para trabalhar 

no PSF, além de R$600,00 por plantão (8 ou 9 por mês). Ele também trabalha em uma 

clínica particular, na qual recebe cerca de R$40,00por consulta.  Paradoxalmente, o 

profissional reclamou, justamente, sobre a sobrecarga de trabalho: afirmou que ficou 

insatisfeito nos primeiros meses de trabalho do município porque precisava dedicar-se 

não apenas ao PSF e aos plantões no HRT, mas também ao SPA. Ele pretendia 

deixar o município no final de 2011 para fazer a residência em Ginecologia e 

Obstetrícia na cidade de Manaus.  

 O desejo de dar continuidade aos estudos também apareceu como ponto 

importante nas entrevistas realizadas com outros profissionais. Uma das enfermeiras 

entrevistadas afirmou que pretende deixar o município para ingressarem um curso de 

mestrado na cidade de Manaus. Ela formou em Manaus em 2009, e foi convidada para 

trabalharem Tefé após trabalhar em Maraã, município vizinho. A enfermeira gostou da 

cidade devido à disponibilidade de serviços oferecidos (“Tem restaurante, tem praça, 

tem lazer a noite, tem supermercado, tem padaria, né? Tem algumas outras situações 

que os outros municípios nãooferecem. Tem vôo de Manaus pra cá pra Tefé, tem 

lancha, né...”), embora a proposta de salário a ela oferecida seja menor: em Maraã, o 

seu salário girava em torno de R$3.500,00; em Tefé, o seu salário gira em torno de 

R$2.300,00, além das gratificações.  

Outra enfermeira entrevistada afirmou desejar deixar o município por ter vontade 

de realizar um curso de especialização em Ginecologia e Obstetrícia. A profissional, 

nascida em Teresina, no Piauí, formou-se pela Universidade Paulista (UNIP), em 

Manaus, em2008, e chegou ao município para trabalhar em uma equipe de PSF. 



 
 

Pouco tem pode pois, entretanto, ela foi convidada para trabalhar no DSEI Médio 

Solimões e Afluentes, e passou a desenvolver suas atividades no interior da T.I 

Barreiras da Missões. Ela trabalha 20 dias corridos no local, e recebe uma 

remuneração que, ao todo, soma quase R$7.000,00 (R$2.300,00 – SMS + R$4.500,00 

DSEI). A enfermeira mostrou-se bastante satisfeita com o trabalho na localidade, 

reclamando apenas a respeito do seu desejo de aprimorar sua educação.  Ela também 

mencionou que sente falta de seu marido, que vive em Manaus.   

A dificuldade em realizar atualizações e especializações também foi elencada 

como fator negativo pelo cirurgião-dentista entrevistado pela equipe de pesquisa. O 

profissional nasceu em São Paulo e formou-se em Odontologia pela UNESP, em 

Araçatuba, em 1992.   Chegou em Tefé pelo exercito há quinze anos, depois de 

trabalhar em outros municípios remotos, como São Gabriel da Cachoeira. Ele é 

concursado do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, pelos quais recebe, 

respectivamente, R$4.000,00 (liquido, 20 horas/semana) e R$2.200,00 (liquido, 40 

horas/semana). O profissional também reclamou sobre a ausência de incentivos, a 

más condições de trabalho e a desigualdade frente a outros profissionais (médicos, 

em especial). Não obstante, afirmou não ter vontade de sair do município, 

principalmente porque reside com sua esposa e filhos por lá. 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Tefé não foi um municípios pré selecionado para nossa pesquisa de campo. 

Devido a impossibilidade de irmos para outro município, decidimos realizar as 

entrevistas nessa cidade. Nem o gestor, nem os profissionais de saúde esperavam 

nossa visita. Mesmos diante desta situação, fomos muito bem recebidos por todos. A 

secretária deixou de ir à abertura da Conferencia Municipal de Saúde para nos 

conceder a entrevista. Ela também mobilizou-se para agendar as entrevistas com os 

profissionais e ajudou-nos a agilizar uma visita a um posto de saúde estabelecido no 

interior de uma Terra Indígena.  

Tanto a gestora, quanto os profissionais de saúde demonstram estar bem à 

vontade durante as entrevistas. A única dificuldade encontrada no município esteve 

relacionada ao desejo da equipe de pesquisa em agendar uma entrevista adicional 

com um medico, o que infelizmente não foi possível.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Uarini – AM 

 

Data da viagem: 18 de Julho a 04 de Agosto de 2011. 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc). 

Uarini faz parte da mesorregião do Centro Amazonense e da microrregião de 

Tefé, situada na Região do Triângulo Jutaí–Solimões–Juruá. É um município que teve 

sua emancipação de Tefé em 1981, sendo ainda grandemente dependente do polo 

regional. Tem sua população predominantemente rural, sendo a economia baseada 

principalmente na mão de obra agrícola e manufatureira. A mandioca é o principal 

produto cultivado. Juntamente com a produção de farinha, é este produto que 

dinamiza a economia da cidade. Uarini se orgulha, aliás, de ser conhecida como a 

“capital da farinha”. Ela tem uma fabricação artesanal e não mecanizada dessa 

mercadoria, tendo seu produto conhecido por todo o Amazonas. A Festa da Farinha é, 

inclusive, o maior evento cultural da cidade. 

Além da farinha, a extração de madeiras é uma forte atividade do local. Uarini já 

foi apontada como uma das cidades do Amazonas que mais modificou seu espaço 

verde. Aparentemente, tal atividade ainda é algo que impulsiona a chegada de muitos 

forasteiros ao local. Segundo algumas vozes da cidade, o próprio Prefeito é dono de 

uma grande madeireira, tendo sido eleito por ser um ótimo administrador de empresas 

rentáveis no local. 

Apesar de uma pequena parcela rica da população, a maioria dos habitantes de 

Uarini vive da subsistência, nas áreas rurais do município. Eles moram nas margens 

do rio Solimões e seus afluentes - parte dela no Parque do Mamirauá, que ocupa 

grande parte da área rural do município. Estes habitantes ficam a distâncias variadas 

de Uarini, em alguns casos a mais de um dia; no entanto, todo o seu atendimento de 

saúde deve ser procurado na sede do município, uma vez que os Postos de Saúde 

População: 12.219 

   - cerca de 67% rural 

   - 237 indígenas 

Médicos: 4 (um do DSEI) 

Enfermeiros: 6 (um do DSEI) 

Cirurgiões-dentistas: 2 (um do DSEI) 

Número de estabelecimentos de saúde: 3 

   - 01 Unidade Mista 

   - 01 Centro de Saúde 

   - 01 Posto de Saúde do DSEI 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 



 
 

são quase abandonados.   

 A sede do município tem uma infraestrutura relativamente precária. A energia 

elétrica é gerada a partir da Termoelétrica, que funciona a base de diesel. Porém, nem 

toda a população da cidade tem acesso a essa fonte de energia. Além disso, durante a 

parte do ano de secas, o fornecimento de energia fica escasso e intermitente, devido à 

dificuldade de carregamento do diesel por via fluvial. Nesses períodos, há dificuldade 

de manutenção da energia elétrica constante para a população. 

A cidade é, em sua maior parte, asfaltada. Somente as áreas periféricas não são. 

Há poucos carros na cidade, sendo o transporte feito quase exclusivamente por 

motos. Quem não tem sua própria moto usa o serviço de moto-taxi, pagando R$1,50 

pela viagem. 

Para parte da população urbana, existe o sistema de fornecimento de água. O 

esgoto, porém, não é tratado. Muitas vezes, então, a água alcançada por meio de 

poços artesianos acaba contaminada pelo solo, infectado pelo esgoto que corre pela 

cidade nas épocas de chuva. 

Não existe cartório na cidade. Todo o serviço de Registro de Nascimento e Óbito 

ou de Previdência Social deve ser feito em Tefé. Na época em que estávamos em 

Uarini, havia, um Barco da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) 

estava estacionado ao lado do porto da cidade, realizando principalmente o serviço de 

aposentadoria. A cada turno do dia, formava-se uma fila de mais de 100 pessoas para 

serem atendidas pelo barco. Havia também atendimentos de saúde e odontológicos, 

sendo que alguns dos profissionais de saúde da cidade foram alocados para atender 

dentro do barco. 

A estrutura comercial de Uarini não apresenta muitas opções. Há poucos 

comércios, três farmácias, alguns mercados. Há poucas opções de restaurante e 

lanche e poucas opções de alimentação nos mercados. Os profissionais reclamaram 

do alto custo dos mantimentos, além da falta de legumes, verduras e frutas. 

Reclamaram também do alto custo do aluguel, considerando a precariedade dos 

imóveis alugados. 

Os sistemas de comunicação também são muito precários. A telefonia que atende 

à cidade é a OI. A internet chegou há um ano na cidade, e é muito lenta – em alguns 

períodos, nem mesmo funciona. Mesmo a telefonia fixa tem problemas de 

fornecimento. Logo antes de nossa visita, inclusive, a cidade ficou sem qualquer forma 

de comunicação telefônica por 3 semanas.  

Nossa ida ao município partiu de Tefé. Uarini fica a uma hora e meia de lancha 

rápida desta cidade. Só é possível chegar a Uarini por via fluvial, por meio de barcos 

(percurso de 3 a 6 horas de Tefé) ou lanchas rápidas (percurso de 1 hora e meia a 3 



 
 

horas). Não há pista de pouso na cidade, nem mesmo para voos particulares. Não há 

tampouco qualquer estrada ligando Uarini a outro município vizinho. 

De acordo com os profissionais, na época da seca, a comunicação de Uarini com 

outros municípios é bastante difícil. Parte do terreno do município está localizado em 

áreas de floresta inundável (várzeas), ficando grandemente à mercê do regime das 

chuvas. Com a diminuição da água, o rio diminui muitos metros e faz com que o porto 

seja deslocado a cerca de um quilômetro da cidade. Nesses períodos, é necessário 

caminhar todo esse percurso até o barco no rio principal, carregando toda a bagagem. 

Em dias de chuva, esse percurso pode ficar bastante enlamado, impossibilitando às 

vezes a viagem. 

 Isso dificulta não só a chegada de pessoas ao município, bem como o 

abastecimento de produtos. Com a dificuldade de transporte de mercadorias, a vinda 

do diesel para abastecimento da Termoelétrica sofre alterações, havendo vários cortes 

de energia. Além disso, todo o sistema comercial sofre com a diferença no nível das 

águas: a chegada de mercadorias na cidade fica escassa durante o período da seca, 

assim com a saída da produção manufaturada de farinha ou de produtos agrícolas. 

Não é de se espantar, portanto, haver dificuldade de encaminhamento de pacientes 

nessa metade do ano. 

 Nossa volta foi feita por meio de lancha rápida, em uma viagem que deveria 

durar uma hora e meia. Ela durou, porém, mais de três horas, pois no meio do lago 

Tefé acabou o combustível do barco. Por sorte estávamos em local onde havia sinal 

de celular e o motorista ligou para pedir resgate. Após uma hora de espera, um barco 

a rabeta (motor lento) chegou, nos rebocando até o Posto em Tefé. 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

A cidade de Uarini possui dois estabelecimentos de saúde: o Centro de Saúde 

Mário Lopes, de administração municipal, e a Unidade Mista Franco Lopes, 

denominada de Hospital pela população, de administração estadual. Além destes, há 

também um Posto de Saúde Indígena, localizado na área rural, que responde 

diretamente à sede do DSEI em Tefé, e não à Secretaria Municipal de Saúde. 

A Unidade Mista de Uarini é um centro de atendimento ambulatorial e de média 

complexidade com capacidade para 20 leitos. Ele possui um centro cirúrgico bem 

estruturado, boas alas para obstetrícia e para internações, além de serviços 

especializados nas áreas de pediatria e neonatologia. O estabelecimento é bem 

equipado, possuindo Raio-X, Ultrassom, desfibrilador e, para orgulho do Diretor, uma 

incubadora elétrica. 



 
 

O atual Diretor do Hospital é um enfermeiro de formação, concursado pelo 

Estado. Ele tomou posse da direção da Unidade Mista há mais ou menos três anos e 

desde então vem realizando uma reforma em toda a estrutura do estabelecimento. De 

acordo com ele, o Hospital estava inteiramente sucateado em 2008, mesmo tendo sido 

inaugurado em data recente (2004). Seu trabalho foi então o de revitalização da 

Unidade. Ela foi pintada e passou por várias reformas, seja na estrutura do prédio 

como no material de uso diário, como cadeiras, leitos, berços, torneiras etc. 

Hoje, só um médico (concursado pela SUSAM) trabalha no Hospital, e somente 

aos finais de semana. Ele reside em Tefé, onde tem um consultório particular. Ele 

chega a Uarini na sexta à noite e fica até domingo à tarde, realizando as cirurgias 

agendadas durante a semana. Não há, porém, médicos de plantão no Hospital. Ali 

trabalham três enfermeiras (além do Diretor do Hospital, também enfermeiro e que 

atua em casos de urgência). Na falta de médicos, demanda-se dos enfermeiros que 

façam certos procedimentos que, segundo eles, colocam em risco seu diploma. 

Em alguns casos de urgência os pacientes são encaminhados para Tefé ou para 

Manaus. O transporte para Tefé é feito via ambulancha ou voadeiras, em percurso que 

dura cerca de duas horas. No caso de encaminhamento a Manaus, toma-se dali um 

voo que dura uma hora e vinte – além do tempo necessário para providenciamento do 

voo, algo que pode tomar mais de um dia. Os principais casos para referenciamento a 

Tefé são fratura, perfurações de arma branca, partos complicados, problemas 

oftalmológicos e complicações de casos tratados no município. Para Manaus, vão 

pacientes com suspeita de câncer, vítimas de acidente e pacientes que necessitam de 

consulta com ortopedista, oftalmologista e neurologista. 

O Centro de Saúde é um grande estabelecimento, com muitas salas e muitos 

profissionais. Em uma mesma tarde, chegamos a conhecer três enfermeiras, dois 

médicos e a diretora do Centro (além dos técnicos de enfermagem). Ali a população 

procura primeiramente por atendimento. Segundo os profissionais, não faltam 

medicamentos ou materiais básicos para o trabalho no Centro de Saúde, tampouco 

equipamentos para o atendimento. 

No Centro de Saúde trabalham cinco enfermeiras, e elas fazem a triagem dos 

casos que devem ser atendidos pelos médicos. No município, há um total de sete 

enfermeiros: três trabalham exclusivamente no Centro, duas dividem seu trabalho 

entre o Centro e o Hospital, uma é exclusiva da área rural e o outro é atualmente 

Diretor do Hospital. Os enfermeiros recebem um salário de R$3.300,00 líquidos, sem 

qualquer tipo de auxílio. O município não oferece auxílio, aliás, a nenhuma categoria 

profissional. A moradia só é oferecida assim que os profissionais chegam à cidade: 

durante um mês, é paga a hospedagem em um hotel. Em seguida, o profissional (seja 



 
 

médico, cirurgião-dentista ou enfermeiro) deve encontrar um local para alugar por sua 

própria conta. 

Quanto aos médicos, atualmente há quatro na cidade, sendo que dois trabalham 

no Centro de Saúde, um na Unidade Mista e um na área indígena. Destes médicos, 

dois possuem o Certificado Regional de Medicina (CRM). Um deles é um senhor de 83 

anos que atua do Centro de Saúde, realizando consultas clínicas (mas não mais 

intervenções cirúrgicas, em função da idade), assim como assinando as prescrições e 

laudos dados pelo outro médico do local (este sem CRM). O outro com certificado é 

um médico cirurgião, que atua na Unidade Mista aos finais de semana. 

O médico que trabalha no DSEI não possui CRM. Segundo a Secretária de 

Saúde, mesmo depois de conseguir regularizar a questão dos registros dos médicos 

que atuam na cidade, será impossível contratar um profissional com situação 

regularizada para o trabalho na área indígena. Cabe notar também que, uma semana 

antes de nossa ida, a cidade contava ainda com outro médico. Este também tinha a 

situação de CRM irregular, mas, tão logo conseguiu o certificado, recebeu uma 

proposta de salário em outro município, com um valor que a Secretária não conseguiu 

cobrir. Ele deixou a cidade. 

Exceto pelo médico da Unidade Mista (concursado pela SUSAM), todos os outros 

possuem um contrato temporário, com duração de um ano. O salário dos médicos é 

diferenciado segundo a situação de certificação no Conselho. Aqueles com CRM 

recebem o valor de R$8.000,00, valor líquido, aqueles sem recebem R$5.300,00. 

O médico que trabalha no DSEI, porém, montou um consultório particular e uma 

farmácia em frente ao Centro de Saúde para complementar seu salário. Assim, ele 

atua três dias na semana na área rural, dois dias no Centro de Saúde (principalmente 

no procedimento de ultra-sonografia) e em seu consultório particular todos os dias a 

partir das 16h. Deve ser notado que, dentre todos os profissionais que trabalham no 

DSEI, ele é o único que tem o regime de trabalho de três dias por semana em área 

rural. O restante dos profissionais – cirurgião-dentista, enfermeiro, técnicos e AIS – 

trabalha 20 dias em área, tirando sua folga nos próximos 10. 

No município, há dois cirurgiõies-dentistas, um do município e um da área 

indígena. Eles recebem um salário de R$3.300,00, valor líquido. Segundo o cirurgião-

dentista que atua na cidade, o consultório odontológico (sediado no Centro de Saúde) 

é bem estruturado e bem equipado, possuindo raio-x odontológico e autoclave. Não 

lhe faltam materiais de trabalho, ainda que os materiais dispostos pela Secretaria não 

sejam de boa qualidade. De acordo com o profissional, porém, somente um cirurgião-

dentista não é suficiente para atender toda a população. Em função da quantidade de 



 
 

trabalho e da pouca mão de obra, grande parte da sua atividade se restringe à 

extração de dentes. 

Existe também um cirurgião-dentista prático na cidade, bastante antigo e 

requisitado, que atualmente é também vereador. Devido à falta de cirurgião-dentista, e 

por ausências e mau atendimento da antiga odontóloga, este prático costumava ser 

muito procurado. Segundo o odontólogo que entrevistamos, a atuação do prático não 

prejudica a sua, pois ele ajuda a suprir a demanda da população. Além disso, de 

acordo com o atual odontólogo, a atuação do prático é melhor que a da antiga 

cirurgião-dentista. 

O município organiza mutirões para atendimento às comunidades interioranas, em 

viagens que duram uma ou duas semanas, a depender do braço do rio que se visita. 

Até recentemente, a viagem era feita em um barco pequeno, onde se concentravam o 

cirurgião-dentista, a enfermeira, um técnico e o pessoal da vacina. Agora, o município 

adquiriu um barco maior e mais apropriado, além de contratar um médico para 

acompanhar tais viagens. Tal visitação, porém, não é muito frequente. Além disso, 

segundo o odontólogo, quando tais viagens são feitas, a principal parcela da 

população atendida continua sendo a urbana, que mora em partes mais afastadas da 

cidade. 

Ao conversar com habitantes da área rural, eles nos disseram que qualquer 

atendimento de saúde é realizado na cidade. Há Postos de Saúde no interior, mas 

estes são precários, com pouco material de trabalho e escassos medicamentos. Além 

disso, não tem gasolina para encaminhamento dos pacientes para a cidade. Assim, 

deve partir da iniciativa do próprio paciente a organização, o pagamento e a realização 

da vinda para a sede, mesmo em más condições de saúde. Um senhor habitante do 

Parque Mamirauá nos disse, por exemplo, que certa feita teve de pilotar a rabeta 

durante 5 horas com uma dor quase insuportável no ventre; ao chegar à cidade, foi 

imediatamente internado e dirigido para cirurgia. 

É de se notar que o Parque Mamirauá cobre uma grande parte do território do 

município. As informações sobre quem deve suprir a atenção à saúde nesse território 

não ficou clara. Segundo o município, a responsabilidade é da direção do Parque. 

Segundo esta, pelo território estar nos limites de Uarini, a responsabilidade é da 

Prefeitura do local. Ouvimos também que há um repasse mensal de dinheiro para a 

gestão de saúde de Uarini para dar conta da população de dentro do Parque, mas não 

conseguimos muitas informações a respeito. Porém, o que ouvimos de todos – dos 

habitantes, da direção do parque e da Secretaria de Saúde de Uarini – é que não 

existe atendimento especializado para aquela população. Os habitantes devem se 

locomover por própria iniciativa para a cidade. 



 
 

 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

A situação de Uarini não apresenta novidades em relação às outras cidades 

visitadas. Ela é, porém, a cidade que pareceu oferecer menos opções de lazer e 

alimentação. Nós mesmas tivemos dificuldades de encontrar lugares para fazer as 

refeições. Para descobrir um local para jantar, por exemplo, tivemos que procurar por 

vários bairros, montadas em moto-taxi, até achar uma cantina aberta, no pátio da casa 

de uma senhora. O cirurgião-dentista também nos disse ter conseguido comer um 

sanduíche decente somente após dois meses na cidade, e só por ter convencido o 

dono do estabelecimento. Além disso, o preço dos alimentos é alto e os 

supermercados não oferecem muitas opções. 

Toda a estrutura da cidade apresenta poucas opções para quem vem de fora. No 

entanto, para a Secretária de Saúde, o problema de fixação de profissionais de saúde 

é fundamentalmente financeiro. E isso se aplica principalmente aos médicos. O total 

recebido pelo município não é suficiente para suprir a demanda salarial destes 

profissionais. Não é possível contratar mais médicos nem suprir o salário que alguns 

deles demandam. Daí a alternativa buscada até então pelo município: profissionais 

sem CRM. A partir de agora, porém, essa situação será modificada e deverão ser 

contratados só profissionais com o certificado. E isso gerará um grande problema para 

o município, pois poucos escolhem ficar com tal remuneração. 

O primeiro médico entrevistado é uma exceção. Ele escolheu Uarini pela 

tranquilidade: ele tem 83 anos e afirma não querer mais festas ou agitações. Ele 

possui uma história de vida bastante tumultuada e controversa, e parece ter 

encontrado em Uarini um refúgio. Para isso, a cidade é ideal. Ele não vê problemas 

com o salário recebido pelo município, pois ele tem direito também à aposentadoria de 

Major do Exército brasileiro (a qual ele repassa para os filhos). O salário pago em 

Uarini é baixo, mas como ele vive sozinho (sua família vive em Manaus), o valor é 

suficiente para sustentá-lo ali. Assim, ele não pretende deixar a cidade. 

Já o médico sem CRM que atua no Centro de Saúde deixará Uarini assim que 

conseguir regularizar sua situação. Segundo ele, ele continuará trabalhando em um 

município do interior, mas procurará algum que pague melhor - talvez na Bahia ou em 

Minas Gerais, pois sabe existirem ali salários mais altos. Além disso, nesses estados o 

acesso é muito mais fácil que no Pará. Ele tem uma filha de 3 anos e tem medo de 

que ela venha a ter alguma doença que não seja tratável no município. Ele se 



 
 

preocupa assim com a estrutura de saúde da cidade, assim como com a educação da 

filha. Por isso, quando ele for escolher um novo município, ele levará também em 

conta também outros aspectos, como um Hospital para exercer sua atividade, uma 

boa escola para sua filha, opções de lazer, como cinema, restaurantes, shoppings etc. 

A enfermeira também se fixou em Uarini. Ela é de Minas Gerais, mas desde que 

formou ela atua na área de saúde pública no interior do Amazonas. Ela sempre 

desejou ir para este estado e passou por vários municípios antes de se fixar em Uarini. 

Esta localidade foi escolhida não por alguma característica da estrutura de saúde. 

Para ela, os problemas são os mesmos em todos os municípios por que passou, não 

faria então diferença em qual ficaria. Ela estabeleceu residência em Uarini justamente 

pela produção de farinha do local. Ela viu nessa produção uma possibilidade financeira 

para toda a família, abrindo então uma venda do produto – algo que possibilitou suas 

filhas de cursarem graduação na capital. Agora que as filhas se formaram, porém, ela 

considera deixar a cidade.  

O cirurgião-dentista está em Uarini somente por não ter conseguido emprego na 

rede publica na cidade onde morava. Segundo ele, isso ocorreu em função de políticas 

locais de preferência de parentes. Inclusive, as dificuldades com as gestões políticas 

são apontadas por ele como um dos maiores problemas para a fixação dos cirurgiões-

dentistas e enfermeiros. É algo que impede pessoas da própria localidade de 

exerceram a atividade em seu município. Ele pretende então voltar a sua cidade assim 

que mudar a gestão da Secretaria de Saúde, pois sua esposa e seus filhos ainda 

moram lá.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Quando chegamos a Uarini, percebemos uma grande movimentação de pessoas. 

Havia uma grande fila na frente de um barco, mesmo sendo um horário com sol forte 

(quando os amazonenses costumam ficar dentro de casa ou outros estabelecimentos). 

Informaram-nos de que era um o barco Zona Franca verde, integrante do Programa de 

Atendimento Itinerante (PAI) do Governo do Estado, que viaja pelos municípios 

amazonenses realizando serviços de saúde, previdência e bancários, além da 

emissão de documentação básica.  

O barco não contava com toda a sua tripulação e, portanto, fazia um acordo com 

os municípios para que eles fornecessem parte dos funcionários para atendimento. 

Pelo menos um médico, uma enfermeira e o cirurgião-dentista de Uarini haviam 

disponibilizado um turno de seu trabalho no município para o atendimento no barco. A 

própria Secretária de Saúde estava sobrecarregada de trabalho. Ela nos atendeu com 



 
 

alguma pressa, mas se esforçou para nos dar todo o apoio de que precisássemos. 

Além disso, os atendimentos de saúde foram, naquele momento, todos direcionados à 

produção de documentos. O Centro de Saúde, por exemplo, estava lotado, e 

exclusivamente com pacientes que visavam um Laudo para a aposentadoria.  

Assim, seja pelo desfalque de profissionais, seja pela mobilização de toda a 

estrutura de saúde entorno da produção de documentos, seja pela grande 

movimentação da população em torno do barco, nosso trabalho sofreu algumas 

dificuldades. Foi possível, porém, realizar todas as entrevistas e as observações.  

  



 
 

Relatório de Campo – Amarante do Maranhão MA 

 

Data da viagem: 22 a 23 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infraestrutura). 

 

O município de Amarante do Maranhão localiza-se a oeste do território 

maranhense na Mesorregião Oeste do Maranhão e Microrregião Imperatriz a cerca de 

840 km da capital São Luiz. Os municípios limítrofes a Amarante do Maranhão são 

Bom Jesus da Selva e Buriticutu a Norte, Arame e Grajaú a Leste, Sítio Novo ao Sul e 

Joao Lisboa, Senador La Rocque, Buritana e Montes Alves a Oeste. . O acesso ao 

município se dá pela rodovias MA 122 ou MA 275. 

O município possuía de acordo como Censo 2010, aproximadamente 37.894 

habitantes sobre uma área de aproximadamente 7.438,153 Km², possuindo 60 % de 

sua população rural. 

Amarante do Maranhão foi criada em 1948 como distrito de Grajaú. Cinco anos 

depois foi desmembrada de Grajaú e elevada a município. Os precursores de 

Amarante do Maranhão foram os lavradores Francisco Rodrigues dos Santos e José 

Cobiça que se fixaram na região  e desenvolveram algumas atividades agrícolas. 

Progressivamente outras atividades e um pequeno comércio foram se desenvolvendo 

e com a abertura de uma estrada que ligava a região ao município de Grajaú a 

população amarantina foi crescendo e se consolidando. 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde  

 

Amarante do Maranhão possui em sua estrutura de saúde, um hospital e dez 

equipes da Saúde da Família, sendo duas equipes na região central, oito equipes nas 

áreas rurais e quarto com saúde bucal. Contam com dez profissionais médicos, 

População: 37.894 

   - 15.006 urbana 

   - 22.888 rural 

Médicos: 10 

Enfermeiros: 14 

Cirurgiões-dentistas: 7 

Número de estabelecimentos de saúde: 28 

   - 01 hospital 

   - 10 Equipes de Saúde da família 

   - 17 Unidades Básicas de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

quatorze enfermeiros e sete cirurgiões-dentistas. Possuem também mais duas equipes 

de assistência à saúde indígena que atendem a 40 aldeias de índios, algumas 

localizadas a mais de 100 km da sede, que são financiadas pela Secretaria de 

Assistência a Saúde (SAIS), diretamente relacionada com a prefeitura municipal.  

Atualmente, o quadro de funcionários da ESF está completo nas áreas urbanas e 

rurais, exceto duas equipes que atuam nas aldeias dos índios, pois há falta de 

profissionais para o atendimento nessas áreas. Segundo a gestora a rotatividade está 

aumentando muito nos últimos anos, informou que já ficaram mais de setenta dias 

sem médico nas equipes. A dificuldade de preenchimento do quadro de vagas dos 

profissionais médicos no município se agrava mais pelo fato do município ser muito 

pequeno e apresentar restrita infraestrutura. Para compensar estas restrições os 

médicos acabam cobrando uma remuneração muito elevada, sabendo que o município 

não tem condições de arcar com estes custos, justamente para dificultar sua fixação. 

Uma das estratégias utilizada pela Secretária de Saúde para encontrar esses 

profissionais é a divulgação destas vagas na internet ou até mesmo a busca desses 

recursos em outras cidades, recorrendo à cidade de Imperatriz, por exemplo. Por se 

tratar de um município de grande extensão territorial e ocupar a posição de terceira 

maior cidade do Maranhão, outra dificuldade existente é a respeito às grandes áreas 

que ainda estão descobertas. Como alternativa a gestora propõe a criação de mais 

cinco equipes na tentativa de se conseguir uma cobertura de 100% da população.   

Quanto à definição dos salários ficam responsáveis pela definição à prefeitura, as 

coordenações e os próprios profissionais, são feitos contratos temporários de duração 

em média de um ano e meio. Segundo relatos dos próprios profissionais a 

remuneração dos médicos no PSF é de R$ 5.000,00 mais R$ 1.200,00 por cada 

plantão de 24horas no hospital.  A remuneração dos enfermeiros é de R$ 1.107,00 por 

40 horas semanais e os cirurgiões-dentistas recebem R$3.000,0 por 20 horas 

semanais.   

No município utiliza-se a estratégia de elevação dos salários para fixação dos 

médicos, mas somente a elevação não está sendo suficiente para tal fixação. A 

possibilidade de geração de rendas complementares, pagamentos em dia e fácil 

comunicação com a gestão também se evidenciam como fatores determinantes para a 

fixação. 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Amarante do Maranhão foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 



 
 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez é alta. Durante a visita ao 

munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, foi informado que não existe a dificuldade na contratação de enfermeiros e 

cirurgiões-dentistas. Já a situação dos médicos é diferente, existindo a escassez deste 

profissional no município. De acordo com a gestora, a rotatividade dos médicos é alta, 

a equipe de PSF está completa no momento, porem, uma das equipes ficou sem 

médico por setenta dias. Os fatores que influenciam negativamente na contratação de 

profissionais da área da saúde são a falta de estrutura; o acesso ao município, que já 

obteve melhoras, ainda não é bom suficiente; o transporte de ônibus de Amarante 

para Imperatriz é precário, só tem uma linha de ônibus; a falta de lazer e o salário (é 

como um leilão, o município que oferecer um pouco mais, leva). Para a cirurgiã-

dentista, outro fator seria o contrato que não dá direito a férias e décimo terceiro 

salário. 

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca-se o pagamento em dia e o vinculo de trabalho entre médicos, enfermeiros, 

cirurgiões-dentistas, gestores, secretários e prefeito. O município também oferece 

boas condições de trabalho dentro das possibilidades. 

Os quatro profissionais entrevistados moram em Amarante do Maranhão. A 

cirurgiã-dentista é natural do Maranhão, foi criada em Belém, se formou na 

Universidade Federal do Pará, e em seguida foi para o município de Montes Altos, 

para prestar serviços em um hospital. Após, o hospital fechou e veio para Amarante 

para trabalhar no hospital da cidade. Fixou-se no município, pois seu marido é da 

região. A enfermeira é natural do município, se formou em Imperatriz. Após os estudos 

quis voltar para a cidade natal. A gestora nasceu em Belém do Pará, formou em 

enfermagem por lá e quando viu nos classificados que estavam precisando de um 

enfermeiro para Amarante, mudou-se para o município, alegando que o local onde 

trabalhava em Belém era muito perigoso. Por fim, o médico é natural de Goiânia, 

criado no interior do Pará, especializado em Ginecologia/Obstetrícia, formou-se na 

Federal de Mato Grosso em Cuiabá. Primo da prefeita de Amarante foi ajudá-la na 

campanha política e gostou da cidade, se mudando para o município.  

 

 

 

  

  



 
 

Relatório de Campo – Grajaú MA 

 

Data da viagem: 24 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra estrutura) 

 

Grajaú localiza-se ao centro do Estado do Maranhão na Microrregião Alto Mearim 

e Grajaú, fazendo divisa com os municípios de Arame e Itaipava do Grajaú ao Norte, 

Jenipapo das Vieras e Barra do Corda  ao Leste, Formosa da Serra Negra ao Sul e 

Sitio Novo e Amarante do Maranhão a Oeste.  O município de Grajau se localiza a 

aproximadamente 580 km da capital do Estado. 

Grajaú possuía de acordo como Censo 2010, 61.903 habitantes sobre uma área 

de 8.830,962Km², possuindo 60 % de sua população urbanizada. O acesso ao 

município se dá pela rodovia federal BR 226 ou pela rodovial estadual MA 006. 

A região surgiu com o povoado situado às margens o Rio Grajaú. As margens 

leste desse rio formou-se o povoado de Porto da Chapada. Os índios timbiras e 

piocobjés estabelecidos a oeste do mesmo rio, irritados com o progresso da região 

atacaram o povoado, matando quase todos os moradores. Outras tentativas de 

restauração do Porto da Chapada foram feitas, mas sem muito êxito. Em 1818 José 

Pinto Magalhães examinado os campos a fim de abrir uma estrada encontrou uma 

aldeia de índios piocobjés e tentou contato de paz. O acordo entre brancos e índios 

assegurou a existência de mais seis aldeias e em 1835 o município foi criado sendo 

subordinado ao município de Pastos Bons 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

 

Grajaú possui em sua estrutura da saúde dezoito equipes de Saúde da Família e 

dois hospitais, sendo um particular e outro filantrópico, ambos conveniados com o 

População: 61.903 

   - 36.983 urbana 

   - 24.920 rural 

Médicos: 15 

Enfermeiros:  

Cirurgião-dentista:  

Número de estabelecimentos de saúde: 42 

   - 02 hospital 

   - 18 Equipes de Saúde da família 

   - 22 Unidades Básicas de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 



 
 

SUS.  Possuem também equipes de assistência aos índios, que é feita pelo PSFI em 

conjunto com a FUNASA, no qual contam com enfermeiros, médicos e cirurgiões-

dentistas. Será inaugurado um Hospital Municipal no final do ano de 2011.  

De acordo com a Coordenadora da Atenção Básica existe escassez do profissional 

médico, pois o município está a mais de 560 km de distancia da capital São Luís, com 

difícil acesso, o que representa uns dos primeiros obstáculos para a migração destes 

profissionais. Hoje a cidade conta com quinze médicos, geralmente são médicos que 

residem na própria cidade e alguns deles fazem um revezamento nas cinco equipes 

que estão sem médico, recebendo gratificações por isso. Geralmente os médicos tem 

disponibilidade para ir duas ou três vezes por semana, principalmente na zona rural, 

onde há maiores dificuldades de se conseguir médicos disponíveis para trabalhar 

nessas áreas. Ainda de acordo com a coordenadora, seriam necessárias mais equipes 

para conseguir uma cobertura total nas áreas rurais, mas o município possui 

dificuldades na formação de novas equipes pela da ausência do médico no mercado, 

que é um dos pré-requisitos para se montar uma nova equipe.   

Outra dificuldade da coordenadora é o cumprimento da carga horária e/ou 

cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação. A dificuldade dos médicos 

em cumprir a carga horária está na divisão deste profissional em vários outros vínculos 

empregatícios, mas como não podem dispensar esta mão de obra escassa, continuam 

com os mesmos nesta situação. A divulgação de vagas do município é feita por meio 

de murais, telefonemas e indicações, é utilizada geralmente a chamada “Procura boca 

a boca”.  

Em relação aos contratos, os próprios profissionais vão a Secretaria de Saúde 

para conversar diretamente com a secretária de saúde para acertar detalhes do cargo 

que irá ocupar e discutir questões salariais, carga, horária e etc. Normalmente no 

município são feitos contratos temporários anuais, com possível renovação ou não 

desta prestação de serviços. O salário base de dos enfermeiros é de 1.800,00, dos 

cirurgiões-dentistas é de 2.500,00 e os dos médicos variam entre 6.000,00 a 8.000,00. 

Nos salários podem ser acrescidas algumas gratificações por trabalhar em áreas que 

não existem os profissionais ou por atender em áreas descobertas do PACS, 

prestando serviços diferenciados a prefeitura. 

Quanto à rotatividade dos profissionais, os profissionais de enfermagem de 

destacam pela alta rotatividade decorrente da alta oferta de profissionais na região. 

Médicos e Odontólogos apresentam menor rotatividade, pois depois que estes 

profissionais se integralizam na equipe eles permanecem, mas em compensação a 

dificuldade na contratação é muito maior pela falta de profissionais no mercado. Os 

profissionais, de acordo com a coordenadora, sempre possuem liberação pela 



 
 

Secretaria de Saúde para participação de congressos, conferências, cursos e 

especializações desde que não ultrapasse quinze dias de afastamento. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Grajaú foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez baixa. Durante a visita ao munícipio e a partir das 

entrevistas realizadas com os profissionais, e com a gestora, foi informado que existe 

a dificuldade na contratação de Médicos. Não há dificuldade de contratação para as 

demais categorias profissionais  

De acordo com a gestora, existe a escassez de médicos. E a maior rotatividade é 

de Odontólogo e enfermeiro, médico não é tão grande. Dentre os problemas citados 

pela gestora como dificuldades para a contratação de médicos, estão a distancia do 

município da capital e o acesso que é um pouco ruim ao município. Geralmente quem 

trabalha em Grajaú nasceu no município, e possui família em Grajaú.  

A gestora valoriza mais o vinculo através de contrato que faz com que os profissionais 

trabalhem com maior afinco.  

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca- se o salário, que é muito chamativo, para o profissional médico. Para 

enfermeiros e odontólogos, como a oferta é muito grande, não necessita de usar 

nenhum artifício pra chamar atenção. Médico geralmente é negociado o salário. É por 

isso que tem diferenciação, da negociação. 

Foram entrevistados cinco profissionais sendo duas enfermeiras, um medico 

um odontologista e uma gestora. Uma das enfermeiras é de Barreirinha, e surgiu a 

oportunidade de vir para Grajaú. Ela acredita que o concurso público ajuda a fixar os 

profissionais. A outra é natural de Grajaú, Após se formar voltou para trabalhar. E para 

ela há grande Instabilidade no trabalho gerando muito medo de perder o emprego.  A 

cirurgiã-dentista é nascida em Amarante, e questiona, o baixo salário, A falta de 

material e equipamentos com uma alta demanda de pacientes e a agua não tem 

Fluoretação. O Médico é de Grajaú, e seus maiores questionamentos são a respeito 

da falta de medicamentos, do o salário e a estrutura da cidade. E o concurso público 

não o atrai por conta do baixo salario. A Gestora é de Goiânia e foi para a cidade 

quando criança, e tem formação em Enfermagem no Maranhão. E ela valoriza mais o 

contrato que faz o profissional trabalhar com maior afinco. Todos os entrevistados 

concordam que o município de Grajaú tem pouquíssimas opções de lazer, e baixa 

infraestrutura. 

 



 
 

 

Relatório de Campo – Jenipapo dos Vieiras MA 

 

Data da viagem: 29 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra estrutura) 

 

Jenipapo das Vieiras localiza-se na Mesorregião do Centro Maranhense e 

Microrregião Alto Mearim e Grajaú, limitando-se com os municípios de Itaipava do 

Grajaú ao Norte, Barra do Corda a Leste e Sul e Grajaú e Sul e Oeste. O acesso ao 

município se dá pela rodovia 226. 

A população Jenipapo das Vieiras é predominantemente rural, de seus 15.3975 

habitantes, apenas 1,6 de sua população são urbanizadas. A área do município é de 

1.161 km2. 

Jenipapo dos Vieiras foi elevado a município pela lei estadual nº 620/1994, 

desmembrando-se de Barra da Corda. O município foi instalado em 1997. 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

 

Jenipapo dos Vieiras  possui em sua estrutura de saúde seis Equipes do Saúde 

da Família (ESF)  e um hospital de pequeno porte. As equipes são compostas por 

nove enfermeiros, cinco médicos e apenas um cirurgião-dentista. A remuneração do 

município para médicos gira em torno de R$ 5.000,00 por um dia na semana, para os 

enfermeiros que trabalham cinco dias na semana a média é de R$3.500,00, para os 

que trabalham três dias na semana é de R$ 2.000,00 e aqueles que trabalham apenas 

dois dias R$ 1.500,00 e para o cirurgião-dentista o salário é de R$ 1.000,00.  

Os médicos em geral trabalham dois dias por semana, pois de acordo com o 

gestor, para manter um profissional trabalhando no PSF os cinco dias o custo 

financeiro é elevado, o equivalente a 3 a 4 salários para trabalhar com carga horária 

População: 15.397 

   - 2.536 urbana 

   - 12.861 rural 

Médicos: 05 

Enfermeiros: 09 

Cirurgião-dentista: 01 

Número de estabelecimentos de saúde: 7 

   - 01 Hospital (São José) 

   - 06 Equipes da Saúde da Família 

   - 0 Unidades Básicas de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

de cinco dias, principalmente os médicos. A rotatividade dos profissionais em geral 

não é alta, a maior rotatividade mesmo é em relação aos médicos. Conforme 

enfermeiras relataram, o fato de não ter médicos suficientes nos postos todos os dias, 

os próprios enfermeiros atuam como médicos em algumas situações, principalmente 

em relação a receitas de medicamentos, alegando que não podem deixar de atender 

este paciente que necessita do atendimento. 

 Atualmente na atenção básica há uma falta de profissionais principalmente na 

área rural. A forma de anunciar ao mercado de trabalho as vagas disponíveis é feita 

através do “boca a boca” dentro do município. As contratações dos profissionais são 

feitas por contratos temporários e concursos públicos, apenas um médico e um 

enfermeiro são contratados por concurso o restante dos profissionais são contratados 

temporariamente/Prestadores de Serviços. 

A remuneração do médico concursado varia entre R$3.500,00 a R$5.000,00 com 

trabalho por um dia por semana. Para suprir esta necessidade de recursos, uma das 

alternativas que o secretário de saúde utiliza é alugar um CRM para completar a folha 

de pagamentos de outros profissionais. 

Cursos e capacitações são oferecidos pelo Estado nas cidades de São Luís e 

Imperatriz para os profissionais como benefícios. Outro benefício que é oferecido é o 

transporte dos profissionais da sede às áreas rurais. De acordo com o gestor, hoje 

existe cobertura uma total do município.   

Uma sugestão feita pelo gestor em relação a políticas do governo seria que os 

alunos formados em universidades públicas pudessem trabalhar na prestação de 

serviços públicos por tempo determinado em cidades que realmente precisam, a fim 

de retribuir o investimento feito na sua formação com o objetivo de obter algum retorno 

ao governo e a sociedade. Sua colocação não abrange somente na área de saúde, 

mas também em outras áreas que poderiam estar contribuindo para a melhoria do 

atendimento público, que ainda é escasso em algumas áreas. 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Jenipapo dos Vieiras foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM) do NESCON/UFMG, com um nível de escassez “Alto”. 

Apesar deste indicador, durante visita ao município e a partir das entrevistas com os 

profissionais de saúde deste, ficou constatado que atualmente existem 05 (cinco) 

médicos trabalhando no único posto que o município possui. 



 
 

Segundo o gestor de saúde, o numero de médicos e a quantidade de 

entendimento provida é suficiente, mas é fruto de uma grande estratégia; uma vez que 

não conseguia contratar um médico que atendesse todos os dias da semana, devido a 

dificuldade de fixação no município, ele passou a contratar um numero maior de 

médicos que atendessem em um numero menor de dias, posto que assim, não haveria 

necessidade destes fixarem-se em Jenipapo, podendo manterem-se em suas 

respectivas cidades, geralmente em uma especifica muito próxima (Barra do Corda, 

que fica a cerca de 60km de distancia). 

Apesar de ser um Município muito pequeno e com estrutura de saúde reduzida, 

há um fator que contribui significativamente para facilitar a contratação de 

profissionais, que é a proximidade com cidades maiores, notadamente Barra do Corda 

e Grajaú. Os profissionais de saúde ou residem nestas cidades e vão trabalhar em 

Jenipapo nos dias contratados ou moram durante a semana no Município e durante os 

fins de semana vão até suas respectivas cidades residentes. Ou seja, contratar 

profissionais que morem ou trabalhem nas cidades vizinhas tornou-se estratégia de 

contratação. 

Os profissionais de saúde admitem a falta de lazer e as condições de vida pouco 

atraentes (principalmente conforto e de falta de bons comércios), mas geralmente este 

fator é relevado, pois eles se amparam nos municípios maiores vizinhos, como já dito, 

ou porque passam suas horas livres neles ou porque são onde residem de fato. Em 

contra partida todos se mostram muito satisfeitos quanto a receptividade e carinho que 

a população tem por eles, fator que consideram muito importante para continuarem 

trabalhando no município.  

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Os 

profissionais não relatam queixas quanto às condições de trabalho, garantem que é 

um bom nível se comparado a outras cidades equivalentes, inclusive se mostram 

animados com a inauguração do Hospital do município, que deve ocorrer em breve. 

Eles mencionam o apoio da prefeitura para a melhoria da saúde no município. O 

salário também é visto como um ponto positivo. Apesar de acharem baixo, de uma 

maneira em geral, concordam que para região é um salário bom.  

 

Segundo se apurou nas entrevistas, a maioria dos profissionais não tem o vinculo 

com Jenipapo dos Vieiras como única fonte de renda. Os 05 (cinco) médicos, sem 

exceção, têm vinculo com pelo menos mais um município, dividindo os dias da 

semana entre eles. O cirurgião-dentista possui um vinculo com a APAE de Barra do 

Corda, onde atende durante dois dias da semana, afim de complementar sua renda. 



 
 

Já as enfermeiras, residentes em Jenipapo, têm seus vínculos com o município como 

única fonte de renda. 

O cirurgião-dentista é da própria cidade, onde viveu até a adolescência, concluiu o 

ensino médio em Barra do Corda, município vizinho, e cursou a graduação 

parcialmente em Teresina, parcialmente em São Luís, após formar-se, em 2009, 

voltou para Jenipapo dos Vieiras para preencher a vaga de cirurgião-dentista que 

estava a pouco vaga. Segundo ele, não tem intenções de deixar o município, tanto 

pela satisfação com o trabalho quanto pela identificação com o município, já que 

nasceu e cresceu no mesmo.  

A primeira Enfermeira é natural de Barra do Corda, cidade vizinha à Jenipapo dos 

Vieiras; deixando seu município para estudar na capital, São Luís, onde graduou-se. 

Após formar-se recebeu propostas de vários municípios do Estado, mas optou por 

Jenipapo, pois é muito próximo de sua cidade, sendo assim, poderia estar próxima a 

família. Decidiu-se por Jenipapo mesmo havendo propostas de sua própria cidade, 

pois se trata de um município menor, onde o contato com o Prefeito e o Secretário de 

Saúde é maior, facilitando seu trabalho. Não tem intenção em deixar a saúde do 

município, apesar de admitir poder voltar a residir em Barra do Corda no futuro. 

O Médico entrevistado nasceu em São Luís Gonzaga do Maranhão, no interior do 

Estado, porem desde adolescência estudou em na capital São Luís, onde graduou-se 

em Medicina. Logo após formado, resolveu voltar para o interior, ao invés de fazer 

residência medica. Recebeu proposta de Grajaú, município próximo a Jenipapo dos 

Vieiras, onde passou a residir. Devido a proximidade entre as cidades, segundo ele 

pouco mais de uma hora de viagem, e atendendo pedido do Secretário de Saúde, 

optou por atender também em Jenipapo, onde atende por dois dias, ficando em 

plantão durante a noite, inclusive. 

A segunda Enfermeira, assim como o cirurgião-dentista, cresceu no Município, 

saindo município para cursar o ensino médio em Barra do Corda, e posteriormente a 

graduação na capital São Luís. Segundo ela, sempre teve a intenção de voltar a seu 

município de origem; pois que uma vez formada, logo conseguiu seu primeiro emprego 

em Jenipapo dos Vieiras e desde então vem trabalhando no Município. Afirma que 

pretende ficar pela identificação com a cidade e por estar próxima a família. 

 

 

 

 



 
 

Relatório de Campo – São Raimundo do Doca Bezerra MA 

 

Data da viagem: 30 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra estrutura) 

São Raimundo do Doca Bezerra localiza-se na Mesorregião do Centro 

Maranhense , na Microrregião Médio Mearim O município limita-se ao norte com o 

município de São Roberto, ao leste com São Roberto do Maranhão e Barra do Corda,  

a oeste com Itaipava do Grajaú e ao Sul com Barra do Corda. O acesso ao município 

se dá pela BR 226 e MA 012. 

O município possuía de acordo como Censo 2010, aproximadamente 6.0900 

habitantes sobre uma área de aproximadamente Km², possuindo apenas 28% de sua 

população urbana. 

O município foi criado pela Lei Nº 6.193/1994 com sede no Povoado São 

Raimundo do Doca Bezerra, desmembrando-se do município de Esperantinópolis, 

subordinado à Comarca de Esperantinópolis. Foi constituído do distrito sede e 

instalado em 1997. 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

 

O município de São Raimundo do Doca Bezerra possui apenas duas equipes da 

saúde da família e de acordo com a gestora há grande dificuldade para implantação 

de novas equipes por falta do profissional médico, relatou que chegaram a perder 

equipes por falta de recursos humanos. A grande dificuldade de contratação na região 

advém da falta de profissionais e de recursos para manter o profissional, pois ainda de 

acordo com a gestora para se colocar um médico trabalhando no município precisa-se 

de recursos para financiar o salário e também o pagamento de moradias, transporte e 

alimentação além de oferecer melhores condições de vida a esse profissional.  Mesmo 

População: 6.090 

   - 1.731 urbana 

   - 4.359 rural 

Médicos: 02 

Enfermeiros: 04 (2PSF + 2 PREFEITURA) 

Cirurgião-dentista: 01 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 02 Equipes da Saúde da Família  

   - 02 Unidades Básicas de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

com novas ofertas de trabalho os profissionais recém-formados, os próprios 

profissionais não tem interesse de fixar nas cidades pequenas, pois preferem ir para 

cidades maiores a procura de especializações. 

 As estratégias utilizadas para a atração dos médicos ao município é o 

oferecimento de transporte, moradia, alimentação, secretária, utensílios domésticos e 

outros contratos com a prefeitura (plantões de 24 horas – R$ 1.000,00) para 

complementar a renda, podendo oferecer assim melhores salários sem atrasos no 

pagamento. Os dois médicos do PSF trabalham oito horas diárias, um médico atende 

nas segundas, terças e quartas e o outro atende somente nas quintas, sextas e 

sábados ambos recebendo R$ 14.000,00 líquido (PSF - R$ 4.000,00 + FUIS - R$ 

10.000,00).  Aos domingos a gestora contrata uma enfermeira pela prefeitura para 

ficar no o atendimento. 

 Umas das considerações feitas pela gestora é a insuficiência de recursos 

disponíveis para implantar uma cobertura completa do município, pois os recursos 

destinados para as equipes são escassos diante as exigências do mercado de 

trabalho dos profissionais, principalmente médicos. A gestora considera que para o 

trabalho das equipes funcione com eficácia o estado poderia investir em análises das 

regiões e verificar a realidade de cada município, discutindo como os secretários de 

saúde as reais necessidades e dificuldades.  

Na ausência de médicos nas equipes a gestora entra em contato com outros 

médicos que já passaram pelo o município e procura contato de novos médicos junto 

com o secretario adjunto e a enfermeira assessora do PSF. Em relação às 

enfermeiras, a oferta de profissionais é maior que a oferta de médicos, todas elas 

trabalham 40 horas semanais, com remunerações diferentes por vinculo empregatício. 

A remuneração das contratadas para trabalhar no PSF é de R$ 3.500,00 e as que são 

contratadas pela prefeitura é de R$ 2.000,00. As enfermeiras não recebem transporte 

e só utilizam do transporte da prefeitura para ter acesso à área rural. 

Atualmente existe apenas um cirurgião-dentista que atende três dias por semana 

no município com remuneração de R$ 3.000,00 e um auxiliar da saúde bucal com 

remuneração de R$ 1.000,00 atendendo três dias também, ambos contratados 

temporariamente com possibilidade de renovação de contrato. Segundo a gestora a 

cidade teria direito a três cirurgiões-dentistas, mas a gestora optou por não contratar 

porque o consumo de materiais e os insumos são muito caros. A gestora relata que os 

recursos são poucos para um consultório funcionar na cidade, seria inviável fazer 

novas contratações com os recursos disponíveis por equipe. Entretanto, a gestora 

deixa bem claro que há necessidade de mais profissionais nesta área, tanto no 

segmento de atendimento no consultório quanto no segmento de educação contínua 



 
 

nas escolas, palestras, distribuição de kits de escovação, e também na 

conscientização da população. 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde 

 

O município de São Raimundo do Doca Bezerra foi classificado no Índice de 

Escassez de Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de 

Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez é alta. Durante a 

nossa visita ao munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os 

profissionais de saúde, foi informado que não existe a dificuldade na contratação de 

enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Já a situação dos médicos é diferente, existindo a 

escassez deste profissional no município. De acordo com a gestora, o município tem 

duas equipes de PSF, podendo ter mais uma, porem o município não tem recursos 

para fazer essa nova equipe, da mesma forma com o cirurgião-dentista, o município 

não possui recursos para ter mais cirurgiões-dentistas, possuindo somente um. Os 

fatores que influenciam negativamente na contratação de profissionais da área da 

saúde são o fator financeiro e o acesso a cidade, principalmente quando chove, tem 

estrada de terra, a ponte pode vir a cair. Para a cirurgião-dentista, outro fator seria a 

atualização de equipamentos, renovação. 

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca-se o pagamento em dia, a hospitalidade dos moradores e trabalho para o 

cônjuge. 

Os profissionais entrevistados foram atraídos para trabalhar no município, por 

motivos diversos. O cirurgião-dentista nasceu em Recife. Aos 29 anos, em São Luís, 

começou a graduação, fazendo medicina e opinou migrar para o curso de odontologia. 

De São Luís, foi para Bauru fazer especialização, fez o curso de cirurgia buco maxilar 

em Natal e em seguida voltou para São Luís onde foi professor e diretor de um 

hospital. Foi trabalhar no município de São Raimundo quando um amigo lhe disse que 

estavam precisando de profissionais para exercer sua profissão no município, como os 

moradores foram hospitaleiros, ele decidiu trabalhar na cidade. Das duas enfermeiras 

entrevistadas, uma nasceu na cidade de Lago da Pedra, mas cresceu em Lago do 

Junco. Fez sua graduação em São Luís, e quando se formou mandou o seu currículo 

para São Raimundo, sendo chamada para trabalhar no município. A outra enfermeira 

nasceu em São Luís e aos 13 anos foi estudar em Teresina, onde se formou em 

enfermagem. Trabalhou em algumas cidades no interior do Piauí logo após de 

formada. Em seguida voltou para o Maranhão para trabalhar próxima a cidade onde a 

mãe morava. Com isso ficou sabendo da proposta de emprego para São Raimundo, 



 
 

onde o salario era melhor, e se mudou para o município, onde tem uma casa, porem 

também trabalha no município onde sua mãe reside, alternando os dias de trabalho 

nos municípios. A gestora é natural de Esperantinópolis, formada na Universidade 

Estadual do Maranhão em Biologia. Foi para São Raimundo para ajudar o pai na 

candidatura para prefeito, adquirindo experiência na secretaria. Quando surgiu a vaga, 

ela foi convidado para o cargo de gestora. O medico é o único profissional natural do 

município. Aos 12 anos foi estudar em Teresina, onde se formou porem teve sempre a 

intenção de voltar para a cidade natal e seguir carreira. 

 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Barreirinhas MA 

 

Data da viagem: 25 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infraestrutura) 

 

O Município de Barreirinhas dista 250 Km da capital São Luís. Esse situa-se na 

Mesorregião do Oeste Maranhense e na Microrregião Lençóis Maranhenses. Localiza-

se na margem direita do Rio Preguiças, limitando-se ao Norte pelo Oceano Atlântico, a 

Leste pelo Município de Primeira Cruz, ao Sul pelos municípios de Santa Quitéria do 

Maranhão e São Bernardo, e a Oeste por Santo Amaro do Maranhão. O acesso a 

Barreirinhas se dá pela BR 222. 

A população de Barreirinhas é predominantemente rural, de seus 54.991 

habitantes, 60% vivem no meio rural. A área do município é de 3.111 km2. 

A data em que ocorreu o devassamento do território de Barreirinhas é 

desconhecida. Admite-se, porém, que se realizado através do rio Preguiças, devido a 

alta fertilidade, abundância de peixe e condições climáticas favoráveis. O distrito foi 

criado com a denominação de Barreirinhas em 1858 e em 1871 foi elevado à categoria 

de vila desmembrado do município de Tutóia. Em 1911, a vila é constituída do distrito 

sede e em 1938 é elevado a condição de cidade. 

 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

 

Atualmente, na cidade de Barreirinhas existem dezessete equipes da saúde da 

família e um hospital de baixa complexidade chamado São Lucas e futuramente estará 

contando com um segundo hospital um pouco maior, localizado na entrada da cidade.  

Das dezessete equipes, seis atuam na zona urbana da cidade e onze atuam na zona 

População: 54.991 

   - 22.156 urbana 

   - 32.835 rural 

Médicos: 17  

Enfermeiros:  

Cirurgião-dentista:  

Número de estabelecimentos de saúde: 01 

 - 01 Hospital São Lucas (baixa complexidade) 

 - 17 Equipes de Saúde da Família 

 - 19 Unidades Básicas de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 



 
 

rural, essas equipes tanto da zona rural quanto urbana trabalham por apenas dois dias 

por semana e  contam com dez carros para o transporte dos profissionais nas áreas 

rurais de difícil acesso que são disponibilizados pela prefeitura. 

De acordo com a gestora foram transformadas quatro equipes da Saúde da 

Família em PACS por falta de médicos, demostrando que a falta de profissionais 

resulta em grandes dificuldades na atenção básica no município. Observa-se ainda 

baixa densidade demográfica e grande área descoberta da população. Para isso, está 

sendo feito um mapeamento do município com o objetivo de identificar as 

necessidades e aumentar o número de ACS, pois atualmente existe um ACS para 

sessenta e duas famílias, o dificulta o acompanhamento destas famílias pelo grande 

número, gerando uma sobre carga ao profissional.  

A forma de recrutamento dos profissionais da ESF era feita pela prefeitura, mas 

por motivos de maior agilidade da contratação e menores encargos decidiram que a 

contratação dos funcionários seria administrada por Cooperativas Terceirizadas, o que 

não trouxe diferença alguma para os funcionários, mas sim para Prefeitura que não 

tem mais a responsabilidade direta com as contratações.  

O salário médio dos médicos é de aproximadamente R$ 5.000,00 e os dos 

enfermeiros e cirurgiões-dentistas está em media de R$ 2.300,00 por dois dias na 

semana. Cerca de 80% dos profissionais que atuam na ESF utilizam o auxilio moradia 

oferecido pela prefeitura e de acordo com os profissionais o custo de vida na cidade 

de Barreirinhas é muito elevado em comparação com as cidades vizinhas.  A cidade 

referência é a capital de São Luís, que fica a mais ou menos três horas de 

Barreirinhas. Do ponto de vista  da gestora o município dispõe de bons recursos 

quanto a exames laboratoriais e medicações e que só encaminham para a cidade 

referência quando realmente há necessidade. 

Outra questão levantada pela gestora foi à discussão da possibilidade de se 

aumentar a carga horária de todos profissionais de dois dias para cinco dias semanais, 

a fim de se fixar os profissionais em seus respectivos municípios, acreditando assim 

diminuir as disputas com municípios vizinhos na área de recursos humanos da saúde, 

possibilitando que todos possam cumprir com os indicadores de saúde de maneira 

mais pacifica. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Barreirinhas foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez baixa. Durante a visita ao 

município e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 



 
 

saúde foi constatado que a rotatividade de profissionais é grande e segundo a 

enfermeira a contratação deveria ser realizada pelo governo federal a fim de amenizar 

essas mudanças de profissionais. Outra dificuldade apresentada pela mesma é que a 

qualidade de ensino para a educação dos filhos é inferior se comparada ao da capital 

e também a prefeitura não pode aumentar a remuneração dos profissionais para que 

trabalhem todos os dias da semana. 

O cirurgião-dentista destacou que o município apresenta uma demanda muito 

grande e precisaria de mais equipes de saúde bucal e também há falta de material 

para que o profissional exerça seu trabalho. 

Já a gestora destaca que há escassez do profissional médico, há falta de internet 

para se comunicar, a remuneração dos profissionais é considerada baixa comparada a 

outros municípios próximos e existe falta de medicação. O médico aponta como 

principal dificultador a dificuldade no acesso e a falta de opção de lazer. 

Durante as entrevistas foi sugerido que dentro das universidades tenha uma 

formação para atenção básica e que tenha uma atualização curricular e a questão do 

salário é colocada como fundamental. Outro aspecto ressaltado nas entrevistas como 

forma de atrair os profissionais é que o município é conhecido mundialmente e um 

facilitador para a fixação dos profissionais seria se os profissionais morassem no 

município, pois atenderia a demanda. 

A enfermeira é natural da cidade de Caxias no Maranhão e fica a trezentos 

quilômetros de São Luís. Começou a trabalhar em São Luís com saúde pública e 

psiquiatria no hospital. Depois foi para Pirapemas interior do Maranhão onde foi 

secretária de saúde e enfermeira, logo depois foi para outro interior e no mesmo saiu a 

proposta para trabalhar em Barreirinha onde o salário era melhor e a profissional 

pensa em ficar no município. 

O médico nasceu em Igarapé Grande no Maranhão formado em São Luís. Fez 

internato em Brasília, depois fez residência em nefrologia. Depois foi para Buenos 

Aires onde ficou dois anos, depois fez concurso para saúde pública em Brasília, 

passou para a fundação hospitalar, fez mestrado e foi para o Rio de Janeiro, depois 

voltou para o Maranhão e foi trabalhar em Pedreira como secretário de saúde e 

atualmente não reside no município. 

A gestora é de Belém do Pará, tem dois anos que está no município foi pra lá com 

dois anos de formada, fez graduação depois da mesma fez saúde pública durante um 

ano e meio só que abandonou. O prefeito da época fez contato com ela e foi para 

Barreirinha e atualmente mora em São Luís. 

A cirurgiã-dentista nasceu em Fortaleza, fez curso de odontologia e depois foi 

para São Luís. Começou a pensar em serviço público quando entrou no PSF, 



 
 

trabalhou como cirurgiã-dentista no sindicato dos trabalhadores em Barreirinha chegou 

ao município em 1982 e atualmente reside no município. 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Coivaras PI 

 

 Data da viagem: 22 a 23 de Agosto de 2011 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

 

Coivaras é um município do estado do Piauí, localizado na microrregião de 

Teresina, mesorregião do Centro-Norte Piauiense.  Sua distância da capital do estado, 

Teresina, é de aproximadamente 63 km. O município possui 3.811 habitantes, 

distribuídos em uma área geográfica de aproximadamente 485 km2, sendo 1.173 

residentes em área urbana e 2.638 em área rural (IBGE).  

O acesso da capital a Coivaras é pela rodovia BR 343, sentido Altos. Até Altos (35 

km) a rodovia é mão única com boa condição de asfalto, iluminada e sem muito 

trânsito. A partir de Altos pega se a rodovia PI 352 até Coivaras (28 km). Logo no 

início da PI 352 percebe-se muito lixo na beira da estrada. A rodovia não tem 

iluminação, mas o asfalto está em boas condições e também não tem muito tráfego. O 

principal problema encontrado no trajeto foi a presença de muitos animais na pista e o 

fato de não ter iluminação noturna. A duração da viagem de carro é de 

aproximadamente uma hora. Duas empresas de ônibus servem ao município com 

ônibus diariamente na parte da manhã e no final da tarde.  

O município de Coivaras foi criado pela lei estadual nº 4477 em 1992. Foi 

desmembrado do município de Altos, Piauí. A sua principal produção é a extração de 

Cera de Carnaúba e Coco Tucum. Na agricultura destaca-se a produção de arroz, em 

cultura de subsistência e na pecuária a criação de bode e ovelha. A cidade de 

pequeno porte é relativamente limpa em sua área central e o tipo de asfaltamento é 

macadame. Na periferia da cidade não tem asfaltamento (parte da cidade bem mais 

precária). A cidade tem água encanada, mas não tem rede de esgoto. Em várias ruas 

observou-se o esgoto escorrendo pela calçada, atraindo um grande número de 

urubus, evidenciando um problema grave de saúde pública.   

População: 3.811 

   - 1.173 urbana 

   - 2.638 rural 

Médicos: 2 

Enfermeiros: 1 

Cirurgião-dentista: 1  

Número de estabelecimentos de saúde: 1 

   - 01 Centro de Saúde  

Nível de Escassez, segundo Index: Alta  



 
 

O município conta com alguns serviços básicos como: correio, onde funciona 

também o banco postal, telecentro comunitário, biblioteca, poucos comércios, 

farmácia. O município de Coivaras não dispõe de um lugar para hospedagem, 

somente duas casas de família oferecem o serviço (uma delas com péssima 

infraestrutura); não possui restaurante, mas tem bares, uma churrascaria e alguns 

trailers que servem lanches e às vezes almoço. A cirurgiã-dentista entrevistada, não 

poupou elogios sobre a culinária local.  

Os órgãos públicos (prefeitura, secretaria de educação, secretaria de 

agropecuária, ministério da cultura, câmara de vereadores) ficam espalhados ao redor 

do centro. A secretaria de saúde funciona em uma casa bem simples, onde nos fundos 

funciona também o Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS). O município 

não possui provedor de internet.  A empresa de telefonia que opera na cidade é a 

“Claro”.  

As opções de lazer são muito limitadas. Além dos bares e trailers, tem um clube 

recreativo e uma praça grande, bonita e arborizada no centro da cidade, com 

campinho de futebol e parque para as crianças. A igreja e os trailers ficam todos ao 

redor da praça.  Durante a nossa visita, foi possível perceber várias pessoas 

frequentando a praça, principalmente no final da tarde. Durante a entrevista a 

enfermeira relata que diante da falta de lazer, a população faz do posto de saúde um 

ponto de encontro entre amigos.  

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 

O município possui um Centro de Saúde e uma equipe do Programa de Saúde da 

Família (PSF). Além da médica do PSF, tem um médico plantonista que atende há 10 

anos uma vez por semana no município (toda quinta-feira). Todos os três profissionais 

de saúde são efetivos e já trabalhavam no município antes do concurso, com contrato 

temporário.  A secretária relata estar tendo problema com uma das profissionais que 

antes era contratada e agora é efetiva, pois a mesma não demonstra mais o mesmo 

comprometimento profissional que demonstrava antes de ser efetivada.  

De acordo com a secretária em breve terão mais uma equipe para o Programa de 

Saúde da Família. Para completar a segunda equipe vão chamar o médico e o 

cirurgião-dentista que passaram no último concurso. Já no caso da enfermeira, como 

não teve concurso no último ano para essa categoria profissional, vão chamar uma da 

sua própria família. A Secretária relata ter seis enfermeiras em sua família. Prefere 

chamar familiares a chamar através do concurso.    



 
 

Os salários praticados pelo município giram em torno de R$ 9.000 para médico, 

R$ 3.500 para enfermeiro e R$ 2.500 para cirurgião-dentista. Nenhum dos 

profissionais de saúde reside no município. A médica vem de Altos e a cirurgiã-

dentista e enfermeira de Teresina. Elas geralmente revezam carona.  

De acordo com a secretária, atualmente o município não tem tido problema para 

contratar profissionais. A mesma relata que a proximidade de Teresina favorece a 

procura de profissionais para trabalhar no município e que em época de formatura 

muitos médicos entram em contato com ela à procura de trabalho. Além do acesso 

fácil, a mesma relata que o salário praticado no município é um dos melhores da 

região favorecendo também a atração de profissionais. De acordo com a mesma, 

nunca tiveram problema com cirurgiões-dentistas e enfermeiros. Nos últimos anos, 

ficou aproximadamente um mês sem médico. Neste período a grande dificuldade para 

contratar médico era atribuída a 40 horas de dedicação exclusiva ao PSF. Nenhum 

médico aceitava atender 40 horas no município. Inclusive, para a atual médica aceitar 

permanecer trabalhando no município, ela teve que negociar dois dias de folga por 

semana para a mesma.  

A estrutura do centro de saúde é muito precária, prédio antigo, pintura velha. 

Iniciou-se uma reforma há aproximadamente dois anos, mas a reforma esta parada 

desde setembro do ano passado. Na parte externa vê-se logo uma janela tampada 

com uma lona preta. Na entrada tem a sala de espera com alguns banquinhos, uma 

sala é de pré-natal e não tem porta, somente um lençol branco na frente, uma sala de 

atendimento que também funciona como sala de vacina e farmácia, a sala de 

odontologia com uma cadeira odontológica em condição bastante precária, um 

consultório médico bem simples, uma sala de curativo e enfermaria com três leitos, 

uma cozinha/refeitório e uma sala simples de repouso com uma cama e um ventilador. 

A iluminação não é adequada e não possui ar-condicionado.   

O município oferece os exames básicos, como hemograma, urina, fezes, glicemia. 

A maioria dos exames é realizada em um laboratório de Teresina.  O posto também 

não dispõe de um raio-x odontológico. A cirurgiã-dentista entrevistada relata que 

acaba fazendo muitas extrações sem pedir o raio-x, pois tem pessoas muito pobres 

que vêm de muito longe e não têm condições de pagar um raio-x.  

Toda segunda-feira a equipe faz atendimento em área rural e cada semana cobre 

uma área diferente. Não existe nenhum posto de saúde em área rural. Os 

atendimentos são feitos nas escolas e em visitas domiciliares. Fora isso a população 

residente em área rural tem que ir por conta própria para o centro de saúde. 

Geralmente, de acordo com o lugar onde moram, muitos vão diretamente ou a para 

Altos ou para Campo Grande, pois o acesso é mais fácil. A secretária relata que tem 



 
 

lugares muitos distantes e não tem transporte público para a sede da cidade. Durante 

a entrevista a cirurgiã-dentista relata que, a princípio, teve que lutar para provar a 

importância do seu trabalho preventivo nas escolas durante os atendimentos em área 

rural. De acordo com a mesma, muitos não valorizavam o papel do cirurgião-dentista 

durante as visitas nas escolas e domicílio.  

Os municípios de referência são Altos (28km), Campo Maior(32km) e Teresina 

(66km). A maior parte dos casos vão diretamente para Teresina ou para Campo Maior, 

pois de acordo com a secretária a situação de Altos é bem precária. Os pacientes são 

transportados de ambulância para os municípios de referência. Não existe contra 

referência. Como não existe um centro de especialidades vinculado à prefeitura, o 

encaminhamento odontológico, é feito para a escola de especialização em Teresina, 

pois a cirurgiã-dentista tem contatos lá, ou para o Centro de Especialidade 

Odontológica (CEO) de Campo Maior. Quem tem condições é encaminhado para 

consultório particular, com quem a cirurgiã-dentista negocia algum desconto para seus 

pacientes.   

Apesar de a secretária relatar que tem atendimento médico todos os dias em 

Coivaras, a população contradiz essa informação, relatando que sempre falta médico 

e que a demanda é muito alta para pouco profissional. Durante a semana os 

atendimentos no Posto de Saúde geralmente ocorrem de 08h até às 16h e quando vão 

para zona rural até 14h. Às quintas feiras  toda a equipe tem folga e vem o médico 

plantonista. Quarta não tem médico, pois a médica efetiva faz plantão em outro 

município. Quase todos os domingos a médica e a cirurgiã-dentista fazem plantão. 

Sábado o posto não abre.  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Coivaras é um município de pequeno porte, com alguns serviços 

básicos e poucas opções de lazer. Nenhum, dos profissionais entrevistados mora na 

cidade e demonstram passar pouco tempo de suas horas vagas na mesma. A cirurgiã-

dentista, que tem parentes no município, é a que demonstra uma maior afinidade com 

a cidade e as pessoas, porém deixa claro durante a entrevista que sua vida pessoal é 

em Teresina.  

 Percebe-se que Coivaras, tem uma localização geográfica privilegiada por estar 

há apenas 63 km da capital. Além disso, a reforma das rodovias há aproximadamente 

dois anos, parece ter favorecido a procura de profissionais no município.  

 

Apesar de todas as profissionais de saúde ser efetivadas e estarem trabalhando 

no município há pelo menos mais de dois anos, com exceção da médica, tanto a 



 
 

enfermeira, quanto a cirurgiã-dentista foram trabalhar no município por indicação 

política. A cirurgiã-dentista trabalha no município há aproximadamente dois anos e 

meio e mantém consultório particular em Teresina. A enfermeira trabalha no município 

desde que formou e faz alguns plantões cobrindo colegas em outros municípios para 

aumentar a renda. A médica tem uma historia longa em Coivaras. Trabalha no 

município desde sua graduação fazendo plantões. Por um período saiu de Coivaras, 

trabalhou sete anos em outro município e há seis anos retomou seu trabalho em 

Coivaras. A mesma dá plantão uma vez por semana em São Miguel.  

Tanto a enfermeira, quanto a cirurgiã-dentista reclamam do salário defasado, 

apesar da cirurgiã-dentista ter trabalhado em município com salário inferior ao que 

ganha atualmente. A médica já se diz satisfeita com sua remuneração, pois acredita 

ser melhor do que a de outros municípios da região, considerando que o acesso hoje 

está melhor devido à reforma das rodovias.  

A infraestrutura precária do Centro de Saúde também foi uma reclamação em 

comum da cirurgiã-dentista e enfermeira. A cirurgiã-dentista reclama principalmente da 

cadeira odontológica e da demora do município em repor material e consertar 

equipamentos estragados. Ela relata que por diversas vezes teve que trazer material e 

equipamentos por conta própria. A enfermeira diz que a infraestrutura é inadequada e 

que tudo é improvisado.  Já a médica, mesmo diante da evidente precariedade do 

estabelecimento, se diz satisfeita com suas condições de trabalho.  

Das profissionais entrevistadas, a médica é a única que deixa claro sua pretensão 

de continuar trabalhando no município. A mesma revela estar satisfeita com seu 

trabalho, principalmente pela distância próxima de sua cidade e pela tranquilidade do 

serviço. Tem 63 anos, é viúva e mora perto de seus filhos. Relata já ter trabalhado em 

ambientes e trabalhos bastante desgastantes e demonstra preferir agora um trabalho 

mais tranquilo.  A enfermeira, apesar de atualmente não ter planos para mudar de 

trabalho, porque já se acostumou com seu trabalho no município e gosta das pessoas, 

revela a preferência de trabalhar em Teresina, perto de sua casa. Já a cirurgiã-

dentista, pretende fazer o mestrado e trabalhar com endodontia que é sua 

especialidade em Teresina.  Revela que gosta do serviço público, porém não pretende 

continuar, pois não se enriquece profissionalmente já que em seu trabalho repete 

sempre os mesmos procedimentos.  

Capacitação também foi um assunto abordado durante a entrevista. A cirurgiã-

dentista revela sentir falta de capacitação para os profissionais. Quanto ao mestrado, 

que vai iniciar em breve, a mesma relata que provavelmente vai conseguir negociar a 

sua liberação uma semana por mês para fazer o mestrado. Durante o período em que 



 
 

fez seu curso de especialização em odontologia, trabalhava em outro município e teve 

que conseguir atestado falso para poder completar o curso.   

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Fomos bem recebidos pela secretária de saúde, pelos profissionais entrevistados 

e pela comunidade em geral. A secretária facilitou o nosso acesso aos profissionais de 

saúde, entrando em contato com os mesmos e avisando que iríamos entrevistá-los no 

dia seguinte.  

Tanto a enfermeira, quanto a cirurgiã-dentista demonstraram estarem bem à 

vontade durante as entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos 

em responder às nossas questões. Já a médica, apesar de ter nos recebido bem, 

demonstrou certo desconforto durante a entrevista. Deu a impressão de não querer 

apontar questões negativas sobre o município, principalmente quando fala da sua 

satisfação com relação às condições de trabalho, quando claramente a infraestrutura 

do centro de saúde não é a mais adequada.  

Não foi possível conseguir um local adequado para hospedar em Coivaras. Das 

duas famílias que oferecem hospedagem, não tinha como receber-nos e a outra tinha 

uma infraestrutura bastante precária. Os quartos oferecidos, não tinham sequer porta 

ou iluminação. Também não conseguimos fazer refeições no município, pois a cidade 

não tem restaurante e os trailers que oferecem alimentação estavam todos fechados.  

Durante uma tarde em que transitávamos de Coivaras à Teresina, nos deparamos 

na PI 352 (que liga Altos a Coivaras), com um ônibus (de Teresina a Coivaras), que 

acabara de ser assaltado por uma pessoa armada com arma branca. Felizmente 

nenhum dos passageiros foi ferido. O assaltante em seguida ao roubo correu em 

direção ao matagal levando.  

 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Domingos Mourão PI 

 

 Data da viagem: 24 a 25 de Agosto de 2011 

 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra estrutura) 

 

Domingos Mourão é um município do estado do Piauí, localizado na divisa entre 

Piauí e Ceará, possui 4.264 habitantes distribuídos numa área de 847 Km², sendo 958 

residentes em área urbana e 3.306 em área rural (IBGE, 2010). O município possui 

três distritos, o principal, Cachoeirinhas que fica a 20 km da sede, o Pau d’Arco, que 

fica a 10 km e o Trombas, que fica a 30 km. De acordo com moradores, Trombas, tem 

o acesso mais difícil, pois tem muita ladeira.  A distância de Domingos Mourão da 

capital do estado, Teresina, é de aproximadamente 210 km.   

O trajeto da capital ao município é pela rodovia BR 343, sentido Altos, Campo 

Maior e Piripiri (164km). A rodovia é mão única com boa condição de asfalto, porém 

em alguns pontos falta iluminação noturna. A partir de Piripiri continua-se mais 25 km 

na BR 343, pegando a sua direita uma rodovia municipal sentido Domingos Mourão. 

São 50 km de estada de terra até alcançar a sede do município. A estrada de terra tem 

condições razoáveis na época da seca, porém sem iluminação noturna e presença de 

animais na pista, levando, cerca de uma hora de viagem. De acordo com relatos da 

população local e dos profissionais, durante o inverno, no período de muita chuva, 

este trajeto dura o dobro do tempo, em alguns trechos a estrada chega a ficar alagada. 

Antes de chegar à sede passa-se pelo distrito Cachoeirinhas.  

O município de Domingos Mourão era conhecido como Olho d’Água Grande e 

iniciou seu povoado a partir de 1930, com a construção de uma capela em 

homenagem ao Nossa Senhora do Carmo, atual Padroeira da Cidade. Em 1962, 

desmembrou-se de Pedro II e foi elevado à categoria de município com a 

População: 4.264 

   - 958 urbana 

   - 3.306 rural 

Médicos: 2 

Enfermeiros: 3  

Cirurgiões-dentistas: 2  

Número de estabelecimentos de saúde: 4 

   - 01 Unidade Básica de Saúde (sede) 

   - 01 Unidade de Saúde Cachoeirinhas 

   - 01 Miniposto (Pau d’Arco) 

   - 01 Miniposto (Trombas) 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

denominação de Olho d’Água Grande. Em 1973, pela lei estadual nº 3188 passou a 

denominar-se Domingos Mourão.  

Domingos Mourão é um município limpo e bem cuidado, o tipo de asfalto em sua 

grande parte é macadame. Não tem rede de esgoto e em algumas ruas vê-se água de 

esgoto escorrendo pela calçada. O município conta com uma infraestrutura básica, 

com poucos comércios, um restaurante, duas pousadas, uma lan house, uma 

biblioteca, duas farmácias. Tem banco Bradesco e Caixa e a partir de janeiro de 2012, 

segundo moradores, o correio terá uma caixa do Banco do Brasil. Os serviços 

públicos, como prefeitura, ministério da educação e cultura, câmara de vereadores, se 

concentram ao redor do centro. A pousada onde hospedamos é simples, porém limpa 

e bem cuidada. Possui quartos com ar-condicionado. O município dispõe de provedor 

de internet e TV a Cabo. A única operadora de celular é a “Vivo”. 

Quanto a equipamentos de lazer, as opções são limitadas. A cidade possui 

quadras esportivas (tem time de futebol feminino e masculino), duas praças, uma da 

igreja e outra também conhecida como calçadão pelos moradores, onde se 

concentram alguns bares e o restaurante.  Antigamente tinha um clube noturno, mas 

encontra-se fechado há alguns anos. De acordo com os moradores a prefeitura realiza 

várias festas na quadra da cidade. O município possui uma estátua da padroeira da 

cidade, Nossa Senhora do Carmo, localizada no alto de uma colina, onde se tem uma 

bela vista da cidade.  

Durante a entrevista, a enfermeira revelou que não tem muitos momentos de folga 

no município, pois durante a noite fica de sobreaviso no hospital. Quando tem algum 

tempo para lazer faz uma caminhada, joga futebol ou fica descansando em casa. 

O município, fica relativamente perto do Parque Nacional de 7 cidades no Piauí 

(aproximadamente 80km) e do Parque Nacional de Ubajáras no Ceará 

(aproximadamente 88km). O dono da pousada em que hospedamos, pretende 

inclusive fazer propaganda desses dois locais de forma a atrair turistas. Atualmente, 

sua clientela se resume a viajantes de passagem (Piauí – Ceará)  e pessoas que vêm 

a trabalho. 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Domingos Mourão possui quatro unidades de saúde, a Unidade de Atenção 

Básica, na sede, um Posto de Saúde no principal distrito Cachoeirinha e mais dois 

minipostos (assim denominados pelos moradores) nos distritos Trombetas e Pau 

d’Arco. O município possui duas equipes do Saúde da Família (PSF), sendo que uma 

fica na sede e outra em Cachoeirinhas. O salário praticado pelo município para 



 
 

médicos gira em torno de R$ 8.500, para os enfermeiros R$3.500,00 e para os 

cirurgiões-dentistas R$ 2.500,00.  Um médico, dois enfermeiros e o cirurgião-dentista 

são concursados, o restante possui contrato temporário. Um dos enfermeiros do 

município é também o secretário de saúde. Ele é concursado pelo Estado e já é 

secretário de saúde há 15 anos, porém continua atendendo na unidade de saúde.  

Nenhum dos profissionais, com exceção do secretário de saúde, reside no 

município. O médico entrevistado reside em Piripiri, o cirurgião-dentista em Teresina e 

a enfermeira em Pedro II. Um carro da prefeitura busca os profissionais em Piripiri e 

para voltar eles vão por conta própria. Para as noites que ficam na cidade a prefeitura 

oferece moradia, porém nem todos optam por ficar na casa disponibilizada pela 

prefeitura. A enfermeira entrevistada, por exemplo, fica na casa de parentes.  

Os profissionais costumam ficar em média de uma a duas noites em Domingos 

Mourão. A escala de trabalho funciona da seguinte forma: na unidade de saúde da 

sede tem médico quinta e sexta feira, enfermeira e cirurgião-dentista de segunda a 

quarta.  Nos outros dias, o próprio secretário de saúde, atende na unidade. Já na 

unidade do distrito, Cachoeirinhas, atende um médico terça e quarta-feira e o 

enfermeiro e cirurgião-dentista, atendem de segunda à quarta. Nos outros dias ficam 

os auxiliares de saúde. Durante as noites em que os profissionais permanecem no 

município, eles ficam de sobreaviso, caso tenha alguma emergência, devem 

comparecer na unidade de saúde, porém não recebem nenhum adicional para isso.  

De acordo com o secretário, sempre teve uma alta rotatividade de profissionais, 

principalmente de médicos. Para contratar enfermeiro e cirurgião-dentista ele nunca 

teve muita dificuldade. A enfermeira trabalha no município há três anos, e um dos 

cirurgiões-dentistas há cinco anos. O último médico que saiu, foi porque conseguiu um 

emprego em São Paulo, onde também queria fazer uma especialização. De acordo 

com o secretário vários profissionais vão para o estado de São Paulo para fazer 

alguma especialização.  

O secretário relata que já passou por muitos períodos sem médico. Para contratar 

geralmente vai à procura de profissionais em Teresina, pede ajuda de conhecidos, 

indicações de outros profissionais etc. Ele observa também durante a entrevista que a 

prefeitura oferece tudo o que o médico exige, como moradia, alimentação e um bom 

salário, mas mesmo assim eles não se fixam no município. O mesmo acredita que o 

médico prefere trabalhar nas capitais, pois podem ter consultório particular e atender 

em vários hospitais, chegando a triplicar sua renda. O secretário, no entanto já chegou 

a oferecer o dobro do que paga hoje (R$ 16.000) para um único médico atender na 

cidade de segunda a sexta e o profissional não aceitou, deixando claro que o salário 

não é o único meio de fixar o médico em um município.   



 
 

A Unidade Básica de Saúde foi toda reformada e equipada em maio (2011) por 

um programa de governo do Estado. É uma unidade relativamente grande, com duas 

salas de atendimento, enfermaria, ambulatório, sala de parto, sala de odontologia 

(com raio-x), sala de vacina, farmácia, cozinha toda equipada, refeitório. O secretário 

fez questão de nos conduzir pessoalmente para uma visita à unidade, mostrando toda 

a reforma e o material novo que receberam. Até os utensílios da cozinha foram dados 

pelo programa.  

Durante uma conversa informal com a enfermeira, a mesma reclama que não 

basta ter uma unidade toda equipada se o município não tem recursos para contratar 

mais médicos para atender, por exemplo, tem uma sala de parto completa e não tem 

obstetra para realizar os partos. Além disso, relata que muitos recursos do programa 

foram aplicados indevidamente, por exemplo, deram uma sala odontológica completa, 

sendo que já tinha uma novinha no município. Ela questiona o fato do programa dar a 

reforma, o material, mas não liberar recurso para contratar profissional para realizar 

plantões.  

O posto de saúde no distrito tem uma estrutura mais simples, com três salas de 

atendimento, uma de odontologia e farmácia básica. De acordo com moradores do 

distrito, a demanda para esse posto é bem maior do que a da sede visto o número alto 

de moradores de Cachoeirinhas. O médico do distrito entrevistado revela que a 

demanda de atendimento no distrito é muito alta. Nos dois dias que trabalha no 

município, chega a atender entre 40 a e 60 pacientes. O médico ainda relata que 

durante o inverno enfrenta muita dificuldade no distrito, pois o acesso fica bem mais 

complicado, por conta da estrada não ser asfaltada, e acabam ficando isolados já que 

não tem telefone e o celular pega só em alguns pontos do distrito.  

Para os outros “minipostos” nos distritos de Trombas e Pau d’Arco não tem uma 

equipe de atendimento. Fica geralmente uma auxiliar de enfermagem em cada. Os 

atendimentos nesses distritos são feitos em média uma vez por mês. Fora isto os 

moradores têm que ir para a unidade do município por conta própria. Os moradores de 

Trombas em geral vão direto pra Pedro II por ser mais próximo do que a sede de 

Domingos Mourão.  

Os municípios de referencia de Domingos Mourão são Piripiri e em casos de alta 

complexidade Teresina. Para os dias que não tem médicos nas unidades os pacientes 

são encaminhados de ambulância para Piripiri. O município possui duas ambulâncias 

ao seu dispor. O secretário, que, como dissemos antes, também é enfermeiro, revela 

durante a entrevista, que acaba realizando vários procedimentos fora do seu âmbito 

profissional, na ausência do médico, como realizar partos, receitar medicamentos. O 

mesmo dá um exemplo relatando que quando chega alguém com um corte profundo, 



 
 

perdendo muito sangue, ele aplica a anestesia e faz a sutura, pois sabe que a pessoa 

não vai aguentar uma viagem de 75 km de carro, em estrada de terra. O mesmo se diz 

ciente do risco que corre, porém não vai deixar de atender ninguém quando a situação 

assim o demandar.  

O encaminhamento odontológico é feito para o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) de Piripiri, porém de acordo com o cirurgião-dentista a demanda 

lá é muito alta, então o paciente tem que insistir para ser atendido. Em casos graves, 

decorrente de acidentes os pacientes são às vezes encaminhados diretamente para 

Teresina.  

Existe um cirurgião-dentista prático no distrito de Cachoeirinha. O cirurgião-

dentista entrevistado não tem grandes queixas quanto a isso, porém relata saber de 

casos em que o paciente foi encaminhado para Teresina com hemorragia e estava 

acompanhado do pratico.  

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Domingos Mourão foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez ‘Alta’. A partir das nossas 

observações em campo, das entrevistas com o gestor e com os profissionais, foi 

possível constatar que o município possui grande dificuldade em estar atraindo e 

fixando médicos. Os motivos de saída são principalmente relacionados a novas 

propostas de trabalho, planos para fazer uma especialização e dificuldade de acesso.  

Nenhum dos profissionais realmente reside no município, porém a distância e o 

difícil acesso não permite que os profissionais façam o percurso trabalho/casa 

diariamente, como tal e ficam hospedados no município durante os seus dias de 

atendimento. De uma maneira em geral, os profissionais não participam de muitas 

atividades do município em suas horas vagas, demonstrando pouco apego ao mesmo.  

Durante a entrevista o cirurgião-dentista revela que não moraria em Domingos 

Mourão, por não ter uma escola particular para seu filho que tem 9 anos. Relata que 

se a cidade fosse mais desenvolvida poderia até pensar em se mudar. “Numa cidade 

dessa você não tem stress, barulho de trânsito, tem o lado positivo, mas também não 

tem lazer e boas escolas”.   

Os profissionais entrevistados foram trabalhar em Domingos Mourão por motivos 

diversos. A enfermeira, que trabalhava no Maranhão, retornou para Pedro II, sua 

cidade natal, após se separar de seu marido e foi indicada pela cunhada (mulher do 

irmão que é de Domingos Mourão) para vaga no município. O médico do distrito é 



 
 

natural e residente de Piripiri e foi trabalhar no município após passar no concurso 

municipal. O mesmo saiu durante um período em que se elegeu Deputado Estadual e 

retornou quando não conseguiu reeleição. O cirurgião-dentista, que também foi 

trabalhar em Domingos Mourão após passar no concurso, relata que no mesmo 

período passou em outros concursos do Estado e optou pelo município pelo salário ser 

melhor. Antes desse concurso, passou também no concurso municipal de Caxias e 

não foi chamado. Está atualmente com um processo na Justiça e caso ganhe o 

processo e seja chamado pretende ir para Caxias, mesmo com um salário inferior, por 

ser mais próximo de Teresina, onde reside com sua família. Já o segundo médico 

entrevistado, não trabalha no município, estava apenas substituindo seu primo, que é 

médico na cidade e não pode comparecer no dia.  

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Os 

profissionais não relatam muitas queixas quanto às condições de trabalho, 

principalmente após a reforma da unidade. Eles mencionam o apoio da prefeitura para 

a melhoria da saúde no município. O salário também é visto como um ponto positivo. 

Apesar de acharem baixo, de uma maneira em geral, concordam que para região é um 

salário bom. Um dos médicos aponta também o pagamento em dia.  

Dos profissionais entrevistados, somente a enfermeira não tem uma segunda 

fonte de renda. O médico do distrito dá plantão no Hospital de Piripiri e o cirurgião-

dentista tem um consultório particular em Teresina. Quanto aos planos de permanecer 

ou não trabalhando em Domingos Mourão, o cirurgião-dentista é o único a deixar claro 

a sua intenção de mudar, além de estar aguardando uma decisão judicial em relação 

ao processo do concurso de Caxias, pretende realizar concursos em Teresina, e não 

descarta a possibilidade de sair da odontologia, pois está insatisfeito com os salários 

de sua categoria profissional.  A enfermeira está estudando para concurso em 

Teresina, porém relata que sua intenção é trabalhar em Teresina durante o final de 

semana e durante a semana permanecer em Domingos Mourão. Apesar de gostar do 

trabalho da cidade, revela que em uma capital você tem mais possibilidades de se 

atualizar, além de realizar outros tipos de procedimentos e conhecer outras doenças. 

Já o médico do distrito, que é ex-deputado, ex-prefeito e ex-vereador de Piripiri, 

mesmo não poupando elogios ao município e ao atual prefeito (claramente seu aliado 

político), deixa claro a sua pretensão de voltar a assumir um cargo político. Caso isso 

se concretize, terá novamente que se afastar do seu trabalho em Domingos Mourão.  

 

 

 

 



 
 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

O trabalho de campo em Domingos Mourão foi marcado por uma recepção 

atípica. O secretário de saúde não estava sabendo da nossa visita e alguns 

profissionais de saúde haviam sido informados pelo coordenador da prefeitura (pessoa 

que havia sido pré-contatada sobre a pesquisa), de que profissionais do Ministério da 

Saúde estariam visitando o município com o intuito de fiscalizar a saúde do mesmo. 

No entanto, após explicarmos o propósito da nossa visita e o objetivo da pesquisa, 

fomos muito bem atendidos pelo gestor e pelos profissionais de saúde.  

Tanto o gestor, como os profissionais de saúde demonstraram estar bem à 

vontade durante as entrevistas. Tivemos certa dificuldade com o médico do distrito, 

pois a entrevista foi realizada na casa de um amigo do mesmo (ex-vereador de 

Domingos Mourão) e a todo o momento havia pessoas presentes no local da 

entrevista. Em certo momento estavam presentes os donos e duas auxiliares de 

enfermagem que frequentam a casa. O médico falou ininterruptamente sobre questões 

politicas, não dando muito espaço para muitas perguntas.  

A nossa intenção era de realizar uma entrevista também com o outro médico do 

município, porém o mesmo não estava presente e estava sendo substituído no dia por 

um primo, que também é médico. Só fomos informados sobre esse fato durante a 

entrevista.  

A entrevista com o cirurgião-dentista foi realizada após a nossa estadia no 

município, pois o mesmo não estava presente no município durante os dias da nossa 

visita e a segunda cirurgiã-dentista estava de férias. Desta forma, após finalizado o 

trabalho de campo e antes de irmos para Teresina, retornamos a Domingos Mourão 

para realizar a entrevista. O mesmo não tinha conhecimento da pesquisa, mas nos 

recebeu prontamente.  

 

  



 
 

Relatório de Campo – Ipueiras CE 

 

 

 Data da viagem: 26 e 29 de Agosto de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

 

Ipueiras é um município do Ceará, localizado na microrregião de Ipu e 

mesorregião do Noroeste Cearense, é aproximadamente 325 km de Fortaleza, capital 

do Estado. O município possui 37.862 habitantes, distribuídos em uma área geográfica 

de 1.477 km2, sendo pouco mais da metade da população residentes em área rural. 

Ipueiras possui 10 distritos, respectivamente: São José, Engenheiro João Tomé, 

Livramento, Gásea, S. José de Lontras, Balseiros, Nova Fátima, América, Matriz de 

São Gonçalo, Alazans.  Sua área de abrangência é muito grande. De acordo a 

população local para chegar a alguns distritos de Ipueiras é necessário travessar dois 

municípios do estado.  

O local onde hoje se situa o município fazia parte da imensa propriedade de um 

dos homens mais poderosos dos sertões, Manuel Martins Chaves, Coronel do 

Regimento de Cavalaria. O império estendia-se por uma grande amplitude geográfica. 

Manuel Chaves foi preso em 1806 acusado de mandar praticar crimes terríveis. 

Transferido para Lisboa, suas terras foram confiscadas, inclusive a fazenda 

denominada Ipueiras, que foi repartida, e um de seus adquirentes, anos depois doou 

sua parte para servir de patrimônio a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do 

Município. Ipueiras foi criado em 1883 como distrito subordinado ao município de IPU. 

Em 1935, pelo decreto estadual nº 1512, ele foi elevado à categoria de município 

(IBGE, 2010).  

O acesso geográfico da capital, Fortaleza pode ser feito pela BR 020, CE 187 e 

CE 403, porém existem também outras rotas. De acordo algumas pessoas de Ipueiras 

População: 37.862 
   - 18.358 urbana 
   - 19.504 rural 
Médicos: 15 
Enfermeiros: 14 
Cirurgiões-dentistas: 10 
Número de estabelecimentos de saúde: 10 
   - 01 hospital /maternidade 
   - 09 Postos de Saúde  
Nível de Escassez, segundo Index: Alta 

 



 
 

o trajeto dura em torno de 4h30min. A nossa viagem para a cidade partiu de Domingos 

Mourão, onde pegamos 21 km de estrada de terra que termina na divisa com o estado 

do Ceará. Ao sair da estrada de terra, pegamos a BR 323 e em seguida a CE 187 

sentido Ipueiras. Durante o trajeto passando por Carnalbal, Guraciaba e Ipu, entre 

outras.  A BR 232 é nova, asfaltada e sem muito trânsito, porém com muitos animais 

na pista e sem iluminação noturna. Metade do trajeto cruza as serras cearenses, neste 

trecho tem um transito alto de veículos de carga e o asfalto esta em condição 

razoável. Existe transporte público (ônibus), três vezes ao dia (manha, tarde e noite) 

para Fortaleza. A viagem de ônibus dura tem torno de sete horas.  

Ipueiras é um município de pequeno porte, que possui uma infraestrutura urbana 

desenvolvida em comparação com as outras localidades visitadas. A cidade tem rede 

de esgoto e em sua maior parte tem asfalto macadame. Na periferia da cidade existem 

pequenos aglomerados onde reside uma parcela muito carente da população. Ali as 

condições de vida são precárias.  

O município possui um sistema de serviços relativamente estruturado, com 

diferentes agencias bancárias (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 

Itaú) e agências lotéricas. Na parte central da cidade estão concentrados vários tipos 

de comércios (lojas, mercados, sorveterias, padarias, bares etc.), correio e tem 

também feiras diárias de legumes e vestuário. Os prédios da prefeitura e secretarias 

são distribuídos pela cidade.  

Ipueiras tem poucas opções de restaurante e hospedagem. Tem dois hotéis mais 

recomendados, fora isso existe algumas pensões espalhadas pela cidade. O hotel em 

que hospedamos, considerado o melhor do município, fica fora do centro. Alguns 

profissionais de saúde residem no hotel. Quanto a equipamentos de lazer, o município 

não oferece muitas opções. Além de bares e alguns restaurantes (churrascaria e 

pizzaria) tem praças e um açude com um calçadão, onde pessoas fazem caminhadas. 

De acordo com o cirurgião-dentista entrevistado Ipueiras é a terra do forró, porém não 

consuma frequentar muito os forrós da cidade, pois não gosta de se expor. De acordo 

com o mesmo, para lazer é necessário ir ou para Sobral ou para Fortaleza.  

O município possui sinal de diferentes operadoras de telefonia celular (Oi, Claro, 

Tim, Vivo, etc.), e também possui serviço de internet. Existem algumas lan-houses 

pela cidade. A internet não estava disponível do local onde hospedamos.  Ipueiras 

possui uma estação de radio AM. 

 

 

 



 
 

2. Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde 

Ipueiras possui 10 estabelecimentos de saúde, entre eles um 

Hospital/Maternidade Octacílio Mota e oito Unidades Básicas de Saúde, três 

localizadas na sede e seis distribuídas pelos distritos. O município conta com 10 

equipes de Saúde da Família (PSF) e no momento da pesquisa duas estavam  

incompletas (faltando médicos).  Trabalham no município um total de 10 cirurgiões-

dentistas, 14 enfermeiros, 15 médicos, sendo oito médicos do PSF, dois diaristas do 

hospital, dois cirurgiões, dois obstetras e um ortopedista.  A maior parte dos 

profissionais possui contrato temporário (renovado de seis em seis meses), segundo o 

secretario são concursados pelo município três médicos e quatro cirurgiões-dentistas. 

Sobre os enfermeiros não soube informar quantos são concursados (disse que são 

vários). 

Os salários praticados pelo município giram em torno de R$ 8.000,00 líquido para 

o médico do PSF e R$ 13.000 para o diarista (plantonista), R$ 2.800,00 para o 

cirurgião-dentista e R$ 2.028,00 para o enfermeiro. Além do salário o munícipio 

oferece moradia (chamada de casa de apoio), alimentação e transporte (ida e volta 

para os distritos). De acordo com o secretário, o município passou a oferecer casa 

para o profissional como uma estratégia para atrair profissionais, já que outros 

municípios da região não oferecem esse benefício. Atualmente moram na casa um 

médico, três enfermeiros e dois cirurgiões-dentistas. Os outros profissionais ou alugam 

sua própria residência ou moram em um dos hotéis da cidade 

Segundo o secretário de saúde, o município sofre com escassez de profissionais 

de saúde, principalmente de médicos e em algum grau de cirurgiões-dentistas. Quanto 

a enfermeiro, revela não ter muita dificuldade em contratá-los.  Atualmente o secretário 

esta a procura de médicos para completar as equipes do PSF. O mesmo está 

divulgando as vagas através de anúncios em jornais e em sites da saúde, além de 

pedir indicação dos próprios médicos que já trabalham no município.  Ele revela que já 

esta a procura de profissional há algum tempo sem sucesso. O mesmo acredita que 

além de terem poucos médicos no Nordeste a maioria não quer trabalhar no interior, 

apesar do salário ser melhor do que na capital. De acordo com o secretário, desde que 

assumiu o cargo (dois meses, no momento da nossa visita), não houve rotatividade de 

profissionais de saúde. O mesmo, porém, foi muitos anos diretor do hospital e relata 

que geralmente os motivos da saída dos profissionais são atribuídos à vontade de 

estar perto de suas residências e familiares.  

Durante a nossa estadia no município tivemos a oportunidade de conhecer o 

hospital/maternidade e duas unidades básicas de saúde. O Hospital/Maternidade que 



 
 

fica localizado no centro é um hospital de médio porte, com estrutura bem precária. De 

acordo com um dos médicos, o hospital nem precisa ser reformado, precisa-se é de 

construir outro. Algumas partes do hospital foram interditadas.  

Os médicos que atendem no hospital possuem escalas diversificadas: o 

ortopedista atua dois dias na semana, obstetra três dias (segunda, quarta e quinta) e 

cirurgião quatro dias (quinta, sexta, sábado e domingo). Tanto os cirurgiões, quanto os 

obstetras revezam entre si. Já os diaristas trabalham todos os dias revezando os 

plantões  noturnos e de finais de semana. No dia em que visitamos o hospital, um dos 

médicos diarista havia faltado (geralmente são dois que atendem diariamente) e a 

recepção estava lotada. Varias pessoas aguardavam ansiosamente em pé, em frente 

à porta do consultório médico para serem atendidas.  

O Centro de Saúde Dr. Raimundo Melquiades Costa, localizado também no centro 

da cidade, possui uma estrutura boa, recém-reformada e bem equipada. E um posto 

relativamente pequeno, com uma sala de vacina, um consultório médico e um 

odontológico, uma enfermaria, ambulatório, sala de pré-natal. Chegamos já no final da 

manhã, então o movimento não estava muito alto, porém de acordo com os 

profissionais, geralmente é um dos postos com maior movimento do centro de 

Ipueiras. 

A terceira unidade visitada foi a Unidade Básica de Saúde Carnaúbas, que fica 

localizada na saída do centro e atende a quase cinco mil famílias (muitos da área 

rural).  A estrutura do posto é bem precária. O posto é dividido em três alas: na 

primeira tem a recepção e a sala de vacina, na segunda sala de prevenção 

(enfermagem) e dois bancos de espera e na terceira o consultório médico, banheiro e 

um banco de espera. Na parte externa (como se fosse uma varanda), tem uma 

pequena cozinha. O consultório odontológico funciona em um trailer que fica 

estacionado em frente à unidade. No posto não tem ar condicionado, porém tem 

ventilador nas salas de atendimento. Já existe um projeto para a construção de um 

novo posto de saúde. De acordo com a enfermeira da unidade a obra deve iniciar em 

outubro. Enquanto aguardávamos o fim dos atendimentos para realizar a entrevista 

com uma médica, uma senhora passou mal sentindo tonturas. O posto não tinha água 

para oferecer à mesma e acabei saindo e comprando uma água mineral no bar ao 

lado.  

Percebe-se que os profissionais que trabalham nos distritos, reclamam mais das 

condições de trabalho, dificuldade de acesso, infraestrutura inadequada (ex. não tem 

ar-condicionado), falta de material e dificuldade de encaminhamento. Existem algumas 

comunidades que não tem telefone, o que dificulta ainda mais para encaminhar um 

paciente para o hospital.  



 
 

Os profissionais que trabalham nos postos de saúde dos distritos são buscados 

em sua residência e levados aos distritos todos os dias. Os médicos geralmente 

trabalham de segunda a quarta (alguns até quinta), incluindo na sede.  

O acesso geográfico é muito difícil, tem lugares que demora cerca de duas horas 

para chegar. Existem povoados na região que não se chega de carro, só moto Na 

ocasião da nossa visita, a prefeitura estava reformando as estradas para facilitar o 

acesso geográfico aos distritos.  Os atendimentos nas outras áreas são feitas através 

de visitas, dependendo do lugar de dois em dois meses. Ao conversar com uma 

residente de um povoado distante, chamado Gatos, a mesma reclamou da falta de 

acesso ao serviço de saúde.  Na comunidade onde mora não existe transporte público. 

A senhora relata que muitos moradores deixam de ir para o médico, pois não tem 

condições de pagar R$ 40,00 reais em um carro fretado.   

Os postos de saúde não abrem sexta de tarde. Inclusive quase nenhum médico 

do PSF permanece na cidade durante o final de semana. Como a maioria vem de fora, 

eles acabam indo para seus respectivos municípios na quarta ou na quinta-feira e 

retornam no domingo. 

Os municípios de referencia são Crateús (82km) e Sobral (126km). De lá, 

dependendo do caso, encaminham para Fortaleza. De acordo com uma das médicas 

entrevistadas, o encaminhamento é bem demorado. De forma a agilizar o processo, 

principalmente em casos de maior urgência, ela prefere encaminhar para o hospital de 

Ipueiras e de lá eles levam de ambulância para uma das cidades de referencia. A 

médica reclama também da demora em obter resultado de exames, como endoscopia, 

colonoscopia, tomografia, ressonância.  

Fomos informados pelos profissionais sobre a existência de muitas “rezadeiras” 

no município. Além disso, mencionaram a existência de cirurgiões-dentistas práticos e 

de auxiliares de enfermagem aposentados que fazem curativos, medem pressão, etc. 

De acordo com uma enfermeira entrevistada, o auxiliar de enfermagem aposentado 

tem uma visão muito antiga de tratamento, e por serem antigos na cidade, muitas 

pessoas acabam confiando mais nos aposentados.  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município de Ipueiras foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao município e a partir 

das entrevistas realizadas, constatamos que a grande rotatividade de profissionais, 

bem como a dificuldade de contratação dos mesmos está em sua grande parte 

relacionada à distância da capital e à falta de estrutura. Geralmente os motivos de 



 
 

saída apontados pelos profissionais então relacionados a esses fatores, como por 

exemplo, ficar longe da família e falta de opções de lazer.  

Quanto a fatores atrativos do município, o secretário pontua: pagamento em dia, 

valorização profissional e salário. Além de oferecer moradia (recentemente), o 

secretário pretende oferecer a oportunidade de o médico dar plantões noturnos e 

durante os finais de semana no hospital, como forma de aumentar a renda do mesmo. 

Os profissionais entrevistados foram atraídos para trabalhar no município, por 

motivos diversos. A enfermeira, porque queria trabalhar em uma cidade que fosse 

conveniente para ela e seu marido, que trabalha em IPU. Antes trabalhava em uma 

cidade com um acesso geográfico complicado para seu marido, que tinha que subir e 

descer a serra todos os dias. O cirurgião-dentista, que vem de Volta Redonda (RJ), foi 

para o Nordeste, pois o mercado do Sudeste estava saturado. A princípio iria trabalhar 

em outro município, mas ao saber que este era extremamente perigoso, foi para o 

Conselho Regional de Odontologia em Fortaleza e viu um anúncio para cirurgião-

dentista em Ipueiras. Entrou em contato com a prefeitura no mesmo dia e logo foi 

contratado. Quanto aos médicos, os três entrevistados são recém formados. Uma 

veio, por indicação do irmão que é diretor do hospital de Ipueiras, outra, porque estava 

à procura de um município que pagasse bem e que o trabalho fosse tranquilo, o 

terceiro, que é diarista do hospital, é natural de Teresina, e chegou a trabalhar em 

outros municípios do Ceará, até que seu primo, que trabalhava em Ipueiras, fez o 

convite para ele ser plantonista do hospital. Resolveu vir, pois o salário era bom e o 

pagamento em dia.  

Nenhum dos cinco profissionais entrevistados (três médicos, um cirurgião-dentista 

e um enfermeiros), pretende se fixar no município. A enfermeira pretende ficar ainda 

alguns anos em Ipueiras, mas tem a intenção de trabalhar em uma cidade maior, 

como Fortaleza, que tenha um ensino de qualidade para seu filho. O cirurgião-dentista, 

que está trabalhando há seis anos em Ipueiras, já está correndo atrás de concursos no 

Sudeste (MG e RJ) para ficar mais perto de sua família. Os três médicos, pretendem 

sair para fazer residência. Somente o diarista do hospital demonstra interesse em 

retornar para uma cidade como Ipueiras, desde que possa trabalhar no hospital e não 

no PSF. As duas médicas, querem trabalhar ou em Fortaleza, ou em uma cidade 

próxima. Uma delas menciona que o salário melhor no interior não compensa, se for 

trabalhar em Fortaleza, mesmo ganhando menos vai trabalhar em um lugar que tem ar 

condicionado, que tenha uma estrutura boa e que as pessoas vão entender o que fala.  

 

 

 



 
 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Ao chegarmos a Ipueiras, em uma sexta-feira, nem o gestor e nem os 

profissionais de saúde estavam presentes no município, pois sexta-feira os postos de 

saúde não abrem. Neste dia conseguimos realizar a entrevista somente com o médico 

do hospital, as outras foram todas realizadas na segunda-feira.  

A maior parte dos entrevistados demonstrou estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala, mas felizmente isso não interferiu no conteúdo das entrevistas. Uma 

entrevista com uma das médicas foi interrompida, pois a entrevista foi realizada no 

hotel, enquanto a médica esperava o carro da prefeitura que ia levá-la ao distrito. A 

segunda médica do PSF entrevistada, apesar de ter nos recebido bem, demonstrou 

certa impaciência durante a entrevista.  

O secretário de saúde foi o ultimo a ser entrevistado, pois tivemos muita 

dificuldade em agendar a entrevista com o mesmo, visto sua agenda estar apertada no 

dia. Apesar disso, o mesmo nos recebeu muito bem.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Vila Nova do Piauí - PI 

 

Data da viagem: 23 a 24 de Agosto de 2011 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 
 

Vila Nova do Piauí é um município situado às margens da BR-316. Sua distância 

em relação à capital do estado, Teresina, é de 366 km, via BR-316. O município 

possui 3.076 habitantes, distribuídos em uma área geográfica de aproximadamente 

218,315 Km², sendo 759 residentes em área urbana e 2.317 em área rural (Fonte: 

IBGE, 2010).  

O acesso da capital, Teresina, a Vila Nova do Piauí é rodoviário. A viagem dura 

em torno de 4 horas e 30 minutos de carro. O caminho percorrido por nós partiu de 

Petrolina – Pernambuco via BR-407. O trajeto teve aproximadamente 334 km, em uma 

viagem de aproximadamente 4 horas, passando pelo sertão nordestino.   

A história do município de Vila Nova do Piauí tem origem a partir da Fazenda São 

João, instalada à margem do Rio São João no ano de 1745. Em 1985, o prefeito da 

cidade de Padre Marcos, sancionou a lei que elevou o povoado que se chamava Km 

64 ou Antigo Retiro, a categoria de distrito de Vila Nova. Em 14 de dezembro de 1995, 

é criado o município de Vila Nova do Piauí, desmembrando-se de Padre Marcos. Em 1 

de janeiro de 1997 é instalado o município. (Fonte: www.cnm.org.br)  

Vila Nova do Piauí é um município muito pequeno em sua área urbana, cortado 

pela movimentada BR-316 (liga Recife à São Luís), contando com apenas algumas 

ruas de calçamento de paralelepípedos e algumas de terra e areia. As ruas são limpas 

e pouco arborizadas. Em relação ao clima, a cidade é muito quente. A sede do 

município conta com uma creche e uma escola de Ensino Fundamental. O comércio é 

População: 3.076 

   - 759 urbana 

   - 2.317 rural 

Médicos: 01 

Enfermeiros: 01 

Cirurgião-dentista: 01 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 01 Centro de Saúde  

   - 03 Postos de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

bem tradicional e simples, com apenas algumas “Vendas” que comercializam o básico 

para a população. Não existe agência bancária, apenas dois caixas eletrônicos do 

Bradesco e nas chamadas “Vendas” é possível fazer saques do Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal. A Administração Pública, Prefeitura e Secretarias 

Municipais estão todas centralizadas no mesmo quarteirão, o principal da cidade. Em 

relação à alimentação, existem 3 pequenos restaurantes, que fornecem comida 

caseira. O sinal de telefonia celular é fraco, contando com as operadoras Vivo e Claro. 

Existe também uma lan house, que oferece serviços de internet. Não existe hotel ou 

pousada no município, o que levou a equipe de pesquisa a dormir em Alegrete do 

Piauí, distante 12 km. 

A situação da zona rural do município, que concentra mais de 75% da população, 

é um pouco diferente. Fomos até o distrito de São João Batista, distante 12 km da 

sede, uma viagem de aproximadamente 15 minutos em uma estrada de chão de areia, 

terra e cascalho que, de acordo com os profissionais de saúde, fica intransitável no 

período chuvoso. O acesso é bastante complicado, pois é uma estrada muito estreita, 

com um fluxo intenso de caminhões. No distrito, as ruas são de calçamento e areia e 

as encontramos bastantes sujas, sendo que a coleta de lixo é realizada duas vezes na 

semana. Existe água encanada, vinda de poços artesianos e o sistema de esgoto se 

dá através de fossas. Existe também uma creche e uma escola de Ensino 

Fundamental, que atende a população do distrito. O comércio também é bastante 

simples, com a venda apenas de itens de alimentação, gás e uma farmácia. Os 

moradores contam também com uma lan house no distrito, que também é escola de 

informática. A comunicação é feita apenas através de orelhão ou celular com antena.    

Vila Nova do Piauí possui poucos equipamentos de lazer. Festas típicas são 

realizadas durante o ano nas zonas rurais, sendo as principais a de São João e a 

comemoração do aniversário do município. A Biblioteca Pública Municipal Patativa do 

Assaré conta com um acervo grande de materiais, e há ainda um centro cultural que 

promove vários eventos na cidade, como exibição de filmes, teatro, shows e reuniões 

com a comunidade. No distrito de São João Batista foi construída a Barragem São 

João, onde a população tanto da sede, quanto da zona rural se encaminham para 

nadar e pescar.   

 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

Vila Nova do Piauí possui um centro de saúde na área urbana, três postos de 

saúde na área rural e uma equipe de ESF, que fica na sede do município. O Posto de 

Saúde Dirceu Arcoverde, localizado na Sede do município, fica as margens da BR-



 
 

316. É nele que a equipe de ESF realiza seus trabalhos. São 3 consultórios 

independentes, todos equipados com ar condicionado. Existe um consultório para o 

médico, um para a enfermeira e um para o cirurgião-dentista. Existe também uma sala 

de vacinação. O estado de conservação do Posto é muito bom, com pisos novos e um 

ambiente bem higienizado.  O consultório odontológico está com equipamento novo, 

em bom estado de conservação. Apenas a pia, para higienização das mãos do 

cirurgião-dentista e da ACD que está estragada. Os dois então lavam as mãos em 

uma pia externa ao consultório dentário. O consultório também conta com um 

equipamento de raio-x, porém conforme relato do cirurgião-dentista, o mesmo nunca 

funcionou.  

 No período da nossa visita, trabalhavam no município um médico, um cirurgião-

dentista e uma enfermeira.  O médico e a enfermeira trabalham e residem no 

município, já o cirurgião-dentista não reside no município. Os três profissionais são 

concursados pelo município. O médico recebe um salário de aproximadamente R$ 

10.000,00. Ele possui também um consultório particular no município. A enfermeira 

recebe um salário de R$ 1.800,00, com um adicional de R$ 1.000,00 por ser 

coordenadora do PSF, totalizando R$ 2.800,00. O cirurgião-dentista recebe 

aproximadamente R$ 2.000,00. Foram salientadas tanto pelo médico quanto pelo 

cirurgião-dentista as boas condições de trabalho que são oferecidas a eles, tanto na 

questão de materiais quanto de medicamentos. Foi ressaltada ainda a boa relação 

Equipe/Comunidade. A Prefeitura oferece transporte com motorista para o 

atendimento na Zona Rural. 

O atendimento médico é realizado na 2ª feira, 3ª feira, 5ª feira e 6ª feira, tanto na 

Sede quanto nas zonas rurais. A enfermeira atende todos os dias e o cirurgião-

dentista só não atende as 6ª feiras.  

Vila Nova do Piauí também participa do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família) através de um consórcio com mais alguns municípios, sendo eles: Alagoinha, 

Alegrete do Piauí e Campo Grande, sede do NASF. São ofertados serviços de 

ginecologia, pediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e educação 

física.  

O Posto de Saúde Povoado São João, localizado no distrito de mesmo nome, já 

encontra algumas dificuldades. O espaço físico é pequeno, as salas de curativo, da 

enfermeira, o consultório médico e o banheiro não possuem espaço adequado para 

um bom atendimento. A recepção também é muito pequena e, no dia do atendimento 

médico, quando se forma a fila, parte dos pacientes esperam expostos ao sol. O 

atendimento médico é feito semanalmente, sendo que são realizadas de 40 a 50 

consultas por dia. As principais atividades realizadas no Posto São João são aplicação 



 
 

de injeções, retirada de pontos, aferimentos de pressão arterial, realização de 

curativos e dispensa de medicamentos, tais como Vitaminas B e C, Dipirona, 

Diclofenaco e medicação para problemas de hipertensão.  Não há atendimento 

odontológico na zona rural. 

O município de Vila Nova do Piauí recebeu o selo UNICEF, pelo reconhecimento 

internacional pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes. A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo 

UNICEF, o município passa a conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas 

para infância e adolescência. Com dados concretos e participação popular, o 

município tem condições de rever suas políticas e repensar estratégias de forma a 

alcançar os objetivos buscados, que estão relacionados aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. De acordo com o médico, desde 2007 não morreram 

nenhuma criança e nenhuma gestante no município.  

De acordo com a secretária de saúde, não há rotatividade no município por que os 

três profissionais são concursados. Antes do atual médico, que está no município 

desde 2007, apenas um médico havia trabalhado lá, e o mesmo saiu quando passou 

em um concurso em outra cidade.  

Os municípios referência para atendimentos são Picos e Teresina, ambos no 

Piauí. Os problemas relacionados aos rins, hipertensão vão para Picos, distante 60 

km, ou uma viagem de 45 minutos, por uma estrada em bom estado de conservação.  

Já os casos relacionados à AVC, infarto, são referenciados para Teresina, distante 

366 km, ou uma viagem de aproximadamente 4 horas e 30 minutos. Os exames 

laboratoriais são feitos em uma clínica em Picos, conveniada a prefeitura, sendo que a 

coleta é feita em Vila Nova do Piauí, por um bioquímico da clínica. O município conta 

com duas ambulâncias e um carro da saúde, que fazem o transporte tanto dos 

pacientes para os outros municípios, quanto o transporte interno ou da zona 

urbana/zona rural dos profissionais de saúde.   

  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

O município de Vila Nova do Piauí foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao 

munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, não constatamos grandes dificuldades na fixação de médicos, cirurgiões-

dentistas e enfermeiros, pois todos são concursados. De acordo com a secretária 

municipal de saúde e o médico, o principal problema é que o município possui apenas 



 
 

uma equipe de Saúde da Família, pois o número de habitantes é inferior ao 

estabelecido para a implantação de uma nova equipe. Para eles seria necessária uma 

nova equipe.  

Foi criado para os profissionais da saúde um plano de cargos, carreiras e salários, 

como um atrativo para fixá-los. Para a gestora e a enfermeira, a melhoria no salário é 

a melhor forma de fixar um profissional no município. O médico falou também que o 

aumento salarial é fundamental, sendo que o Governo Federal deve aumentar o 

repasse e os Estados e Municípios também entrarem com determinada parte do 

financiamento das equipes de ESF. O cirurgião-dentista também afirmou que o 

pagamento de um salário melhor ajudaria bastante na atração e fixação de 

profissionais, mas que também o auxílio moradia é bastante importante. Para ele, 

deveriam ser realizadas palestras, eventos com o intuito de promover a 

descentralização dos profissionais de saúde, principalmente para as regiões Norte e 

Nordeste.     

Dentre os profissionais de saúde entrevistados, o médico é natural da cidade de 

Padre Marcos, vizinha a Vila Nova do Piauí.  Ele se formou em Alagoas e voltou para 

o interior do Piauí. Algum tempo depois, sentiu necessidade de fazer residência e 

voltou para Alagoas, fez a residência e foi trabalhar em Vila Nova do Piauí a convite de 

parentes. Ele está no cargo desde 2007 e pretende continuar no município, pois 

segundo ele, a filosofia do PSF é muito bonita e também queria ajudar o seu povo em 

relação à saúde, uma vez que sabe de todas as carências de um município de 

pequeno porte no sertão. A enfermeira entrevistada é natural também de Padre 

Marcos. Logo após sua formatura, ela foi convidada pelo prefeito para trabalhar na 

cidade. Após isso, houve o concurso municipal e ela foi aprovada, sento efetivada no 

cargo. Ela já pretendia trabalhar em Lagoa do Barro do Piauí desde seu casamento, 

pois seu marido é da cidade.  Ela não tem planos de sair da cidade, pois ela e seu 

marido estão satisfeitos com a vida que tem, gostando muito da cidade. O cirurgião-

dentista é natural da cidade de Picos. Ele se formou em Teresina e logo após a 

conclusão de sua graduação, fez o concurso de Vila Nova do Piauí devido à 

proximidade com a cidade em que mora atualmente, São Julião, distante 20 km, sendo 

aprovado. Em sua entrevista, ele demonstrava que esse trabalho é temporário e que 

sua vontade é morar e trabalhar na capital ou uma cidade maior, que lhe ofereça mais 

oportunidades de trabalho e estudo que o interior.  

 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 



 
 

 

Fomos muito bem recebidas pela secretária de saúde e pelos profissionais 

entrevistados. Logo no primeiro dia, chegamos à Secretaria Municipal de Saúde e 

fomos recepcionados pela Coordenadora dos Serviços de Saúde, que deu total apoio 

às nossas atividades, fazendo o contato com os profissionais para a realização das 

entrevistas, pois a gestora estava em uma reunião em outra cidade. Como os três 

profissionais estariam fora da cidade durante a tarde e no dia seguinte, realizamos as 

entrevistas no horário do almoço. A entrevista com a secretária municipal de saúde foi 

realizada no outro dia pela manhã.  

Na Zona Rural, no distrito de São João Batista, também fomos muito bem 

recepcionados pelas técnicas de enfermagem que trabalham no Posto de Saúde, que 

conversaram bastante conosco, relatando as principais dificuldades que elas 

encontram para a realização dos seus trabalhos. Todos os profissionais de saúde 

demonstram estar bem à vontade durante as entrevistas. A secretária de saúde 

demonstrou certa dificuldade em responder algumas perguntas. Entretanto, foi 

interessante observar que nos dois dias em que estivemos no município não havia 

usuários no centro de saúde da área urbana e no posto de saúde da área rural (nos 

momentos em que estivemos nessas unidades).  

  



 
 

Relatório de Campo – Lagoa do Barro do Piauí - PI 

 

Data da viagem: 25 a 26 de Agosto de 2011 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 

 
 

Lagoa do Barro do Piauí é um município situado na região Sudeste do estado. 

Sua distância em relação à capital, Teresina, é de 535 km, via BR-316 e BR-407. O 

município possui 4.523 habitantes, distribuídos em uma área geográfica de 

aproximadamente 1.261,936 Km², sendo 994 residentes em área urbana e 3.529 em 

área rural (Fonte: IBGE, 2010). 

O acesso à Teresina é rodoviário. A viagem dura em torno de 6 horas e 30 

minutos de carro. O acesso à Lagoa do Barro se dá exclusivamente pela PI-459. As 

rodovias estão em bom estado de conservação. A cidade polo mais próxima é 

Petrolina, em Pernambuco, distante 188 km, em uma viagem de aproximadamente 3 

horas, de carro. 

Lagoa do Barro do Piauí foi elevado a categoria de município em 2 de abril 1992, 

desmembrando-se de São João do Piauí. Antes disso, era chamado apenas de Distrito 

de Lagoa do Barro. (Fonte: www.ibge.gov.br). 

As principais atividades econômicas do município são relacionadas à 

agropecuária, destacando-se as criações de caprinos, extração de castanha-de-caju e 

plantações de milho, mandioca e feijão. 

Lagoa do Barro do Piauí é um município muito pequeno em sua área urbana, 

contando com apenas algumas ruas de calçamento de paralelepípedos e algumas de 

terra. Na entrada da cidade, as ruas são de terra, com esgoto a céu aberto e lixo 

População: 4.523 

   - 994 urbana 

   - 3.529 rural 

Médicos: 02 

Enfermeiros: 02 

Cirurgião-dentista: 01 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 01 Centro de Saúde  

   - 05 Postos de Saúde na área rural 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 

http://www.ibge.gov.br/


 
 

espalhado. Já a parte de cima da cidade é bem organizada, com suas ruas limpas e 

arborizadas. Existe coleta de lixo no município. Em relação ao tratamento da água, foi 

relatado que ela é salobra e não fluoretada. Existe um dessanilizador no município, 

mas a água não é canalizada e a população precisa buscar água com baldes no 

dessanilizador. 

A sede do município possui três escolas de Ensino Fundamental e uma biblioteca 

municipal. Existem caixas eletrônicos dos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal 

e Banco do Brasil. Em relação à alimentação, existe apenas um restaurante no 

município. Entretanto, é necessário que o cliente avise anteriormente que irá almoçar 

no restaurante para que a refeição seja preparada. Não há hotéis e pousadas na 

cidade, mas alguns moradores alugam quartos para visitantes. A estrutura é precária, 

o que nos levou a procurar hospedagem no município de Queimada Nova, distante 18 

km de Lagoa do Barro do Piauí.  As poucas opções de comércio são bastante 

tradicionais, com lojas de roupas, oficinas de moto, bares, padarias e outros. Existem 

também duas farmácias. As operadoras de telefonia celular Claro e Vivo operam na 

cidade. O acesso à internet é feito através do sistema a radio. Lagoa do Barro do Piauí 

possui poucas opções de lazer. Existe uma praça, bem arborizada e um ginásio 

poliesportivo, além de alguns bares. A prefeitura organiza festas nas comunidades 

rurais, normalmente ligados a dias santos. 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Lagoa do Barro do Piauí possui no total 6 unidades de saúde, sendo um centro de 

saúde na sede do município e 5 postos de saúde na zona rural. A unidade da área 

urbana estava em reforma no período da nossa visita. Das duas unidades da área 

rural visitadas, a de Sete Lagoas havia acabado de ser inaugurada, com boa estrutura, 

e a de Umburana, localizada à beira da PI-459, era bem mais simples.  Um ponto 

destacado pela enfermeira são as visitas domiciliares, que funcionam muito bem no 

município. Os profissionais de saúde atuam tanto na prevenção quanto no 

acompanhamento da população e caso, seja necessário, encaminham o caso para o 

médico. Outra medida interessante adotada pelo município é o “auxílio enxoval”, que a 

prefeitura fornece a todas as gestantes que completam 6  pré-natais o enxoval 

completo para a criança, como uma medida de atrair as mulheres grávidas e evitar 

problemas com os bebes.  

De acordo com o médico, a referência e a contra referência são um dos maiores 

problemas encontrados no estado do Piauí, principalmente nos hospitais secundários 

no estado, que são de péssima qualidade. Os partos geralmente são realizados em 



 
 

São João do Piauí e, em casos mais graves, são encaminhados para Teresina. O 

município possui sala de parto, porém, o procedimento é realizado apenas quando a 

criança já está nascendo. Não são realizadas cesarianas, somente partos normais.  

O município não possui aparelho de ultrassonografia. Quando é necessário fazer 

esse exame, as gestantes são encaminhas para São João do Piauí distante 95 km ou 

uma viagem de 1 hora e 30 minutos de carro, com a prefeitura oferecendo uma 

ambulância e o acompanhamento de um profissional de saúde nesse translado. Em 

relação aos exames laboratoriais, o material é colhido no próprio município e 

encaminhado para outras cidades, tais como São João do Piauí e Teresina, para 

serem feitas as análises.  

No caso de fraturas, os pacientes são encaminhados para São João do Piauí, 

Floriano, distante 311 km, ou uma viagem de aproximadamente 4 horas e 5 minutos 

ou então, Juazeiro, no estado da Bahia. Mesmo não sendo um município referência, 

alguns casos são encaminhados para Juazeiro, distante 193 km, ou uma viagem de 3 

horas de carro. Nesses casos, os pacientes são atendidos ou no Hospital Regional de 

Juazeiro ou em Clínica conveniada ao SUS, que de acordo com a enfermeira, aceita 

mais casos de encaminhamento que o Hospital Regional. Em determinados casos, 

como aqueles relacionados a problemas oncológicos e nefrológicos, quando é 

necessária a estadia do paciente em Teresina, a prefeitura possui um convênio com 

uma pensão, que fornece estadia para os pacientes. 

O consultório odontológico está situado no Centro de Saúde Etelvina Mendes da 

Silva, situado no centro da sede do município. Ele é bem equipado e munido de todos 

os materiais de consumo necessários ao atendimento da população. Na zona rural, é 

feito atendimento em apenas uma comunidade, que possui o consultório. Nas demais, 

é feito apenas palestras de conscientização e prevenção. O município conta com um 

aparelho de raio-x odontológico que está funcionando. 

O município possui duas equipes de ESF, contando com dois médicos, duas 

enfermeiras e um cirurgião-dentista. Entretanto, a carga horária de alguns profissionais 

é diferenciada, pois um médico atende as 2ª e 3ª feiras, o outro atende as 6ª feiras e 

no sábado e o cirurgião-dentista atende as 5ª e 6ª feiras. Já as enfermeiras trabalham 

40 horas semanais, de segunda a sexta. 

Um médico, as duas enfermeiras e o cirurgião-dentista são concursados pelo 

município. O outro médico possui um contrato temporário com a Prefeitura. Os 

médicos recebem salários diferenciados. O médico concursado recebe um salário 

bruto de aproximadamente R$ 8.200,00 e líquido de R$ 5.000,00. O salário do médico 

contratado não foi informado, mas a secretária de saúde informou que é um valor bem 

inferior ao salário praticado ao médico concursado. As enfermeiras recebem um 



 
 

salário de R$ 3.500,00 e o cirurgião-dentista recebe aproximadamente R$ 2.600,00 

bruto e R$ 2.200,00 líquido. Todos os profissionais recebem um abono para 

trabalharem na zona rural e quando não podem voltar para município a prefeitura paga 

diárias a eles. 

As duas enfermeiras moram em Lagoa do Barro do Piauí, mas os médicos e o 

cirurgião-dentista moram em outros municípios e se deslocam para lá nos dias de 

trabalho, pernoitando uma noite na cidade. Uma das enfermeiras é natural de Lagoa 

do Barro do Piauí, se formou em Teresina e voltou para o município após ser aprovada 

no concurso público. Já a outra é de um município no interior do estado, se formou em 

Teresina e foi para o município quando foi aprovada no concurso público. Lá conheceu 

seu marido, que é da região. 

De acordo com o médico entrevistado, o salário é baixo e por si só não compensa 

para trabalhar na ESF do município. Entretanto, ele não pretende sair de Lagoa do 

Barro do Piauí, pelo reconhecimento da comunidade, pela filosofia da ESF e por sua 

realização profissional. Ele usou um termo muito peculiar e que chamou a atenção, 

falando que esse trabalho para ele é uma “missão”. Juntamente a isso, o clima 

agradável, a cidade tranquila, o bom relacionamento e a boa qualidade da equipe, 

pautada no tripé honestidade, qualidade e competência são fundamentais para sua 

permanência no município. Ainda de acordo com o médico, a confiança e a segurança 

do mesmo na gestão da Secretaria de Saúde também contribuem para sua fixação. 

No dia em que estávamos no município, estava acontecendo o HIPERDIA. Este 

evento pretende conscientizar a população idosa, principalmente da zona rural, sobre 

os problemas de hipertensão e diabetes. Ele é realizado anualmente, no mês de 

agosto, mas mensalmente pequenos encontros com grupos de diabéticos e 

hipertensos são realizados. Todos os idosos da zona urbana e rural foram convidados 

a ir e a Câmara Municipal, local do evento ficou completamente lotada. Primeiramente, 

os idosos eram cadastrados, fazendo um exame de glicemia e aferindo a pressão. 

Depois houve palestras com o médico e a enfermeira, sobre os riscos dessas 

doenças. 

Além da hipertensão e do diabetes, um dos principais problemas encontrados pelo 

médico nos últimos anos são as quedas de motocicleta. Com as facilidades de compra 

e financiamento desse tipo de veículo, muitas pessoas na região adquiriram motos. A 

maioria dos motociclistas não possui habilitação e dirige sem capacete, o que causa 

graves acidentes. 

De acordo com a enfermeira existe um curandeiro na região que prescreve 

medicamentos para a população e prejudica o trabalho dos profissionais de saúde, 

pois as pessoas deixam de utilizar as terapias propostas pela equipe do PSF. O 



 
 

cirurgião-dentista relatou a existência de um prático na cidade, entretanto, a população 

deixou de procura-lo após descobrirem que o mesmo não possuía diploma 

universitário. 

Um ponto da entrevista de umas das enfermeiras que chamou atenção foi em 

relação à melhoria da rodovia que dá acesso ao município. Segundo ela, houveram 

melhorias, principalmente porque o acesso a outros municípios da região ficou mais 

rápido. Porém, houveram também malefícios, pois aumentaram o número de 

acidentes com motos, alguns deles fatais, o tráfico e uso de drogas na região e o 

aumento de doenças sexualmente transmissíveis. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde 

O município de Lagoa do Barro do Piauí foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao 

munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, constatamos que a rotatividade de profissionais não é alta, mas a dificuldade 

de contratação dos mesmos está em sua grande parte relacionada à distância de 

grandes centros e à falta de estrutura. De acordo com a gestora, as principais 

dificuldades encontradas para a fixação de profissionais é a falta de atividades de 

lazer no município e a baixa qualidade da água. Outra dificuldade é a financeira, pois o 

custo das equipes é muito alto e o repasse do Ministério da Saúde não cobre os 

valores praticados pelo município. A principal estratégia utilizada pelo município para 

atrair e fixar profissionais é o pagamento em dia. A gestora ressaltou que a 

pavimentação da PI 459 melhorou muito o acesso ao município e facilitou a atração e 

fixação de profissionais de saúde. 

O médico e o cirurgião-dentista entrevistados não residem no município, o 

primeiro mora em Teresina e o segundo em São João do Piauí. Os dois profissionais 

são casados e tem filhos. A distância não permite que os profissionais façam o 

percurso trabalho/casa diariamente, e os mesmos ficam hospedados no município 

durante os seus dias de atendimento. De uma maneira em geral, os profissionais não 

participam de atividades do município em suas horas vagas. O médico relatou que sua 

diversão na cidade é ver filmes e “bater papo” com a população. Uma das enfermeiras 

entrevistadas é evangélica, e sua principal atividade de lazer é frequentar a igreja. A 

outra enfermeira organiza jogos de vôlei e caminhada em suas horas vagas, mas 

sente falta de cinemas e teatros. 

Para a enfermeira e o cirurgião-dentista entrevistados, a ausência de educação de 

qualidade interfere muito na fixação dos profissionais. A filha do cirurgião-dentista 



 
 

mudou-se muito jovem para a capital Teresina, para obter estudos de qualidade e a 

enfermeira afirmou que pretende enviar seus filhos para estudarem em uma cidade 

maior, já que Lagoa do Barro do Piauí não oferece educação de qualidade. 

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Como uma 

forma de atrair e fixar profissionais no município foi mencionado durante as entrevistas 

a questão do aumento do salário, a estabilidade (através de concursos públicos) e a 

implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários da 

saúde. Outro aspecto citado foi o investimento na infraestrutura dos serviços de saúde, 

melhorando também as condições de trabalho dos profissionais. O médico e o 

cirurgião-dentista apontam o pagamento em dia como um importante fator de fixação. 

Já as enfermeiras ressaltaram a valorização do trabalho das mesmas frente às 

equipes de PSF, principalmente em um município que não possui médicos e 

cirurgiões-dentistas por 40 horas semanais, sobrecarregando-as. Na opinião do 

médico, é necessário que o governo federal crie políticas de saúde específicas para as 

diferentes regiões do país, de acordo com as peculiaridades de cada uma. Para este 

profissional, a baixa resolutividade dos serviços de saúde do município, aliada à 

precariedade da atenção secundária oferecida pelo estado do Piauí, pode ser um fator 

de repulsão de médicos. 

Dos quatro profissionais entrevistados (um médico, um cirurgião-dentista e duas 

enfermeiras), apenas as enfermeiras pretendem continuar morando no município. 

Tanto o médico quanto o cirurgião-dentista não sabem quanto tempo ficarão na 

cidade, pois os deslocamentos de suas cidades  para Lagoa do Barro do Piauí é muito 

cansativo, enquanto suportarem o cansaço vão ficar. O médico ressaltou ainda que se 

a regularidade do pagamento for interrompida ele irá sair do município. Uma das 

enfermeiras não pretende sair, já a outra vai continuar pela estabilidade. Entretanto, 

ela planeja fazer mestrado e tentar concursos em cidades maiores, que ofereçam 

educação de qualidade para seus filhos. 

 

 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

A princípio, Lagoa do Barro do Piauí seria a primeira cidade a ser visitada pela 

equipe de pesquisadores. Na segunda feira, 22 de agosto, nos deslocamos de 

Petrolina para lá e nos deparamos com a seguinte situação: fomos à Secretaria 

Municipal de Saúde e não se encontravam no município a gestora municipal de saúde, 



 
 

nenhum médico, nenhum cirurgião-dentista e apenas uma enfermeira. Foi necessário 

alterarmos o planejamento, mas conseguimos agendar a visita à Vila Nova do Piauí e 

invertemos a ordem dos municípios.  

Chegando ao município no dia 25, fomos muito bem recebidos pela secretária de 

saúde de Lagoa do Barro do Piauí. Em um primeiro momento, ela ficou um pouco 

apreensiva com a entrevista. No entanto, após explicarmos o propósito da nossa visita 

e o objetivo da pesquisa, fomos muito bem atendidos por ela. Ao manifestarmos nosso 

interesse em conhecer comunidades na zona rural, ela solicitou que o Secretário 

Municipal de Agricultura nos acompanhasse nas visitas. Tal situação nos deixou um 

pouco constrangidos, pois o secretário de agricultura filmou nossas conversas 

informais com os técnicos de enfermagem responsáveis pelas unidades. Entretanto, 

esse fato não atrapalhou o desenvolvimento de nossas atividades. 

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das mesmas. 

Como estávamos no município no dia da realização do Hiperdia, a secretária de 

saúde nos convidou pra participarmos do evento. Foi inclusive uma boa oportunidade 

para conhecermos e entrevistarmos o médico e uma das enfermeiras. Foi interessante 

participar da palestra e observar as palestras dos profissionais e a participação da 

comunidade. 

  



 
 

Relatório de Campo – Curaçá - BA 

 

Data da viagem: 29 a 30 de Agosto de 2011 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 

 

Curaçá é um município situado às margens do Rio São Francisco, na mesorregião 

do Vale do São Francisco, a 554 km da capital do estado, Salvador, e a 100 km de 

Juazeiro, principal centro urbano da região, via BA 210. O município possui 32.165 

habitantes, distribuídos em uma área geográfica de aproximadamente 6.442,190 Km², 

sendo 13.719 residentes em área urbana e 18.449 em área rural.  

O acesso ao município pode ser rodoviário, pela rodovia estadual BA 210 ou 

fluvial, pelo rio São Francisco. A equipe de pesquisa chegou à Curaçá por Juazeiro, 

em uma viagem pela BA 210, que levou cerca de uma hora e trinta minutos. A estrada 

estava em ótimo estado de conservação na primeira metade da viagem, na segunda 

metade ela estava em péssimas condições, mas alguns trechos da estrada estavam 

em obras.     

A região de Curaçá era primitivamente habitada pelos índios Tapuias. Ainda no 

século XVI, foi fundado pelos bandeirantes o povoado Pambu. Em 1832 foi criado o 

município Pambu, cuja sede foi transferida para Bom Jesus da Boa Morte em 1853. 

Em 1890 o município passou a ser chamado de Curaçá.  

As ruas são de calçamento de paralelepípedos (sede) e de terra. A cidade possui 

uma agência do Banco do Brasil. O comércio é distribuído por toda a cidade, com 

opções variadas de lojas para compras. Há um grande movimento no centro de 

comércio popular, com muitos camelôs e feira livre. As operadoras de telefonia móvel 

População: 32.165 

   - 13.719 urbana 

   - 18.449 rural 

Médicos: 15 

Enfermeiros: 13 

Cirurgião-dentista: 02 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 01 Hospital 

   - 03 Centros de Saúde na área urbana 

  -  03 Centros de Saúde na área rural 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

que operam no município são Tim e Vivo e o sinal é bom. Há sinal de internet na 

cidade. 

Curaçá conta alguns equipamentos de lazer para a população, como um estádio 

de futebol, duas praças bem cuidadas e uma praia do rio São Francisco. Há também 

uma biblioteca e um teatro, localizado na praça, que, de acordo com os entrevistados, 

funciona cerca de 5 vezes por ano. Há poucas opções de restaurantes, bares e 

lanchonetes, e duas boas opções de hospedagem, inclusive um hotel fazenda famoso 

na região. O município conta com creches e escolas de Ensino Fundamental, Médio e 

Profissionalizante.  

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

O município possui seis equipes de ESF, sendo três na sede do município e três 

na área rural. Atualmente, trabalham no município 15 médicos, seis na ESF, sete nos 

plantões do hospital e dois que cobrem áreas dos agentes comunitários de saúde. 

Nenhum médico possui residência fixa no município. Curaçá possui ainda 13 

enfermeiros, todos morando na cidade, e dois cirurgiões-dentistas, que não atuam na 

ESF e não residem na cidade.  

Todos os médicos possuem contrato temporário com o município. Os plantonistas 

recebem R$ 1.400,00 por cada plantão de 24 horas, e os médicos da ESF recebem 

cerca de R$ 11.000,00 brutos, R$ 8.000,00 líquidos, por três dias de trabalho na 

semana. Entre os enfermeiros, dois são concursados e 11 possuem contrato 

temporário. A remuneração dos mesmos é de aproximadamente R$ 2.500,00, sendo 

que os profissionais que atuam na área rural recebem uma gratificação.  A enfermeira 

recebe um salário de R$ 2.800,00. Os cirurgiões-dentistas são concursados e 

recebem R$ 1.100,00 por uma jornada de 40 horas semanais.   

A maior parte dos médicos reside em Juazeiro ou Petrolina, e alguns residem em 

outras cidades próximas. Os médicos do PSF ficam hospedados em pousadas nos 

dias em que estão trabalhando na cidade, e a prefeitura possui um carro que leva e 

busca os mesmos em suas cidades, além de transportar os profissionais para a área 

rural.  

Curaçá possui um hospital de pequeno porte, possui três centros de saúde na 

área urbana, três centros de saúde na área rural e Secretaria Municipal de Saúde, que 

também realiza atendimentos e marcação de consultas e exames. O laboratório de 

análises clínicas do município fica no hospital. Há um equipamento de raio-x, em 

péssimas condições. Os exames de ultrassonografia são encaminhados para 



 
 

Juazeiro. Os procedimentos de alta e média complexidade são referenciados para 

Juazeiro, Petrolina e Salvador. O município possui uma ambulância do SAMU. 

Apesar de haver dois cirurgiões-dentistas concursados no município e 

consultórios odontológicos montados, o atendimento prestado é quase inexistente, 

pois um dos profissionais atende somente aos sábados pela manhã, e o outro não 

atende. De acordo com o secretário de saúde, ambos alegam que o salário oferecido é 

muito baixo e por isso precisam trabalhar em outros municípios. Entretanto, os salários 

continuam sendo pagos. O gestor municipal afirma que está tentando resolver esse 

problema, pois seriam necessários pelo menos quatro cirurgiões-dentistas atuando no 

município. Ele pretende implantar as equipes de saúde bucal atreladas às equipes da 

ESF. 

A área do município é muito grande, e as comunidades rurais chegam a ser 100 

km distantes da sede. As estradas de terra que ligam a sede às comunidades estão 

em péssimo estado de conservação, o que aumenta muito o tempo de deslocamento 

dos moradores e profissionais de saúde. A situação da área rural de Curaçá é bem 

particular, pois há comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos rurais e 

acampamentos do movimento sem-terra, o que interfere muito na organização dos 

serviços de saúde. A CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) criou 14 

reassentamentos de produtores rurais, as chamadas agrovilas. A CHESF possui uma 

unidade de saúde que presta atendimento à essas comunidades e os profissionais são 

contratados pela empresa.  

O Posto de Saúde da Comunidade Rural “Riacho Seco”, visitado pela equipe de 

pesquisa, fica a cerca de 40 km da sede do município e o acesso é feito por uma 

estrada de terra em péssimas condições. A unidade tem uma estrutura simples, mas 

boa. Há atendimento médico três vezes por semana e o atendimento de enfermagem 

é feito todos os dias da semana, pois o enfermeiro mora na comunidade. Há um 

consultório odontológico, mas a cadeira é utilizada como maca para urgência e 

emergência.  

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Curaçá foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao munícipio e a partir 

das entrevistas realizadas com o gestor, com a diretora de atenção básica e com os 

profissionais de saúde, nos informaram que não existe a dificuldade na contratação de 

enfermeiros. Já a situação dos médicos é diferente, existindo a escassez deste 



 
 

profissional no município. De acordo com o secretário de saúde, a rotatividade dos 

médicos existe, mas não é muito alta. Dentre os problemas citados pelo gestor como 

dificultadores para a contratação de médicos, estão a grande oferta de vagas em 

municípios da região, causando o chamado “leilão de médicos” e a distância da 

capital, Salvador. Outra dificuldade é a financeira, pois o custo das equipes é muito 

alto e o repasse do Ministério da Saúde não cobre os valores praticados pelo 

município.   

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca-se o salário, o pagamento em dia, adicional para trabalho em área rural e a 

possibilidade de emprego para o cônjuge. A diretora da Atenção Básica acredita que 

se os currículos dos cursos de medicina tiverem maior ênfase na atenção primária, os 

alunos formados teriam maior interesse em trabalhar na ESF. Foi ressaltada ainda a 

possibilidade de aumento do número de vagas nos cursos de medicina. 

Como uma forma de contornar a rotatividade e atrair profissionais para o município 

foram mencionadas durante as entrevistas a importância dos investimentos em 

infraestrutura, a realização de concursos públicos e a criação de planos de cargos, 

carreiras e salários. Para o gestor, o fato de Curaçá estar próxima à Juazeiro e 

Petrolina, na região do Vale do são Francisco, um grande polo de desenvolvimento, 

além de estar localizado às margens do rio São Francisco, facilita a atração de 

profissionais.  

Foram entrevistados quatro profissionais, sendo três médicos e um enfermeiro.  

Uma das médicas é natural do interior da Bahia e gosta de trabalhar em cidades 

pequenas. Ela trabalha em Curaçá e na sua cidade natal, onde pretende abrir uma 

clínica particular de estética. Os outros dois médicos são recém-formados, um vive em 

Petrolina e outro em Juazeiro, e estão trabalhando no município para ganhar 

experiência e estudar para as provas de residência.  O enfermeiro é do interior de 

Pernambuco, estudou em João Pessoa - PA e foi para Curaçá por que tinha interesse 

em trabalhar na ESF de comunidades rurais.  Apesar de estar satisfeito com o trabalho 

e a cidade, ele se sente inseguro com o contrato temporário e pretende fazer 

concursos públicos, lá ou em outro município. Todos os entrevistados concordam que 

Curaçá não possui opções de lazer.   

 

 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 



 
 

Fomos muito bem recepcionados pelo gestor, pela diretora de atenção básica e 

pelos profissionais de saúde de Curaçá. Chegamos à Secretaria Municipal de Saúde e 

fomos recepcionados por uma enfermeira que trabalha na Diretoria de Atenção 

Básica, que deu total apoio à nossas atividades. A mesma enfermeira nos 

acompanhou ainda em uma visita á uma unidade de saúde da área rural. Curaçá foi o 

único município em que entrevistamos, além do gestor, a diretora de atenção básica.  

Não foi possível entrevistar cirurgiões-dentistas durante nossa estada na cidade, 

porque o trabalho foi realizado segunda feira e terça feira, e o único profissional estaria 

atendendo no município somente no sábado, data de nosso retorno à Belo Horizonte.  

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Floresta - PE 

 

 Data da viagem: 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2011 

  

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 
 

Floresta é um município situado no estado de Pernambuco, na mesorregião do 

São Francisco Pernambucano, divisa com a Bahia. Sua distância em relação à capital 

do estado, Recife, é de 432 km, via BR-232. O município possui 29.285 habitantes, 

distribuídos em uma área geográfica de aproximadamente 3.644,150 Km², sendo 

19.973 residentes em área urbana e 9.312 em área rural (Fonte: IBGE, 2010).  

O início da colonização do município de Floresta remonta à época das primeiras 

missões jesuítas e dos capuchinhos franceses às margens do Rio São Francisco para 

a catequização dos índios da região (Fonte: www.ibge.gov.br).  Já a partir da segunda 

metade do século XVIII, às margens do Rio Pajeú, afluente do rio São Francisco, 

estabeleceu-se o capitão José Pereira Maciel, com sua fazenda de gado. Vivia-se 

àquela época o ciclo do gado, quando pelo sertão nordestino se alastravam as 

fazendas sob o estímulo do consumo advindo do litoral, onde se desenvolvia a 

indústria açucareira e o povoamento. No ano de Em 1907 foi elevado à condição de 

cidade.  (Fonte: www.ibge.gov.br)  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 
 

Para chegar ao município, realizamos a travessia de balsa do município de 

Curaçá, no estado da Bahia, para Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. A partir 

de Santa Maria, fomos para Floresta pela BR – 428 e BR - 316. Nesse trajeto de 

rodovia, passamos pela região conhecida como Polígono da Maconha. O município de 

Floresta faz parte dessa região, juntamente com os municípios de Cabrobó, Salgueiro, 

Belém de São Francisco e outros. O Polígono da Maconha é conhecido principalmente 

pela produção de maconha e pela violência advinda do tráfico de drogas. Durante 

nossa viagem, passamos por diversos postos da Polícia Rodoviária Federal e também 

por algumas blitz de fiscalização.  

A cidade é cortada pela BR-316 e apresenta um fluxo muito intenso de veículos. 

As ruas são de calçamento de paralelepípedos e de terra. A cidade possui agências 

do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco e Santander. As secretarias 

municipais estão concentradas em apenas uma avenida, a principal da cidade. O 

comércio é distribuído por toda a cidade, com opções variadas de lojas para compras. 

Há um grande movimento no centro de comércio popular, com muitos camelôs, 

barracas que vendiam produtos oriundos da agricultura familiar e um mercado. As 

operadoras de telefonia móvel que operam no município são Tim, Claro e Vivo e o 

sinal é bom. Há sinal de internet na cidade. 

Floresta conta alguns equipamentos de lazer para a população, como uma grande 

quantidade de quadras para futebol, uma casa de shows, dois clubes que realizam 

shows e bailes, e que possui também piscinas e quadras. Percebeu-se também uma 

grande quantidade de lanhouses. A cidade possui diversas praças, bem arborizadas, 

frequentadas pela população principalmente durante a noite, para passear e 

conversar. Há uma grande quantidade de restaurantes, bares e lanchonetes, que 

reúnem a população para os encontros. Os principais pontos de encontro são a loja de 

açaí e o bar Verdão, que fica em frente à faculdade, na avenida principal. O município 

possui um centro histórico, bem preservado, com ruas largas, praças, igrejas, espaços 

culturais, biblioteca e um museu. Durante nossa visita, estava acontecendo uma 

Exposição sobre a vida de Luiz Gonzaga.  

O município conta com escolas de Ensino Fundamental, Médio e Técnico. A 

escola de referência oferta ensino em período integral. Na unidade do IFPE (Instituto 

Federal de Pernambuco), antigo CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica), 

são ofertados os cursos de Técnico em Agronomia e Superiores de Química e 

Informática. Existe ainda no município uma faculdade particular de Pedagogia. A 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) oferta o curso de Biologia à distância. O 

município conta também com uma escola técnica de enfermagem. De acordo com o 

secretário de saúde, a questão da educação de qualidade ainda é muito deficiente, 



 
 

sendo que quem possui uma condição financeira melhor, manda seus filhos para 

estudar em Serra Talhada ou Recife.  

 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Através das entrevistas com o gestor municipal de saúde e os profissionais, fomos 

informados que o sistema de saúde municipal está passando por reformas. A atual 

prefeita detectou que a saúde se encontrava em péssimas condições e que seria 

necessário um gestor técnico e não político na secretaria municipal de saúde. Ela 

então fez contato com o governador do estado, que enviou um técnico da secretaria 

estadual de saúde para fazer essa reestruturação no município. O atual secretário de 

saúde é um médico veterinário, sanitarista e pós graduando em Gestão Pública. Antes 

de assumir o cargo, ele já tinha sido secretário adjunto de saúde em três municípios e 

era superintendente de regionalização do governo do estado de Pernambuco.  

O município conta atualmente com seis equipes de ESF, todas completas.   No 

período da nossa visita, trabalhavam no município 13 médicos, sete cirurgiões-

dentistas e vinte e um enfermeiros. 

Floresta possui um hospital, com sete médicos plantonistas. Apenas nas 

segundas feiras não tem médico fixo para o plantão. O hospital está em reformas, para 

aumentar e melhorar o atendimento.  O município conta ainda com o Centro de Saúde 

principal, localizado no centro da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde, que 

também realiza atendimentos. Há postos de saúde na área rural. 

O município oferta consulta com cardiologista, dermatologista, ginecologista, 

pediatra, neurologista, endocrinologista e gastroenterologista. O próprio município 

possui um laboratório de análises clínicas. São realizados também no município 

exames de ultrassonografia e endoscopia. Não existe uma seleção para contratação 

de médicos para o município, pois conforme disse o secretário, a escassez de 

médicos na região é tanta que qualquer um que se candidata a vaga é contratado. No 

momento da pesquisa, quatro médicos residiam no município, sendo todos quatro 

naturais da cidade.  

Em relação ao salário dos médicos, o município paga valores diferentes para cada 

profissional. Conforme o secretário de saúde, existem médicos ganhando na ESF R$ 

8.000,00, pois trabalham na zona rural e outros ganhando R$ 7.000,00, pois trabalham 

na zona urbana. Esses valores são os salários brutos. Os médicos plantonistas 

recebem R$ 6.000,00 brutos por quatro plantões mensais, e para os médicos 

especialistas que atendem no ambulatório é pago cerca de R$ 4.000,00, para uma 

média de 80 a 100 procedimentos mensais.   



 
 

Segundo ele, existe um “leilão de salários” e um “leilão de cargas horárias” para a 

contratação de médicos entre os municípios, sendo que algumas cidades da região 

praticam salários de R$ 3.000,00, porém com uma jornada de trabalho bem reduzida. 

Essa é, na opinião do gestor municipal, a principal causa da alta rotatividade dos 

médicos no município.  

Dos sete cirurgiões-dentistas que trabalham em Floresta, seis são vinculados à 

ESF e um atua no ambulatório do Centro de Saúde. O salário dos mesmos é de R$ 

2.500,00. No caso dos enfermeiros, todos ganham R$ 2.500,00, estejam eles atuando 

na ESF ou no Hospital de Urgência e Emergência.  

A respeito das formas de contratação, o gestor afirma que esse fator interfere na 

qualidade do sistema de saúde e dos serviços prestados. Na opinião dele, o concurso 

público não é a melhor maneira para a atração do profissional, uma vez que não 

“fideliza” (expressão usada pelo entrevistado) o médico ao município. Explicando o 

termo fidelizar, o secretário de saúde afirma que uma mão de obra, independente se 

ela está com um contrato de interesse público ou se é um servidor efetivo, pouco 

interessa, pois o salário é mais importante que o vínculo. Para ele o funcionário 

concursado se sente “dono da vaga”, e às vezes, dá mais trabalho que um profissional 

contratado. Atos de insubordinação e de “corpo-mole” no trabalho são praticados por 

alguns cirurgiões-dentistas e enfermeiros concursados. O município utiliza para a 

contratação de médicos um Contrato Temporário por excepcional interesse público.     

Os municípios de referência são Serra Talhada, distante 90 km, Arcoverde, 

distante 100 km e Recife a 432 km de distância. Conforme informações do gestor 

municipal, as rodovias que dão acesso a esses municípios, que são os polos da 

região, estão em condições péssimas, com muitos buracos, tornando a viagem difícil, 

perigosa, cansativa e longa.  

O Posto de Saúde da Comunidade Rural “Distrito de Nazaré”, fica a 42 km da 

sede do município, e o acesso é feito por uma estrada de terra em péssimas 

condições. No momento da visita do pesquisador havia apenas técnicas de 

enfermagem na unidade. De acordo com as mesmas e com alguns usuários, o 

atendimento médico não é regular, o que tem causado um descontentamento geral da 

população. Um cirurgião-dentista e uma enfermeira atendem lá três vezes na semana, 

as 3ª, 5ª e 6ª feiras. O consultório odontológico é novo é possui um raio-x 

odontológico, mas o mesmo não funciona. Foi possível observar um veículo “pau-de-

arara” saindo do distrito para atendimento médico na cidade.  

O município de Floresta recebe royalties da CHESF (Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco), o que garante o investimento de um aporte financeiro na saúde maior 

que o da maioria das cidades do interior de Pernambuco. 



 
 

  

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

O município de Floresta foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao munícipio e a partir 

das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de saúde, foi informado 

que não existe a dificuldade na contratação de enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Já a 

situação dos médicos é diferente, existindo a escassez deste profissional no 

município. De acordo com o secretário de saúde, a rotatividade dos médicos é alta. 

Dentre os problemas citados pelo gestor como dificultadores para a contratação de 

médicos, estão a localização de Floresta, no Sertão Nordestino, o clima da muito 

quente, a distância da capital, Recife, a violência e o fato do município estar inserido 

no polígono da maconha. Outros fatores que influenciam negativamente na 

contratação de médicos são a má qualidade nas estradas da região e a nova lei que 

permite que os médicos tenham somente dois vínculos públicos.  

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais 

destaca-se o pagamento em dia, adicional para trabalho em área rural, respeito ao 

profissional e a possibilidade de emprego para o cônjuge. Segundo o gestor municipal, 

a implantação de um curso de medicina em uma universidade pública na região, em 

Petrolina, foi o primeiro passo a interiorização e fixação de médicos no sertão 

pernambucano.  

Como uma forma de contornar essa alta rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi mencionado durante as entrevistas a possibilidade de implantação do 

serviço civil obrigatório para estudantes de medicina formados em universidades 

públicas ou em universidades particulares com bolsa PROUNI ou FIES. Outro aspecto 

citado, por todos os entrevistados, foi o aumento da remuneração e a possibilidade de 

acréscimos no salário quando o município se localizar distante de um grande centro 

urbano. Já os enfermeiros apontam que a estabilidade proporcionada pelo concurso 

público é uma estratégia importante para a atração e fixação de profissionais.  

Os quatro profissionais entrevistados moram em Floresta. O médico é natural de 

Floresta, se formou no Recife e voltou para a cidade porque queria ficar perto da 

família, onde pretende continuar. O cirurgião-dentista e sua esposa são da região, e 

também pretendem continuar morando em Floresta. Os dois enfermeiros nasceram na 

cidade, estudaram no Recife e retornaram à Floresta para ficarem próximos à família. 

Entretanto, ambos se sentem inseguros com o contrato temporário e pretendem fazer 

concursos públicos, lá ou em outro município. Todos os entrevistados concordam que 



 
 

Floresta não possui muitas opções de lazer, principalmente para profissionais que são 

de cidades maiores. Já para eles, que são naturais da região, as poucas opções 

existentes (bares, clubes, fazendas e o rio São Francisco) são razoáveis.  

Um fator que chamou a atenção tanto na entrevista do secretário de saúde, quanto 

nas conversas informais que tivemos na cidade é a guerra familiar que existe na 

cidade, entre as famílias Novaes e Ferraz. Esse conflito familiar existe há muito tempo 

e já morreram pessoas de ambas as famílias devido à rixa. Conforme relatos, a cidade 

de Floresta é divida em duas partes – a parte da família Novaes e a parte da família 

Ferraz. O ponto central da divisão é a Prefeitura e a Câmara Municipal. Existem dois 

clubes na região, um frequentando pelos Ferraz e um frequentado pelos Novaes. A 

rixa familiar ainda existe, porém sem violência, sendo que a atual prefeita é da família 

Ferraz e casou-se com um Novaes. De acordo com o secretário de saúde, esse é um 

fator que influencia na atração e fixação dos médicos no município.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recepcionados pelo gestor e pelos profissionais de saúde de 

Floresta. Com esse movimento de reestruturação da saúde, pudemos acompanhar de 

perto as reformas que estão sendo feitas no hospital, as reformas que estão sendo 

feitas nas unidades de saúde e o esforço da gestão municipal de saúde em sanar 

alguns dos problemas mais graves encontrados por eles. É interessante observar que 

o secretário municipal de saúde de Floresta foi o mais esclarecido dentre os quatro 

gestores entrevistados nas cidades pesquisadas na viagem, tanto pela sua formação 

quanto pela sua experiência.  

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Mara Rosa GO 

 

 Data da viagem: 16 a 18 de Novembro de 2011 

 

 

1.  O município (localização, acesso, infra estrutura) 

 

Mara Rosa é um município brasileiro situado no norte do estado de Goiás. Ele 

integra a Microrregião de Porangatu ao lado de outras 18 cidades que, por sua vez, 

pertencem à Mesorregião do Norte Goiano. Esta área destaca-se pela agropecuária – 

especialmente pelo gado de corte e de leite –, e também pela mineração.  

O povoamento da região iniciou-se com as expedições exploratórias conduzidas 

pelos bandeirantes a partir de meados do século XVIII. O ouro atraiu garimpeiros para 

a área, que não tardaram a estabelecer uma povoação denominada “Amaro Leite”, em 

referência a um dos primeiros bandeirantes que aventurou-se pela área em questão 

(Amaro Moreira Leite). Esse povoado foi elevado à categoria de distrito cerca de um 

século mais tarde, integrando o município de Pilar de Goiás (1835) e, mais tarde, o de 

Uruaçu (1911). Amaro Leite, entretanto, tornou-se município independente apenas na 

metade do último século (1954), tendo sua sede municipal transferida para outro local. 

Essa nova sede foi rebatizada “Mara Rosa”, tornando-se município reconhecido em 

1963 (Ibge, 2010).  

Atualmente, estima-se que o município conte com 10.649 habitantes (Ibge, 2010), 

cuja maioria concentra-se na zona urbana (7.961 pessoas, 74,8%) e minoria na zona 

rural (2.688 pessoas, 25,2%). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) é alto (0,713, Pnud 2000), aproximando-se de pólos próximos como Ceres (0,782, 

Pnud 2000) e Porangatu (0, 761, Pnud 2000). 

Mara Rosa é acessível por meio de rotas aéreas ou rodoviárias. O município 

conta com um aeroporto de pequeno porte, que recebe voos regulares de cidades 

como Brasília (DF) e Goiânia (GO). Ao que parece, entretanto, as estradas de 

População: 10.649 
   - 7.961 urbana 
   - 2.688 rural 
Médicos: 3 
Enfermeiros: 3  
Cirurgiões-dentistas: 3 
Número de estabelecimentos de saúde: 2 
   - 01 Unidade Básica de Saúde Rural 
   - 01 Hospital Municipal 
Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 



 
 

rodagem são as vias de acesso mais utilizadas, permitindo o deslocamento entre 

municípios próximos e distantes. A BR 0-80 é a estrada que liga a cidade até Brasília, 

a 303 km ao sudeste; a BR-153 cobre parte do acesso até Goiânia, a 294 km a 

sudoeste, e até Palmas (TO), a 500 km a norte; rodovias estaduais conectam o 

município a polos vizinhos (GO-153, GO-239). A equipe de pesquisa utilizou-se de 

rodovias federais como a BR-070 e BR-153 (Brasília – Mara Rosa – Barra do Garças) 

para deslocar-se até/desde, além de trechos de rodovias estaduais como a GO-429. 

Em geral, todos os trajetos foram realizados em estradas bem conservadas e 

sinalizadas.  

Mara Rosa possui uma infraestrutura urbana razoavelmente desenvolvida. A 

pavimentação existe em toda sede municipal e estava em bom estado de conservação 

por ocasião da visita da equipe de pesquisa. A cidade possui ruas limpas e 

arborizadas, que às vezes atravessam parques e/ou praças. Trata-se de um município 

que parece bem cuidado, causando uma boa impressão ao visitante.  

Ainda no que diz respeito à infraestrutura local, vale ressaltar que Mara Rosa 

possui uma rede pública de abastecimento, responsável pela alimentação aquífera de 

boa parte dos domicílios estabelecidos na sede municipal. A cidade também conta 

com uma estação de tratamento de esgoto (ETE) recém-inaugurada, na qual acontece 

o tratamento de uma parcela dos dejetos orgânicos domésticos produzidos pelos 

habitantes da região. Mara Rosa conta com coleta de lixo, embora não possua um 

aterro sanitário.  

Mara Rosa também é uma cidade relativamente bem estruturada no que se refere 

à disponibilidade de serviços. O município possui alguns hotéis e pousadas simples, 

que oferecem quartos com ar-condicionado, frigobar, televisão e café da manhã. Mara 

Rosa também conta com agências bancárias (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú), 

transporte privado (táxis e moto-táxis). Há sinal de internet, de telefonia celular e de 

televisão a cabo (SKY).   

No município é possível encontrar restaurantes, lanchonetes e bares de 

qualidade, ainda que os pratos oferecidos não sejam sofisticados. Estes são os 

principais locais frequentados pela população para o lazer, que também acontece em 

residências particulares (churrascos, festas, sítios, etc.). Não existem muitos atrativos 

turísticos nos entornos da cidade, excetuando-se o “Lago Azul”, uma antiga mina de 

ouro preenchida pela água de um lençol freático. O local é procurado por locais e 

visitantes que praticam o mergulho subaquático.  

 

 

 



 
 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Mara Rosa possui apenas 2 estabelecimentos que atendem pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS): 1 unidade básica na zona urbana, na qual trabalha a única Equipe de 

Saúde da Família (ESF) existente na cidade, e 1 hospital de pequeno porte (Hospital 

Municipal José Inocêncio de Oliveira). Dentre os estabelecimentos públicos, também 

destacam-se a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a sede 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Vale ressaltar que o município também 

conta com 1 hospital (Hospital e Maternidade Santo Antônio) e 2 clínicas 

odontológicas particulares.  

O Hospital Municipal José Inocêncio de Oliveira está situado na R. Rio de Janeiro, 

s/n, na área central da cidade. Seus equipamentos e instalações são antigos, embora 

estejam em um bom estado de conservação. O Hospital Municipal possui uma 

estrutura que inclui consultório médico, consultório de enfermagem, centro de 

esterilização, centro de reabilitação, enfermarias, farmácia e sala de cirurgia, além de 

um almoxarifado, uma lavanderia, uma sala de descanso (para plantonistas) e um 

vestiário. Neste estabelecimento acontece o atendimento de urgência e emergência, 

além de procedimentos como partos normais e pequenas cirurgias (suturas, 

cesarianas). Em caso de necessidade, os pacientes são encaminhados para os 

centros de referencia mais próximos (Anápolis, Ceres), que contam com hospital de 

média e/ou alta complexidade.  

Por ocasião da visita da equipe de pesquisa, 2 médicos trabalhavam no Hospital 

Municipal, revezando-se, em dias alternados, entre o ambulatório e o plantão. O HMM 

funciona 24 horas por dia, contando com uma equipe composta por um médico, dois 

enfermeiros e técnicos e enfermagem. De acordo com as informações fornecidas 

pelos próprios profissionais que trabalham no HMM, a SMS esforça-se para sempre 

manter dois médicos no município, que revezam-se entre o posto de saúde e o 

hospital municipal. Aparentemente, a proposta é que, durante período diurno, exista 

atendimento médico tanto no posto de saúde quanto no hospital, e que os médicos 

revezem-se para cobrir os plantões noturnos no último local (12 horas – 20:00 às 

08:00). Não obstante, o médico entrevistado pela equipe de pesquisa assegurou que 

frequentemente trabalha sozinho no município. Neste último caso, o profissional 

procede da seguinte maneira: trabalha pela manhã e pela tarde no posto de saúde, 

atendendo vinte fichas em cada um dos turnos de trabalho. Durante esse mesmo 

tempo, entretanto, os enfermeiros realizam a triagem dos pacientes no HMM, 

acionando o médico – que, nessa situação, fica sempre de “sobreaviso” – nos casos 

necessários. Terminado o período diurno, o profissional tem um descanso de cerca de 



 
 

duas ou três horas, seguindo novamente para o trabalho no plantão noturno no 

hospital municipal. O HMM também conta com dois enfermeiros que, por sua vez, 

revezam-se entre turnos diurnos e noturnos (um enfermeiro trabalha de 07:00 as 

19:00, outro de 19:00 às 07:00).  

O Centro de Saúde Mara Rosa está localizado na R. Paraná, 254, no centro da 

cidade. Trata-se de uma unidade básica bem cuidada e bem conservada, que conta 

com consultório médico, consultório odontológico, consultório de enfermagem, 

farmácia, sala de vacina, além de recepção e sala de espera.  

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde. 

A equipe de saúde do município é composta por três médicos, três cirurgiões-

dentistas e três enfermeiros. Todos esses profissionais trabalham nos centros de 

saúde públicos existentes em Mara Rosa, embora uma parcela dos cirurgiões-

dentistas também dedique seu tempo às clínicas particulares. Como ressaltado, a 

cidade possui um hospital privado, no qual trabalham outros três médicos (sem vínculo 

com a SMS) e enfermeiros. Todos os profissionais residiam – temporária ou 

permanentemente – em Mara Rosa. 

A gestora pareceu insatisfeita com a quantidade de profissionais instalados na 

cidade. Ela afirmou que atualmente não percebe escassez de enfermeiros no 

município, mas apontou para a necessidade de contratação de médicos para integrar 

as ESFs que, futuramente, gostaria de implementar: “eu diria de precisaria de pelo 

menos mais dois PFS aqui e precisaria de mais dois médicos, um pra cada equipe. E 

seria ótimo isso pra mim se eu conseguisse, porque meu tempo está curto e se o 

prefeito for eleito ou se não for eleito, ia me deixar como secretária”. A gestora 

também destacou a dificuldade de encontrar um odontólogo para trabalhar no saúde 

pública municipal: “o nosso serviço de cirurgião-dentista – não é porque não tem 

profissional não – ainda falta. Estamos querendo formar um profissional nesta área, 

mais ainda não conseguimos [...]”. 

Fomos informados pela gestora que muitos dos profissionais encontrados 

estavam vinculados ao município por contrato temporário. Não obstante, esta situação 

estava em transição: um concurso público havia sido realizado, possibilitando que dois 

médicos contratados fossem efetivados como funcionários municipais. O mesmo 

ocorreu com um dos cirurgiões-dentistas da cidade, que foi aprovado num concurso do 

estado.  

Na percepção da gestora, o tipo de vínculo não afeta a qualidade do serviço 

oferecido pelo profissional. Ao ser questionada sobre o tema, ela afirmou que o 

concurso foi realizado por “cumprimento burocrático, vou ser bem honesta com você, 



 
 

nós estamos cumprindo uma determinação do Ministério Público”. Aparentemente, 

contudo, o tipo de vínculo estabelecido com o município é importante para os médicos 

que trabalham no local.  Uma médica entrevistada afirmou que prefere ser estatutária, 

remetendo à estabilidade proporcionada por esta forma de vinculação. A profissional, 

natural de uma cidade vizinha (Porangatu - GO), foi aprovada no concurso público 

promovido pela gestão municipal, mas já trabalhava em Mara Rosa em regime de 

contrato temporário. Ao ser questionada sobre suas preferências em torno da forma de 

vinculação, ela afirmou: “Eu prefiro concurso pela questão da tranquilidade, porque 

senão muda o prefeito, muda todo o esquema metodológico. [Em cidades do] interior a 

política não é igual a [da] capital. Então é assim: se você quiser ficar ali, é impossível, 

porque aqui tem oposição. Aí por mais que você queira ficar, foi o outro [prefeito] que 

te contratou... Então é mais tranquilo, eu não estresso em ganhar menos com 

estabilidade maior”.  

A gestora afirmou que todos os profissionais possuíam uma remuneração 

estabelecida, não importando o vínculo estabelecido com a prefeitura municipal. Ela 

mencionou os salários dos médicos, odontólogos e cirurgiões-dentistas que, 

respectivamente, recebem cerca de R$13.500,00, R$2.300,00 e R$2.000,00 (valores 

líquidos), para o trabalho de 40 horas semanais. A médica aprovada no concurso 

público afirmou que o mesmo prevê uma remuneração inferior - R$7.800,00 –, ainda 

que ela possa complementar o salario com plantões no hospital municipal. No que se 

refere ao âmbito financeiro, vale ainda ressaltar que nenhum profissional recebe 

auxílios para alimentação, moradia e/ou transporte. 

Os dois médicos entrevistados pareceram satisfeitos com a remuneração 

oferecida pelo munícipio. A médica supracitada não demonstrou preocupação com o 

valor do salario oferecido, ressaltando a importância de recebe-lo dentro dos prazos 

estipulados. Ela exemplificou discorrendo seu trabalho anterior: “tinha o problema de 

receber, aqui, por exemplo, estou recebendo direitinho, todo mês. Aqui eu estou 

ganhando menos do que eu ganhava em Porangatu, mais eu não estava recebendo”. 

O outro médico, natural de Amaro Leite (antiga Mara Rosa), tem uma opinião 

diferente. Ele discorreu sobre a importância de bons salários para a fixação de 

médicos no interior: “a única coisa que [a prefeitura municipal] pode fazer [para fixar 

médicos] é salário. É isso que atrai para o interior. Por que aqui não tem nada, é só 

isso. Não tem nenhum outro incentivo aqui. Tem filho de gente daqui que é formado e 

não quer voltar, por que acha uma cidade melhor e vai ficando por lá”. 

A satisfação com a remuneração não é compartilhada pelo cirurgião-dentista e 

pelo enfermeiro entrevistados. O enfermeiro, vinculado à SMS por contrato temporário, 

afirmou que seu salario “poderia ser melhor”.  O odontólogo, que recebe um salário de 



 
 

R$1.800,00 (valor bruto) por 20 horas semanais em regime de contrato temporário, 

também pareceu descontente com os valores recebidos. Ele pareceu perceber este 

salário como um “complemento” da sua renda mensal, adquirida pelo trabalho em uma 

clínica particular. O mesmo profissional afirmou, inclusive, que provavelmente não 

assumiria o cargo caso passasse no concurso, já que este previa a dedicação de 40 

horas semanais.  

O médico possui 60 anos. É natural de Amaro Leite (antiga Mara Rosa).  Deixou a 

cidade para estudar, passando por cidades como Anápolis (1o grau), Uruaçu e Goiânia 

(2o grau). Ele formou-se em Medicina pela Faculdade Estadual de Medicina do Pará 

(FEMP), em Belém do Pará, no ano de 1979.   

Foi aprovado na prova de residência para clinica geral em Goiânia, cidade na qual 

trabalhou por três anos (onde “pegou prática). Trabalhou em Mutunópolis (Atenção 

Básica/Hospital), Arraias, Mara Rosa e Niquelândia. Regressou para Mara Rosa em 

2005, quando seu pai adoeceu. Ele afirma que trabalhava por meio de contratos com a 

prefeitura, além de ser funcionário do estado. Ele é cedido pelo estado e recebe um 

complemento da prefeitura. 

Como médico do hospital municipal, ele trabalha por escala. Nunca trabalhou no 

PSF, mesmo na época em que a cidade não contava com outro médico. 

Foi casado por trinta anos com uma mulher que conheceu durante o período que 

fez graduação no Belém do Pará, com a qual teve três filhos. Os três são jovens 

(provavelmente, entre 20-30 anos) e residem em outras cidades (um em Santa 

Catarina, dois em Goiânia). Ele afirmou que a presença de esposa foi importante 

durante o período em que viveu nas cidades de interior. 

Possui uma namorada que é funcionária do SUS/GO e que estuda enfermagem 

em Porangatu. Ele afirma que, por esse motivo, divide-se entre Mara Rosa e 

Porangatu. Afirma de gostar de trabalhar no interior. Afirma que às vezes “passam 

arrochado” devido à falta de infraestrutura.  

Reclamou sobre o encaminhamento de pacientes que acidentam-se na rodovia 

(levados pelo SAMU, recém-implantado).  

O médico afirmou, ao ser perguntado, que “ama” morar na cidade. Descrição do 

lazer: “Eu vou para a casa ligo a televisão, vejo a Sky, vejo um filme, vou estudar 

também, eu não me importo muito com lazer não, mas aqui também tem a AABB do 

Banco do Brasil”. E prosseguiu: “Me agrada por que eu conheço todo mundo, todo 

mundo é meu amigo e meus parentes estão aqui. Minha mãe é viva ainda tem 84 

anos, tenho amigos de infância, Mara Rosa é o nome da minha irmã, por isso que a 

cidade chama Mara Rosa. Meu pai foi o fundador da cidade foi ele quem transferiu a 



 
 

cidade de Amaro Leite que não cresci e estava cercado por buraco de garimpo e não 

dava água de jeito nenhum”.  

Afirmou que sente falta de outros profissionais para com ele. A falta de colegas 

que saiba trabalhar. Recém formado não. Enfermeiro e cirurgião-dentista têm, falta 

mais é médico. A relação profissional aqui é boa só falta uns colegas médicos.  

A Médica depois de formar-se, foi contratada para trabalhar como médica no 

município, embora tenha sido demitida com a mudança de prefeitura. Ela fez a 

residência, mas retornou ao município porque foi aprovada em um concurso. É 

formada em Nova Iguaçu (2004), e tem a residência em G.O (2009). A médica é 

natural de Porangatu, município vizinho, e também trabalhou neste local. Chegou a 

Mara Rosa com contrato temporário de 40 horas. Ela trabalha no PSF, enquanto 

outros dois médicos trabalham no hospital. Fica de plantão a cada três semanas. 

Recebe 13.500,00 Quarenta horas no posto de saúde, mais vinte horas no hospital. 

Contrato de oito meses. Passou no concurso para 40 horas no PSF. O salario e 

7.800,00. Os médicos não recebem incentivos (moradia, alimentação, transporte, etc.). 

Ela afirma gostar do município: “Gosto, eu gosto muito, eu sou bastante 

adaptável, fui para Goiânia, não tive dificuldades, cidade grande, foi para o RJ foi a 

mesma coisa, depois vim pra cá, a cidade grande tem o benefício do laser, enquanto 

aqui tem a questão da tranquilidade, então eu procuro buscar o benefício que tem, 

quando eu estava na cidade grande eu procurava laser, eu adoro shopping, cinema e 

fast food. Sei que não é muito saudável assim mais eu gosto, dei uma sentia assim, 

mais depois eu me adaptei”. 

Embora esteja satisfeita com o trabalho, afirma que se pudesse ficaria em 

Porangatu, “porque toda minha família está lá”. Ela vive no hotel no qual a equipe de 

pesquisa hospedou-se, por comodidade: “Hotel, mais por comodidade, por se eu tenho 

casa, acabo tendo que arrumar, tem que lavar, passar, fazer comida, lá no hotel não 

temos que fazer nada disto. Então lá já tem tudo pronto, comida pronta, já 

despreocupa”. 

A prefeitura não coloca problemas quanto a realização de capacitações e 

especializações. 

Salário, infraestrutura: eu acho que quanto mais infraestrutura a cidade tiver, 

maior você tem o chamamento destes profissionais, infraestrutura básica. 

O Enfermeiro fez o ensino médio em Mara Rosa, mas ganhou uma bolsa para 

estudar em Palmas (jogava handball). Fez o curso em Rio Verde com a bolsa de 

esporte. O emprego que conseguiu em Mara Rosa foi negociado pela mãe com o 

prefeito. Ele é contratado da prefeitura, e recebe R$ 2.000,00 líquido por um regime de 

40 horas de trabalho. Afirma que o salário “poderia ser melhor”.   



 
 

Toda a família do enfermeiro é proveniente de Mara Rosa. O pai trabalha na 

cidade vizinha, na qual é concursado. Os irmãos jogam handball e estão jogando fora. 

O enfermeiro afirma que as condições de trabalho que enfrenta são difíceis: ele 

reclamou sobre a falta de equipamento no hospital. Ele sustenta que possuem 

materiais e medicamentos, mas que faltam equipamentos (desfibrilador, monitor 

cardíaco, raio-x). O enfermeiro também afirmou que às vezes precisam encaminhar 

pacientes que poderiam ser tratados no município devido à falta desses 

equipamentos. 

Afirmou que não faltam médicos. Também sustentou que não realiza 

procedimentos que extrapolem as práticas previstas para enfermeiros. 

Fez o concurso, embora não tenha passado. Ele reclamou sobre a influência da 

política no trabalho: “A cidade é um ovo, e em termos políticos é muito difícil, se a 

pessoa for ao hospital e você falar para ela voltar depois, que o que ela está sentindo 

não precisa chamar o médico, ela sai daqui e vai direto para a secretaria ou para a 

prefeitura, chegam com dor de cabeça, na unha, onde for, e falam, eu quero um 

médico. Aí eu falo, eu vou ligar para o médico, porque eu não sou concursado, sou 

comissionado. [...] A rede política aqui é triste”. Ele explicou como a política influencia 

seu trabalho: “O que mais acontece, chega um vereador e agiliza, a oposição também 

chega para procurar intriga, alguma coisinha para falar por exemplo, não recebeu 

assistência. Essa semana aconteceu um fato bem triste, um vereador falou que o 

menino quebrou o raio X para ele poder pescar, e falou com uma paciente, e ela foi 

perguntar porque estava estragado, que dia vai ficar pronto? Aí o menino apareceu e 

ela assustou: Ué, você está aí, o vereador fulano de tal, falou que você tinha quebrado 

máquina para poder pescar. O prefeito é meu patrão, não posso falar dele, mas que 

ele faz, ele faz, receber em dia nós recebemos, mas não sei o que acontece que o 

povo não gosta dele”. 

O enfermeiro mostrou-se muito satisfeito com a cidade. Ele descreveu as 

atividades recreativas que realiza no município: “Sou apaixonado, adoro morar aqui. 

Trabalho até as cinco, vou ao clube nadar, correr, aí depois vou para a casa jantar e 

depois espero a namorada chegar da faculdade às 11:30 h e levar para a casa e 

dormir. Tem as amizades, final de semana a gente faz uma farrinha, mas é um interior 

tranquilo onde você não pega trânsito, tem muito lugar para lazer”. E prosseguiu sobre 

as opções: “Quando não tem festa junta na casa do colega, liga o som automotivo, os 

meninos todos têm o som, só eu que não tenho ainda, mas eu vou por. Aí vamos para 

o barzinho liga o som, bebemos cerveja”. 

Ele tem o plano de fazer um mestrado em algum momento de sua trajetória 

profissional. Embora goste bastante da carreira, sustenta que o mercado está 



 
 

saturado, e pretendia realizar um novo vestibular para engenharia civil. Ele não sente 

que faltam médicos no município em que trabalha, e tampouco enfermeiros. Afirma 

que seria interessante contratar um cirurgião, embora saiba que provavelmente o seu 

trabalho seria restrito devido à falta de infraestrutura.  

 

 

  

  



 
 

Relatório de Campo – Campinápolis MT 

 

 Data da viagem: 31 de Novembro de 2011 

 

 

1.  O município (localização, acesso, infra estrutura) 

 

Campinápolis (MT) é um município brasileiro situado no nordeste do estado do 

Mato Grosso. O município está distante da capital estadual, Cuiabá, em cerca de 602 

km, e tem seus limites definidos pelas cidades de Nova Xavantina (MT) e Água Boa 

(MT). A cidade de médio porte mais próxima de Campinápolis é Barra do Garças (MT), 

situada às margens do Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso.  

A origem do município remete à expedição Rocandor-Xingu criada em 1940 como 

parte do movimento da “Marcha para o Oeste”. A primeira denominação da localidade 

foi Vila Jatobá. No dia 13 de maio de 1980, Vila Jatobá foi elevada à categoria do 

distrito de Nova Xavantina e sua denominação alterada para Campinápolis. O 

município foi criado em 13 de maio de 1986. 

Campinápolis possui uma população residente estimada em 14.305 habitantes  

(IBGE, 2010). A maioria da população encontra-se estabelecida na zona rural do 

município, sendo que cerca de 50% da população é indígena. Segundo o próprio 

Secretário de Saúde Municipal, Campinápolis é o “município que mais tem índios em 

seu território”. Por esse motivo, a presença indígena influencia a prestação de serviços 

de saúde no local.  

Campinápolis é acessível exclusivamente por via rodoviária. Desde Barra do 

Garças, a principal cidade da região, é necessário percorrer 180 km até Nova 

Xavantina em uma estrada de rodagem asfaltada (BR-158), a partir daí é necessário 

percorrer aproximadamente 60 km de estrada de terra (MT-251) até o município de 

Campinápolis. 

População: 14.305 
   - 4.820 urbana 
   - 9.485 rural 
Médicos: 5 
Enfermeiros: 6  
Cirurgiões-dentistas: 3  
Número de estabelecimentos de saúde: 5 
   - 01 Unidade Básica de Saúde 01 (sede) 
   - 01 Unidade de Saúde 02 
   - 01 Unidade de Saúde Rural 
   - 01 Centro de Recuperação 
   - 01 Hospital Municipal 
Nível de Escassez, segundo Index: Moderada 



 
 

Em direção ao norte, chega-se ao município de Água Boa (cerca de 90 Km). O 

transporte rodoviário é realizado pela viação Xavante com duas linhas diárias (manhã 

e tarde) até o município de Nova Xavantina, do qual é possível partir para as cidades 

vizinhas. O tempo de viagem de Nova Xavantina até Campinápolis é por volta de 01 

hora e 30 minutos no período da seca.  

Campinápolis é uma cidade plana, arborizada, distribuída a partir de duas 

avenidas principais. As avenidas são largas com um canteiro central e asfaltadas. As 

vias paralelas e perpendiculares mais próximas também são asfaltadas e as mais 

periféricas, em terra, apresentam muitos buracos e algumas áreas alagadas e/ ou 

barreadas em decorrência das chuvas. Alguns prédios públicos, como a sede da 

prefeitura, não apresentam-se em bom estado de conservação.  

O abastecimento energético é realizado pela CEMAT.  Segundo informação local, 

a captação da água que abastece a cidade é feita no rio próximo e não há tratamento 

de água. O esgoto é coletado predominantemente por fossas sépticas e o lixo é 

despejado em um local próximo da cidade em céu aberto. Não há aterro sanitário. 

Campinápolis possui escolas de ensino fundamental e médio, 01 biblioteca 

municipal, centro de inclusão digital. A cidade conta com os serviços da Polícia Militar 

e Civil, e do DETRAN. 

Campinápolis possui 02 agências bancárias, Banco do Brasil e Bradesco, uma 

casa lotérica e uma agência do correio. Não existe serviço transporte público. O 

transporte, assim, fica a cargo dos moto-táxis. 

O serviço de telefonia celular é realizado pela a operadora TIM que chegou à 

cidade há mais ou menos um ano e meio. Segundo informação da população local, o 

serviço de internet (à rádio) apresenta sinal ruim nos dias de chuva, nos quais a rede 

fica mais lenta ou até mesmo não funciona. O município apresenta 03 rádios com 

programação local, sendo 02 delas rádios evangélicas.  

Os 02 hotéis existentes na cidade são de nível de residencial.  Esses 

estabelecimentos concentram-se na área central da cidade e possuem uma 

infraestrutura simples, embora completa. Os locais oferecem quartos com banheiros, 

televisão, ventilador e/ou ar-condicionado e servem café da manhã. Um dos hotéis 

oferece também o serviço de restaurante self-service.  

Quanto à alimentação, o município possui ainda 02 outros restaurantes self-

service, uma pizzaria e uma sorveteria. O comércio local é movimentado e concentra-

se nas ruas e avenidas centrais da cidade.      

A cidade de Campinápolis não dispõe de muitas opções de lazer, as quais se 

restringem aos bares, à pizzaria, e à sorveteria. Muitos dos profissionais de saúde 

entrevistados queixam-se desta falta de opção de lazer e preferem se encontrar em 



 
 

churrascos nas casas e fazendas de amigos e frequentar restaurantes em Nova 

Xavantina ou até mesmo Barra do Garças.  

A praça central da cidade é grande, porém pouco arborizada e não apresenta 

nenhuma estrutura de lazer. Localiza-se junto à igreja católica. 

O potencial turístico da região é grande. O município encontra-se próximo à Serra 

do Roncador, local de relevo íngreme e acidentado na transição do cerrado para 

floresta amazônica com belas formações  rochosas, cachoeiras de água cristalina, rios  

de água limpa, ideal para o turismo ecológico. Apesar da proximidade, o local não 

parece ser visitado pelos profissionais de saúde entrevistados.  

2.   Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Campinápolis possui 01 hospital municipal, 03 PSF (02 na área urbana e 01 na 

área rural), 01 Centro de Reabilitação que se encontra na mesma estrutura física da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Além das instituições do sistema único de saúde, o município conta com o pólo-

base Campinapólis e a CASAI (Casa de Saúde Indígena), ambos vinculados ao DSEI 

(Distrito Sanitário Especial Indígena) Xavante, localizado no município de Barra do 

Garças, parte da SESAI (Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena) do 

Ministério da Saúde. O Pólo-Base Campinápolis é responsável pelo atendimento de 

7000 índios distribuídos em 106 aldeias. Segundo o secretário de saúde, além da 

CASAI, o Pólo-base Campinápolis possui 04 postos de atendimento para uma área de 

260 mil hectares com as equipes formadas por enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. Quando é detectado algum problema e após a autorização dos 

indígenas para a remoção da aldeia, o paciente é levado para a CASAI, onde é feita a 

triagem pela enfermeira responsável. Se necessário o paciente é encaminhado para o 

hospital para uma avaliação e tratamento médico. De acordo com a complexidade do 

caso, o paciente indígena é referenciado para Barra do Garças.  

O Hospital Municipal “Dr. Régis” é uma unidade de atendimento emergencial que 

localiza-se na área central da cidade. Na sala de espera do hospital, encontra-se um 

quadro com avisos enfatizando o caráter emergencial dos atendimentos e solicitando a 

procura dos PSF para as consultas eletivas. Outros avisos especificam o direito à 

acompanhantes  e os horários e o número de visitas. Vale ressaltar que os pacientes 

indígenas são sempre acompanhados da enfermeira ou da técnica de enfermagem da 

CASAI. 

O estabelecimento possui 18 leitos, distribuídos em 02 enfermarias, 01 enfermaria 

indígena (masculina e feminina) e 01 enfermaria comum (masculina e feminina), 01 

consultório médico, sala de curativo, farmácia, sala de repouso/observação, sala de 



 
 

enfermagem, sala de gesso, sala de imunização, sala de nebulização, sala de 

esterilização e sala de parto, sala de pequena cirurgia e de cirurgia ambulatorial, além 

de copa/cozinha, refeitório e lavanderia. 

O Hospital Municipal funciona 24 horas por dia, contando com uma equipe 

composta por 02 médicos, 02 enfermeiros e técnicos de enfermagem. De acordo com 

as informações fornecidas pelos gestores e pelos próprios profissionais de saúde, a 

equipe médica, atualmente 05 médicos, reveza-se entre os 03 PSF, zona urbana e 

rural, e os plantões no Hospital Municipal. 

 O hospital realiza atendimentos de média complexidade como hérnia, cesariana, 

apendicite, entre outros. Os casos mais graves são referenciados para Água Boa e 

Cuiabá quando se trata da população local e para Barra do Garças quando se trata da 

população indígena. 

O PSF 01 encontra-se na área central da cidade, enquanto o PSF 02 encontra-se 

numa região mais periférica próximo à Secretária de Saúde. A estrutura dos PSF é 

basicamente a mesma e possui 01 consultório odontológico, 01 consultório médico, 01 

consultório de enfermagem, farmácia, almoxarifado, sala de curativo, recepção, 

cozinha e banheiro. 

Os atendimentos médicos e odontológicos são preferencialmente realizados a 

partir de um agendamento prévio e somente alguns casos são atendidos a partir de 

demanda espontânea. A equipe de enfermagem é responsável pela triagem, 

vacinação, coleta de exames e realização de palestras e grupos de prevenção 

(Diabetes e Hipertensão). As visitas domiciliares são realizadas pelos agentes 

comunitários de saúde e quando necessário pelo médico e pela enfermeira. 

Segundo o médico de 01 PSF, o trabalho em equipe é muito bom. Eles se reunem 

frequentemente e discutem os casos. Aponta para o atual esquema de escala dos 

médicos entre o hospital municipal e os PSFs, como prejudicial ao trabalho em equipe. 

A equipe de médicos e odontólogos revezam-se no atendimento do PSF rural que 

acontece 01 vez por mês.      

O PSF da zona rural encontra-se a 150 Km de Campinápolis, na cidade de São 

José do Couto  que possui  cerca de 1000 habitantes. A equipe é formada por 01 

enfermeiro, 01 técnica de enfermagem e agentes comunitários. Segundo o enfermeiro, 

o posto foi aberto em 1993 e somente em 2010 passou a contar com um profissional 

de enfermagem. O atendimento era realizado pela técnica de enfermagem que já 

trabalha neste posto há 07 anos. Os atendimentos médicos e odontológicos são 

realizados uma vez por mês, quando a equipe se desloca de Campinápolis até São 

José do Couto. A equipe é acompanhada pelo enfermeiro local. 



 
 

Segundo o enfermeiro o posto possui 01 sala de enfermagem, 01 consultório 

médico, 01 consultório odontológico, 01 sala de espera e reunião. Não tem telefone e 

a comunicação é feita pela internet diretamente com o hospital de Água Boa. Os 

pacientes do PSF rural não são encaminhados pra Campinápolis. São diretamente 

encaminhados para o hospital de Água Boa, distante 150 km de terra. 

O enfermeiro diz que mora no posto de saúde e que se desloca em veículo 

próprio sem adicionais no salário. Relata transportar medicação ao visitar 

Campinápolis nos fins de semana.  

Apesar de não fazer parte do sistema de saúde do município, a CASAI (Casa de 

saúde Indígena) funciona 24 horas como casa de apoio para a população indígena. 

Recebe pessoas encaminhadas pela equipe em área ou por demanda espontânea e 

encaminha para tratamento médico quando necessário. Após alta hospitalar ou 

consulta médica, a equipe acompanha o esquema de medicação até o seu término e 

providencia o retorno do paciente para a aldeia. 

A estrutura física da CASAI encontra-se em ótimo estado de conservação e 

possui 05 quartos (+ ou – 15 leitos), enfermaria, banheiro, cozinha e sala de descanso 

para os profissionais. A entrada e saída de pessoas é controlada por seguranças. Os 

indígenas são sempre acompanhados pelos profissionais da CASAI quando são 

encaminhados para o sistema de saúde local. No hospital, é permitida a presença 

somente de 01 acompanhante para o adulto e a presença do pai e da mãe quando se 

trata de crianças. Segundo a enfermeira da CASAI, “por eles, iria a família toda, entre 

5 e 6 pessoas”. A CASAI conta atualmente com uma equipe de 03 enfermeiras e 05 

técnicas de enfermagem. 

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

 

O município possui 03 equipes de saúde, 02 para a área urbana e 01 para área 

rural, além dos profissionais que trabalham no hospital. No momento da pesquisa o 

quadro de profissionais apresentava-se com 05 médicos, 03 odontólogos e 06 

enfermeiras. 

De acordo com o secretário de saúde e informações da população local, o 

município apresenta alta rotatividade de profissionais médicos. A falta de médicos é 

frequente e em geral, o tempo médio que os médicos permanecem no município é 01 

ano. Por ocasião da pesquisa, o município encontrava-se com um profissional médico 

a menos. Os médicos reorganizam-se então, de forma a dividir uma escala de plantão 

no hospital e atendimentos nos PSF da zona urbana e rural. O salário deste 

profissional “a menos” é distribuído entre os médicos que são, em sua maioria, 



 
 

contratados. O salário bruto é 23.000,00 e o líquido é 15.000,00. Segundo informação 

da população local, a falta de médico provoca uma fila de 40 pessoas para 

atendimento no PSF. Os médicos por sua vez, queixam-se do acúmulo de plantões. 

A equipe de saúde possui três odontólogos em contratos de 20 e 40 horas. O 

salário de 40 horas é 2.300,00, mais insalubridade, chegando ao total de 2.900,00. Os 

enfermeiros são em número de 06 com um salário liquido de 2.300,00 para 40 horas. 

Segundo a coordenadora de enfermagem, desde que chegou ao município em 2006, 

não houve troca dos profissionais da odontologia e da enfermagem.  

Dos médicos entrevistados um é natural de Barra do Garças, município próximo à 

Campinápolis e a outra é natural de Santa Cruz do Rio Pardo em São Paulo e chegou 

à Campinápolis pelo fato de seu pai possuir uma fazenda próxima à região.  

O primeiro aponta a proximidade com sua cidade natal como um fator de atração 

para trabalho em Campinápolis. Permanece na cidade de segunda a sexta, “morando” 

no hotel, e vai para Barra do Garças aos finais de semana. É separado e seus filhos 

moram em Barra do Garças. Segundo ele não confiaria a educação de seus filhos às 

escolas de Campinápolis. Queixa-se principalmente do acesso, 60 km de estrada de 

terra e da falta de opções de lazer. Quanto ao trabalho, sua queixa principal é o 

acúmulo de plantões. Está no município há 03 anos e pretende ficar no máximo mais 

dois anos. Seus planos são “fazer especialização, a princípio cardiologia e ir para um 

município onde tenha estrutura e qualidade de vida”. 

Para a segunda médica entrevistada, o principal fator de atração para 

Campinápolis é a possibilidade de dias de folga através do revezamento de plantões: 

“A proposta foram os dias de folga que eu tenho. Eu tenho oito plantões por mês e 

faço de acordo com a minha necessidade, então, eu posso fazer pós-graduação 

trabalhando. Eu pego seis dias seguidos de folga, coisa que eu não conseguiria em 

outro lugar.”. O salário não parece ser o principal fator de atração. A profissional relata 

ofertas de melhores salários, porém para localidades mais distantes e de difícil 

acesso: “Então, eles me ofereceram R$20.000,00, mas eu acho que a diferença é 

pouca para distância”. Segundo ela, a maior dificuldade é a distância da família. Não é 

casada e tem uma filha de 05 meses, que fica com avó que veio de São Paulo para 

ajudá-la. Queixa-se principalmente da falta de estrutura da cidade, afirmando inclusive 

que não criaria sua filha em Campinápolis. Pretende ficar na cidade até o final do ano 

e voltar para São Paulo. 

O odontólogo entrevistado está em Campinápolis desde 2003. Iniciou suas 

atividades em consultório particular enquanto sua esposa, também odontóloga, era 

contratada pela prefeitura. Vieram de Frutal, Minas Gerais, por meio de um amigo que 

tinha fazenda na região. Segundo ele, optou por Campinápolis pelo número de 



 
 

consultórios particular: na época em Campinápolis só havia 01 consultório particular, 

hoje existem 03. Em 2008, passou no concurso e entrou para a prefeitura. Quanto ao 

trabalho, sua queixa principal é o baixo salário e desvalorização do profissional da 

odontologia: “porque ao longo destes 07 anos, o salário do médico subiu cinco vezes, 

porque quando minha esposou entrou o salário era 2.300,00 o do médico era 

6.000,00, depois foi para 8.000,00, foi para 10.000,00 foi para 12.000 foi para 14.000, 

e hoje se eu não me engano está em 15.000,00 e o resto do pessoal da saúde está 

em 2.500 ainda.” Quanto à cidade, queixa-se da falta de estrutura em geral, referindo-

se à Nova Xavantina e a Barra do Garças como opções e lazer e como uma possível 

opção para educação de seus filhos ainda pequenos. Segundo ele, se a estrada até 

Nova Xavantina for asfaltada, alguns amigos pensam em contratar um micro-ônibus 

para levar seus filhos até lá, onde tem “escola boa, tem particular, tem aula de balé, 

tem inglês. Se não acontecer nada, daqui a 04 ou 05 anos vou estar indo embora, por 

causa de escola para filho”.  

A enfermeira entrevistada gosta de seu trabalho em Campinápolis, mas gostaria 

de trabalhar em Goiânia. Segundo ela, o que dificulta a vida em Goiânia é o baixo 

salário, cerca de 1.600,00, e um custo de vida mais caro. É contratada pela prefeitura 

de Campinápolis e recebe atualmente 2.300,00. O seu interesse atual é passar em 

algum concurso, de preferência em Campinápolis ou alguma localidade mais próxima. 

É natural de Goiás, mas viveu a vida toda em Campinápolis, onde residem seus pais. 

A sua maior preocupação é ficar desempregada e depender novamente dos seus pais. 

Segundo o secretário de saúde, geralmente os profissionais que permanecem no 

município são “filhos da cidade” ou vêm de cidades pequenas de Goiás e Mato 

Grosso: “quem vêm da capital dificilmente fica aqui”. Para ele, o perfil ideal do 

profissional para fixação em Campinápolis é: “pessoa de uma certa idade, com mais 

de 50 anos, com mais de 20 anos de carreira, que está procurando uma estabilidade, 

um lugar mais tranquilo, a situação financeira já definida,e que não tenha filhos para 

escola”. 

 

 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Cocalinho MT 

 

 Data da viagem: 23 a 25 de Novembro de 2011 

 

 

1.   O município (localização, acesso, infraestrutura, etc.). 

Cocalinho é um município situado no oeste do Mato Grosso do Sul, com uma área 

geográfica de 16.538,832 km² e uma população de 5.498 habitantes, sendo 3.647 

(66,33%) residentes em área urbana. A sede do município encontra-se a 761 km da 

capital do Estado, Cuiabá, via BR-070 e MT -100 ou pela BR-364.  

Cocalinho possui algumas ruas asfaltadas e o restante do município é estrada de 

terra. A água do município não recebe tratamento e o abastecimento é feito por posto 

artesiano. Dizem que nos últimos seis meses a água estava imprópria para consumo 

humano. O técnico sanitário atribuiu isso as fossas sanitárias e informou que no período 

da chuva isso melhora. Existe um lixão a céu aberto a cerca de 2 km da cidade, não 

existe tratamento de esgoto e tampouco limpam as fossas. A Coleta de lixo é realizada 

duas vezes por semana possuem lixeiras em tambores plásticos na cidade. 

A sede do município possui três escolas municipais, uma estadual, duas escolas de 

ensino médio. No interior das mesmas existem bibliotecas com livros novos sem 

usuários e dois telecentros. Próximo há uma das escolas existe um ginásio poliesportivo 

que é pouco utilizado. Há também um campo de futebol gramado, PETI – Programa de 

atenção e CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 

Há um comércio na Avenida Araguaia e no entorno, existem muitos hotéis 

estruturados com TV, frigobar e piscina. Não há agencia bancária, apenas uma casa 

lotérica e um caixa do Bradesco, correio e muitos restaurantes. Para lazer a cidade 

oferece um campo de futebol, bosque para passeio e caminhada, o rio Araguaia – 

pesca e praia, restaurantes e fazendas nas proximidades. A região é muito bonita e 

conta com atrações naturais como: rios lagos, praias, cavernas e montanhas. 

População: 5.490 

   - 3.647 urbana 

   - 1.843 rural 

Médicos: 3 

Enfermeiros:  

Cirurgião-dentista: 1  

Número de estabelecimentos de saúde: 3 

   - 01 Unidade Básica de Saúde 01 (sede) 

   - 01 Unidade de Saúde 02 

   - 01 Hospital dos Municípios 

Nível de Escassez, segundo Index: Moderada 



 
 

Como meios de comunicação o município possui: operadora telefônica Tim com 

bom sinal, internet a rádio com sinal ruim, muito lento, televisão com antena que 

transmitem dois canais. Não há radio no município, apenas rádios de Transaraguaia e 

Cuiabá. O município está distante de Agua Boa aproximadamente 140 km. A estrada de 

terra encontra-se em bom estado de conservação, mas fecha entre dezembro e março. 

Existem muitas pontes em péssimo estado e duas balsas para atravessar os rios dos 

montes e Araguaia. 

 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Cocalinho possui quatro unidades de saúde, sendo um hospital municipal de 

pequeno porte com pouca estrutura física, duas equipes completas de PSF com saúde 

bucal e um centro de reabilitação, que no momento não estava fazendo atendimentos.  

Atualmente, o município está realizando através de uma emenda parlamentar, a 

construção de um novo hospital Municipal.  

 Quanto à localização das equipes de Saúde da Família, uma encontra-se no 

centro e a outra no Alto Cocalinho e pelo fato da zona rural ser muito extensa, ambas 

as equipes trabalham na zona rural.  O município de referência é Água Boa, a 164 km 

de distância, no qual realizam atendimento de média complexidade, mas se for um 

caso de alta complexidade, é feito o encaminhamento a Cuiabá. Para o transporte de 

pacientes, a prefeitura disponibiliza três ambulâncias que sempre vão acompanhadas 

por uma técnica, e nos casos de encaminhamentos de urgências, o município também 

encaminha para Goiânia.  

No município são realizados os exames de menor complexidade, os outros 

exames são feitos em Água Boa, demorando em média 30 dias para a chegada do 

resultado. De acordo com a cirurgião-dentista entrevistada, normalmente o município 

não possui grandes problemas em relação aos equipamentos e medicamentos 

odontológicos, sempre são fornecidos à medida que são solicitados pela equipe. 

Tanto a população quanto os médicos e enfermeiros, falam sobre o uso de 

plantas medicinais para infecções e fertilidade, as pessoas utilizam tratamentos 

alternativos nos casos de gripe, dor de barriga, e dor de cabeça, que normalmente são 

preparados por pessoas mais velhas da região. 

 

 

 



 
 

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde 

A Prefeitura não oferece nenhum incentivo ou benefício para os profissionais da 

saúde, porém de acordo com a gestora, o município atualmente possui o número 

suficiente de médicos para a população assistida e não possui grande rotatividade 

deste profissional nesses últimos 03 (três) anos.  A utilização de estratégias como 

melhores condições de trabalho e melhores salários da região são utilizadas para a 

atração e fixação dos médicos no município.  

Apesar de utilizarem tais estratégias, existem alguns fatores que ainda dificultam a 

migração destes profissionais: o acesso e a distância do município à grandes centros. 

Como visto não há falta de profissionais médicos nos PSFs, porém há dificuldades 

para contratação de médicos especializados (cirurgiões). Na perspectiva dos 

pacientes a remuneração é meio de fixação desses profissionais.  

Quanto a cidade em si a principal reclamação é quanto ao lazer; segundo os 

entrevistados, não há locais para diversão, tampouco restaurantes, bares, lanchonetes 

que sejam atraentes. E ainda segundo eles, este fator piora uma vez que não há um 

grande município próximo que supra tais necessidades. Alguns entrevistados 

relataram também a questão da educação dos filhos, afirmando que o ensino 

disponível no município não é satisfatório, sendo que uma medica afirma que deixará 

o município em breve por este fator. 

A Enfermeira entrevistada é da própria cidade, tendo passado praticamente toda 

sua vida em Cocalinho, uma vez que apenas saiu da cidade por 05 (cinco) anos para 

graduar-se em Goiânia. Uma vez formada retornou ao município, já que haviam vagas 

na saúde. Segundo ela, voltou pela proximidade com a família e, principalmente, pois 

fora a única proposta de trabalho à época. Porem afirma que seu desejo é deixar a 

cidade, fazer um concurso e continuar os estudos. 

O primeiro Médico entrevistado nasceu no interior do Mato Grosso do Sul, tendo 

saído de sua cidade para cursar o segundo grau em Curitiba, cursou medicina em 

Manaus e posteriormente fez residência em Goiânia. Uma vez em Goiás, resolveu 

trabalhar no interior e passou vários anos em Mozarlândia, município goiano muito 

próximo a Cocalinho. Com seu contrato no fim e sem perspectivas de permanência 

recebeu convite da prefeitura de Cocalinho e já há dois anos permanecia no município 

e não tem perspectivas em deixá-lo a médio prazo. 

O segundo Médico é natural de Barra do Garça, município relativamente próximo 

a Cocalinho. Graduou-se em Cuba, tendo validado seu titulo no Rio Grande do Sul, 

isto feito fora trabalhar em Cocalinho. Escolheu o município, pois já o conhecia, uma 

vez que sua família tem propriedades no mesmo. Outro fator importante é uma relativa 



 
 

proximidade com sua cidade natal, possibilitando ir visitar a família nos fins de 

semana. 

A terceira Médica, natural de Belém do Pará, mas cresceu em Goiás, cursou a 

graduação em Alfenas e a residência em Goiânia. Foi trabalhar primeiramente em 

Britânia, Goiás, e desde 2008 está em Cocalinho. Ambos os municípios foram 

escolhidos pois seu marido fora trabalhar para a prefeitura dos mesmos, conseguindo 

uma vaga para ela primeiramente em Britânia e agora em Cocalinho. Tinha opção de 

trabalhar em São Luís, Maranhão, mas optou por estar próxima ao marido. Porém 

estava prestes a deixar o município, rumo a São Luís de Belo Montes, Goiás, por ser 

onde moram os pais, mas principalmente pois sua filha logo entra em idade escolar e 

ela deseja um melhor ensino. 

A cirurgiã-dentista do Município nasceu em Barra do Garça-MT, mas cresceu em 

Cocalinhos, tendo deixado o município para cursar a graduação, em Lins-SP. Após 

formada fazia carreira no interior de São Paulo até que por questões de saúde do pai, 

retornou a Cocalinho, para cuidar do mesmo. Primeiramente buscava uma proposta de 

um município maior que fosse próximo, mas não ocorrendo, ficou mesmo em 

Cocalinho e não pretende sair, pela proximidade com a família. 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Romelândia SC 

 

 Data da viagem: 21 e 22 de Novembro de 2011 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Romelândia é um município localizado na região Sul, mesorregião Oeste 

Catarinense e microrregião São Miguel do Oeste e está dentro do bioma Mata 

Atlântica. O município possui 5.551 habitantes distribuídos numa área de 224 Km², 

sendo 2.008 residentes em área Urbana e 3.543 em área Rural (IBGE, 2010). O 

município fica a aproximadamente 645 km (BR 282) a oeste de Florianópolis, capital 

de Santa Catarina (estado ao qual pertence o município) e a aproximadamente 555 km 

(BR 386) a noroeste de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 

O acesso da capital, Porto Alegre, a Romelândia é realizado através da rodovia 

BR 386, sentido Frederico Westphalen. O trajeto mais curto a ser realizado é mesmo 

que para a cidade de Pinheirinho do Vale, porém, além dos municípios já, inclui os 

municípios de Frederico Westphalen (RS), Iraí (RS), Cunha Porã (SC) e Flor do Sertão 

(SC). A duração da viagem de carro é de aproximadamente 8 a 9 horas. 

Até o município de Seberi o trajeto a ser realizado é exatamente o mesmo que 

para Pinheirinho do Vale seguindo pela BR 386. Após Seberi deve-se, 

obrigatoriamente, continuar pela BR 386 passando por Frederico Westphalen (27 km, 

aproximadamente, de Seberi) e desde aí até Iraí (30 km). Iraí é a última cidade do 

estado do Rio Grande do Sul pela qual se passa através deste trajeto. Cruza-se o rio 

Uruguai e segue-se em direção ao norte deixando a BR 386 e tomando a BR 158 até 

chegar ao município de Cunha Porã (aproximadamente 43 km da cidade anterior). 

Desde Cunha Porã deve-se seguir pela BR 386 rumo ao norte até chegar ao encontro 

com a BR 282/ SC 492 e, posteriormente, a SC 471 até chegar a Flor do Sertão 

População: 5.551 

   - 2.008 urbana 

   - 3.543 rural  

Médicos: 2 

Enfermeiros: 2 

Cirurgiões-dentistas: 2 

Número de estabelecimentos de saúde: 5 

   - 02 centros de saúde na sede      

   - 03 centros de saúde na zona rural  

Nível de Escassez, segundo Index: Baixa 



 
 

(aproximadamente 36 km). Desde Flor do Sertão até Romelândia são 

aproximadamente 16 km via SC 471. 

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Alegre até Romelândia, pode-se dizer que quanto mais próximo 

da capital maior é o tráfego de veículos. Apesar disso, durante todo o trajeto a 

pavimentação está em ótimo estado de conservação (sem buracos e com sinalização). 

Todo o trajeto é pavimentado e possui trechos de pista dupla. Cabe frisar que durante 

o trajeto existem diversos pedágios. Além disso, é interessante observar que a malhar 

rodoviária, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, é bastante extensa e 

diversificada, existindo diferentes trajetos asfaltados para chegar à maioria das 

cidades. 

A história da colonização de Romelândia deve-se principalmente, a iniciativa dos 

Irmãos Romeu e Roneci Gransotto, que abrindo estradas e construindo pontes, 

instalaram-se na “gleba” de terras que deram o nome de Romelândia, topônimo que 

significa “Terra de Romeu”. 

Assim, logo no início da colonização, a localidade constituía-se no povoado com 

chácaras e lotes coloniais, exemplo das colonizações e povoamento da Região Oeste 

do Estado de Santa Catarina, foi marcado com a chegada de Colonos oriundos do 

Estado do Rio Grande do Sul e em especial das regiões campestres da terra gaúcha, 

das cidades de Guaporé, Sananduva, Três Passos, Passo Fundo, Caixas do Sul. 

Eram, portanto, agricultores cuja origem predominante era a Italiana, destacando-se 

ainda imigrantes descendentes dos Germânicos, e os de origem, Luso - Hispânico - 

Brasileiro. 

Com efeito, por volta de 1930, chegava o primeiro morador da área, Senhor 

Libório Antônio Antunes, seguido dos demais. A principal motivação da vinda destes 

imigrantes foi principalmente a perspectiva de adquirirem lotes de terras de boa 

qualidade para a agricultura e a grande quantidade de madeira de lei existente. Esse 

fator possibilitou, em 1942 a instalação da primeira indústria, a Madeireira Iguaçu Ltda. 

de Caxias do Sul (RS), que exportava a madeira para a Argentina através do Rio 

Uruguai. 

Com a instalação da Indústria, em 1942 chegaram os primeiros habitantes no 

perímetro urbano e, posteriormente, na zona rural. O primeiro imigrante, Libório 

Antônio Antunes, instalou-se na barranca do Rio Sargento, onde hoje se localiza a 

ponte que liga ao município de São Miguel da Boa Vista. Em seguida vieram outros 

imigrantes, a saber: Arthur Webler, Fredolino Fell, Osvaldo Grosler, André Metz, 

Valentim V. Rambo, Domingos Chies, Amando Ristow, Pedro Hubner, Bernardo Kotz, 

Arno R. Da Fonseca, Benno Wergutz, Carlos Urbano Fleck, João Bressam, Erwin 



 
 

Wrasse. Com a chegada dos habitantes no perímetro urbano a colonização 

intensificava-se e criava-se cada vez mais independência de São Miguel do Oeste, do 

qual era apenas um distrito, instalando-se por definitivo como município no dia 23 de 

Setembro de 1963 (IBGE, 2010). 

Atualmente todas as ruas centrais da sede são asfaltadas e estão em ótimo 

estado de conservação e as ruas menos centrais são calçadas com paralelepípedo. A 

cidade é muito bem estruturada, limpa e possui jardins e canteiros bem cuidados. As 

residências, edifícios comerciais e edifícios públicos e institucionais possuem boa 

aparência, são bem pintados e estão em ótimo estado de conservação. As casas são 

como pequenos sítios com quintais bem cuidados, cercas baixas (quando existem) e 

flores. Não há rede de esgoto e o sistema de saneamento é através de foça séptica. 

Não há córregos poluídos, esgoto a céu aberto ou mau cheiro em nenhum ponto da 

cidade. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: um banco (Banco do 

Brasil); agência dos correios; rodoviária (junto ao hotel) em bom estado de 

conservação e limpeza; casa lotérica; serviços mecânicos; dois postos de gasolina; 

cartório; biblioteca municipal; ginásio esportivo; delegacia de Polícia Militar e Civil; 

escola até o ensino médio; CRAS; e, muitos veículos para transporte escolar. 

Quanto a serviços de saúde particulares, foram observados: consultório de 

cirurgião-dentista; consultório de fisioterapia; e, duas ou três farmácias. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Existem poucos 

bares (de quatro a seis); poucos restaurantes (três ou quatro); um hotel (de quinze a 

vinte quartos); um camping; e, pequenos comércios (em sua maioria marcadinhos). A 

cidade possui acesso à internet com sinal razoável e existe uma lan house, porém 

somente duas operadoras de celular possuem sinal de qualidade no município. 

Quanto ao lazer, há uma praça central grande, bem cuidada, com equipamentos 

de ginástica a céu aberto e um campo de futebol. Diferente do que ocorre em 

Pinheirinho do Vale, não é perceptível um potencial turístico local e as opções de lazer 

são muito limitadas. 

2. Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde 

Romelândia possui cinco unidades de saúde, sendo dois centros de saúde na 

sede do município e três postos de saúde na zona rural. As duas unidades do centro 

são bem próximas. Uma possui uma estrutura maior do que a outra, e é onde 

funcionava o antigo hospital que fechou há cinco anos. Atualmente todos os 

atendimentos médicos e ambulatoriais são realizados nesta unidade. Na segunda 



 
 

unidade, do centro concentram-se o consultório do cirurgião-dentista, farmácia, 

laboratório e a secretaria de saúde. Há a intenção de centralizar todos os 

atendimentos, laboratório e farmácia na primeira unidade, deixando na segunda 

somente a secretaria de saúde e outras funções administrativas.   

A estrutura física das unidades do centro é adequada. Nenhum dos profissionais 

entrevistados reclamou particularmente da estrutura do local. O cirurgião-dentista 

mencionou durante a entrevista que, quanto a equipamento e material para a atenção 

básica, a situação do posto nunca esteve tão boa, pois sempre estragava 

equipamentos e faltava material de consulta. Atualmente tem Raio-X, que facilita muito 

seu trabalho. A enfermeira enfatiza muito a falta de um computador ‘decente’ para 

cadastro e manutenção dos dados do Programa de Saúde da Família (PSF) e para 

fazer os cursos do Tele-Saúde que está em processo de implantação no município.  Já 

o médico relata a necessidade de equipamentos para urgência e emergência, como 

um aspirador, monitor cardíaco e desfibrilador e reclama da alta demanda de trabalho. 

Alguns dias chega a atender 40 pacientes por turno. Todos os profissionais relatam a 

necessidade de terem mais carros disponíveis para o PSF. De acordo com a 

enfermeira, a prefeitura comprou três carros novos, que foram todos destinados a 

levarem os pacientes para consultas e não para visitas do PSF. O município dispõe de 

apenas uma ambulância, que fica na Unidade de Saúde para encaminhar casos de 

urgência e emergência para os municípios de referencia.  

Romelândia possui duas equipes do PSF completas (dois médicos, dois 

enfermeiros e dois cirurgiões-dentistas). Os médicos atendem durante o horário 

comercial e revezam os finais de semana. Durante a noite ficam de “sobreaviso”, 

revezando cada dia um médico de 18h00 às 06h00. Geralmente os médicos ficam em 

casa de “sobreaviso”, porém um deles como mora no hotel um pouco afastado prefere 

passar a noite na unidade. O outro médico mora em uma casa ao lado.  

O atendimento em área rural (Linha São Jorge, Sede Ouro e Rosário) é feito 

geralmente uma vez por semana. Cada equipe (SF1 e SF2) é responsável por uma 

área, a SF1 vai da terça de manhã para Sede Ouro e de tarde para São Jorge, já a 

SF2 vai às quartas para o Rosário, que por ser um distrito mais carente e distante 

(cerca de uma hora de viagem, 30 km da sede), requer uma atenção especial. As 

consultas no interior são todas pré-agendadas, porém muitos moradores vão na 

unidade sem marcar, principalmente os residentes da Linha do Rosário. As visitas 

domiciliares de ambas as equipes também ocorrem durante um turno da semana. Nos 

outros dias a demanda é livre.  

Os municípios de referência são Chapecó (119 km) e São Miguel do Oeste (45 

km). A maior parte dos casos é encaminhada para esta última, e quando não é 



 
 

possível encaminha-se para Chapecó. Nenhum dos profissionais menciona 

dificuldades em encaminhamento, porém a enfermeira relata a falta de contra 

referência. A mesma menciona que são os motoristas que relatam o que aconteceu 

com o paciente. O cirurgião-dentista menciona que o que foge da atenção primária, 

geralmente é resolvido em seu consultório particular e quem não tem condições de 

pagar é encaminhado para São Miguel do Oeste ou Chapecó. Casos cirúrgicos 

dentários, que o cirurgião-dentista não tem condições de resolver em seu consultório 

também são encaminhados para Chapecó. O cirurgião-dentista ainda relata que 

muitos pacientes o procuram direto no consultório particular, por saberem que no 

posto só são realizados procedimentos da atenção básica.  

Todos os profissionais são concursados, com exceção de um dos médicos que 

tem contrato temporário. O salário dos enfermeiros é de R$ 2.500 e dos cirurgiões-

dentistas R$ 2.800 bruto. Já os médicos recebem R$ 12.700 bruto mais R$ 6.000 de 

“sobreaviso”. Todos profissionais tem um segundo trabalho. A enfermeira faz plantões 

em Maravilha a 25 km de distancia, cidade onde reside; o cirurgião-dentista tem 

consultório particular e trabalha esporadicamente aos finais de semana do consultório 

da irmã também em Maravilha; o médico, também tem um consultório particular no 

município, onde faz ultrassom e medicina do trabalho.  

Foi relatado que o município tem muita dificuldade para contratar médicos, porém 

não tem dificuldade em contratar cirurgiões-dentistas e enfermeiros. De acordo com a 

secretária a rotatividade de médicos é alta, causada principalmente pelo porte 

pequeno do município, sua localização, não ter como montar uma clínica e/ou 

trabalhar em hospital, falta de opções de lazer, impossibilitando os profissionais de 

manterem o mesmo padrão de vida de cidades maiores.  Além disso, muitos médicos 

saem para fazer residência, inclusive um dos médicos do munícipio (o que tem 

contrato temporário) vai sair por este motivo. O mesmo na ocasião da nossa visita já 

havia feito á prova para residência e estava aguardando resultado. A médica anterior 

também saiu pelo mesmo motivo. Como a secretária está ciente desta saída, ela já 

entrou em contato com um médico que é da região e está trabalhando no Acre, porém 

com a intenção de voltar para Santa Catarina.  

A secretária relatou durante a entrevista que, anterior à sua gestão, Romelândia 

chegou a ficar quase um ano só com um médico, que já trabalha há anos, entre idas e 

vindas ao município. Durante a sua gestão, Romelândia chegou há ficar três semanas 

só com este mesmo profissional até que contrataram um segundo (o mesmo que vai 

sair) através de indicação. A rotatividade dos médicos foi um assunto abordado por 

todos os entrevistados. De acordo com a secretária, quando só tem um médico 



 
 

atendendo o PSF não funciona, pois o médico tem que ficar na unidade e não pode 

sair para fazer os atendimentos em área rural e domiciliares.  

Fomos informados pelos profissionais da existência de benzedeiras. Parte da 

população costuma consultá-las antes ou durante o tratamento médico, porém isto não 

prejudica o trabalho dos profissionais. O cirurgião-dentista relata que costuma receitar 

chá de Malva para seus pacientes após a extração de um dente, por ser anti-

inflamatório. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Romelândia foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez baixo. Durante a nossa visita 

ao município e a partir das entrevistas realizadas, constatamos que existe uma 

rotatividade alta de médicos. Cirurgiões-dentistas e enfermeiros não apresentam tal 

rotatividade. Geralmente os motivos de saída apontados pelos profissionais estão 

sempre relacionados à necessidade de fazer uma residência, distância, fato de ser 

uma cidade muito pequena e falta de opções de lazer.   

Outro fator relatado que favorece a rotatividade dos profissionais é do quadro 

profissional mudar quando troca a gestão. Geralmente o emprego está vinculado a um 

grupo político. Um dos médicos entrevistado, e o mais antigo do munícipio, relatou que 

chegou a ser mandado embora quando houve uma troca de gestão. Porém, como 

atualmente a maioria dos profissionais é concursado, esta situação foi contornada. 

Questionada sobre possíveis estratégias para atrair e fixar médicos no município, 

a secretária acredita que a oferta de moradia e outros benefícios não iria resolver o 

problema. De acordo com a mesma, o município oferece um dos melhores salários da 

região e mesmo assim os médicos não ficam, pois nas capitais, mesmo recebendo um 

salario inferior, têm maiores possiblidades. A secretária acredita que um perfil 

adequado para trabalhar no munícipio, seria um médico que já estudou, já fez de tudo 

e agora quer tranquilidade. Uma estratégia apontada pela secretária seria a 

obrigatoriedade de trabalhar no interior por um período de no mínimo dois anos, após 

conclusão da graduação.  

Dos profissionais entrevistados somente a enfermeira não reside no município. A 

mesma chegou a morar no município assim que passou no concurso, porém se sentia 

muito sozinha e sem ter o que fazer, até que se mudou para Maravilha a 25 km de 

distancia. O cirurgião-dentista mora de aluguel, porém tem a pretensão de comprar 

uma casa. O mesmo ainda não tem filhos, mas pretende ter. De acordo com o mesmo 

Romelândia seria um bom município para criar seus filhos. Gosta da tranquilidade do 



 
 

município. Um dos médicos tem casa própria e o outro reside do hotel da cidade, o 

mesmo, que tem a pretensão de se mudar em breve para fazer residência.  

Os profissionais entrevistados foram trabalhar em Romelândia por motivos 

diversos. A enfermeira assim que terminou a faculdade começou a estudar para 

concurso. Chegou a passar em um processo seletivo em sua cidade natal, Palmitinho, 

e após muitas tentativas em vários municípios da redondeza acabou passando no 

concurso em Romelândia. O cirurgião-dentista que é natural do Rio Grande do Sul, 

quando formou foi trabalhar com sua irmã em Maravilha e viu um anuncio no jornal de 

vaga para cirurgião-dentista em Romelândia. Trabalhou durante alguns anos com 

contrato temporário, até que passou no concurso público. Já trabalha no município há 

oito anos. Já o médico, é natural de São Paulo, após a graduação foi fazer um curso 

em Chapecó, onde conheceu sua esposa. Levou-a para o Rio de Janeiro e após fazer 

a residência em cirurgia geral retornou para Santa Catarina para ficar perto da família 

da esposa. Na época ainda funcionava o hospital em Romelândia e estavam 

precisando de um cirurgião. Trabalha no município desde 1991 entre idas e vindas, até 

passar no concurso.  

O único profissional que deixa claro a sua intensão em se fixar no município é o 

cirurgião-dentista. Apesar de achar o salário defasado, gosta do seu trabalho no 

município e supre sua necessidade profissional de fazer procedimentos mais 

complexos que competem à sua especialidade que é implantodontia, no consultório de 

sua irmã em Maravilhas. A enfermeira apesar de demonstrar gostar do trabalho de 

uma maneira em geral, não hesitaria em fazer um concurso que oferecesse um salário 

melhor. Já o médico não respondeu claramente se pretende ou não ficar no município, 

mas revela que a tendência é ficar pelo fato de ser concursado.  O médico também 

gosta de seu trabalho, apesar de não considerar ideal.  

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recebidos, tanto pelos funcionários públicos de saúde (e outros) 

que tivemos contato quanto pela população, em geral. Apesar das poucas opções de 

comércio e alimentação não tivemos dificuldades para conseguir comida de qualidade 

e estabelecimentos (aparentemente) higiênicos. Percebe-se, tanto por parte da 

população quanto das instituições públicas, certa carência por “novidades” e 

“institucionalidades”. Ou seja, quando se deparam com pessoas (no caso os 

pesquisadores) que estão realizando uma pesquisa para o Ministério da Saúde 

(instituição pública de importância federal) ficam excitados e, aparentemente, gostam 



 
 

de ser ouvidos. Além disso, o fato de lidarem com pesquisadores que já realizaram 

diversas viagens por outras partes do Brasil despertou o interesse dos mesmos. 

  



 
 

Relatório de Campo – Pinheirinho do Vale 

 

 Data da viagem: 23 e 24 de Novembro de 2011 

 

 
 

1.  O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Pinheirinho do Vale é um município localizado na região Sul, mesorregião 

Noroeste Rio-grandense e microrregião Frederico Westphalen e está dentro do bioma 

Mata Atlântica. O município possui 4.497 habitantes distribuídos numa área de 105 

Km², sendo 915 residentes em área Urbana e 3.582 em área Rural (IBGE, 2010). O 

município de Pinheirinho do Vale fica a aproximadamente 460 km (BR 386) ao 

noroeste de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul (estado ao qual pertence o 

município) e a aproximadamente 710 km (BR 282) de Florianópolis, capital de Santa 

Catariana. Cabe frisar que o município localiza-se na beira do Rio Uruguai, que marca 

a divisa entre os dois estados, e está bastante próximo da fronteira com a Argentina. 

O acesso da capital, Porto Alegre, a Pinheirinho do Vale é realizado através da 

rodovia BR 386, sentido Frederico Westphalen. O trajeto mais curto a ser realizado 

inclui os seguintes municípios: Canoas, Lajeado, Marques de Souza, Fontoura Xavier, 

Soledade, Carazinho, Sarandi, Sagrada Família e Palmitinho. A duração da viagem de 

carro é de aproximadamente 7 a 8 horas. 

Saindo de Porto Alegre deve-se tomar a BR 116 em direção a Canoas, que está 

na região metropolitana da capital e a 19 km da mesma. Na saída de Canoas, antes 

de chegar Esteio deixa-se a BR 116 e toma-se à esquerda a rodovia federal BR 386 

em direção a Lajeado passando por Nova Santa Rita. Após percorrer 104 km até 

Lajeado deve-se seguir sempre pela BR 386 passando por Marques de Souza (a 24 

km de Lajeado), Fontoura Xavier (a 56 km de Marques de Souza, Soledade (a 25 km 

de Fontoura Xavier), Carazinho (a 70 km de Soledade), Sarandi (a 44 km de 

Carazinho) e Sagrada Família (a 35 km de Sarandi).  

População: 4.497 

   - 915 urbana 

   - 3.582 rural  

Médicos: 3 

Enfermeiros: 2 

Cirurgiões-dentistas: 2 

Número de estabelecimentos de saúde: 2 

   - 02 Postos de Saúde 

   (um na sede e um no distrito) 

Nível de Escassez, segundo Index: Moderada 



 
 

Após passar por Sagrada Família, segue-se até o encontro da BR 368 e RS 472, 

a aproximadamente 52 km de Sagrada Família e depois da cidade de Seberi. Neste 

ponto deve-se tomar a RS 472 a esquerda em direção a Palmitinho. Desde o 

entroncamento até Palmitinho são mais 18 km passando por Vista Alegre. Após, 

aproximadamente, 850 km passados de Palmitinho deve-se deixar a RS 472 e tomar a 

estrada que dá acesso ao município de Pinheirinho do Vale, à direita. Os últimos 18 

km do trajeto até Pinheirinho do Vale é foi realizado em estrada de terra que está em 

processo de asfaltamento.  

Existe a opção de, após passar por Sagrada Família, seguir pela BR 386 até 

Frederico Westphalen (62 km, aproximadamente) e desde aí até Caiçara (via RS 150, 

12 km). Desde o município de Caiçara até Pinheirinho do Vale são 28 quilômetros de 

estrada de terra batida (cascalho bem batido com poucos buracos na estrada).  

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Alegre até Pinheirinho do Vale, pode-se dizer que quanto mais 

próximo da capital maior é o tráfego de veículos. Apesar disso, durante todo o trajeto a 

pavimentação está em ótimo estado de conservação (sem buracos e com sinalização). 

Todo o trajeto é pavimentado e possui trechos de pista dupla.  

Quanto à história municipal, por volta de 1920, a colonização de Pinheirinho do 

Vale aumentou consideravelmente com a chegada de imigrantes europeus: alemães, 

italianos e portugueses. Esses colonizadores eram oriundos das chamadas colônias 

velhas dos municípios de Montenegro, Lajeado, Feliz, Santa Cruz, Venâncio Aires, 

Guaporé, Taquari, entre outros. Além disso, Pinheirinho do Vale foi palco de uma das 

mais sangrentas batalhas da Coluna Prestes, ocorrida na tarde de 24 de janeiro de 

1925, onde tombou o Tenente Mário Portela Fagundes e seus companheiros que 

estavam na retaguarda. O município recebeu este nome por ter como referência um 

único pé de pinheiro araucária, que servia de guia para a travessia do Rio Uruguai. 

Quanto à formação administrativa, o distrito foi criado com a denominação de 

Pinheirinho (ex-povoado), pela Lei Municipal n.º 196, de 15-05-1958, com território 

desmembrado do distrito de Caiçara, subordinado ao município de Frederico 

Westphalen. Pela Lei Estadual n.º 5.087, de 08-11-1965, o distrito de Pinheirinho foi 

transferido do município de Frederico Westphalen, para constituir o novo município de 

Palmitinho. O antigo distrito é elevado à categoria de município com denominação de 

Pinheirinho do Vale, pela Lei Estadual n.º 9.586, de 20-03-1992, e fica desmembrado 

do município de Palmitinho. A sede está no atual distrito de Pinheirinho do Vale (ex-

Pinheirinho), instalado em 01-01-1993. Em divisão territorial datada de 1997, o 

município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 2007 (IBGE, 2010). 



 
 

Atualmente todas as ruas centrais da sede são asfaltadas e estão em ótimo 

estado de conservação e as ruas menos centrais são calçadas com paralelepípedo. A 

cidade é muito bem estruturada, limpa e possui jardins e canteiros bem cuidados. As 

residências, edifícios comerciais e edifícios públicos e institucionais possuem boa 

aparência, são bem pintados e estão em ótimo estado de conservação. As casas são 

como pequenos sítios com quintais bem cuidados, cercas baixas (quando existem) e 

flores. Não há rede de esgoto e o sistema de saneamento é através de foça séptica, 

mas não há córregos poluídos, esgoto a céu aberto ou mau cheiro em nenhum ponto 

da cidade. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: dois Bancos (Banrisul 

e Sicred);; rodoviária de pequeno porte (praticamente uma lojinha junto a um bar/ 

lanchonete); serviços mecânicos básicos; correios dentro do prédio da prefeitura; um 

posto de gasolina; casa lotérica; biblioteca municipal; brigada da PM; escola até o 

ensino médio; Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS); museu municipal; 

e, tenda de artesanato e produtos rurais. Quanto a serviços de saúde particulares, 

foram observados: consultório de nutricionista; consultório de cirurgião-dentista; três 

farmácias; e, um laboratório. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Existem poucos 

bares (de três a cinco); poucos restaurantes (um ou dois); pequenos comércios (em 

sua maioria marcadinhos e casas agropecuárias); e, um hotel/ hospedaria. A cidade 

possui acesso à internet, porém somente os celulares da operadora Claro possuem 

sinal bom. 

Quanto ao lazer, há uma praça central bem cuidada com um campo de futebol. O 

município está localizado entre diferentes rios e possui atrativo histórico (Marco do 

Tenente Portela) e atrativos naturais (relacionados à hidrografia) ainda pouco 

utilizados. Há um potencial turístico interessante no município a ser explorado. 

Durante os trabalhos de campo ficou claro que é objetivo do município atrair turistas 

regionais e estão sendo realizadas ações no sentido de promover e estruturar a 

atividade. 

2.  Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde 

Pinheirinho do Vale possui duas unidades de saúde, um posto de saúde na sede 

e um no distrito Basílio da Gama (18 km do centro). O posto de saúde da sede é 

grande, limpo, porém sua arquitetura não é adequada para um posto de saúde. Tem 

vários espaços e salas que não são aproveitados, pois são muito pequenos.  É um 

posto completo, com sala de atendimento médico e odontológico, sala de prevenção, 



 
 

de vacina, de enfermagem, farmácia básica, cozinha, refeitório, dentre outras. A 

secretaria de saúde também funciona no mesmo estabelecimento.  

O posto de saúde do distrito é um posto pequeno e relativamente precário. Possui 

além de um consultório odontológico, uma sala de atendimento médico e uma de 

enfermagem. O posto funciona de segunda a quinta pela manhã e uma tarde por 

semana. No momento da nossa visita estava em construção uma unidade maior para 

substituir o posto do distrito.  

Os atendimentos em área rural são realizados através de visitas domiciliares que 

ocorrem geralmente em dois turnos por semana. São priorizados nos atendimentos 

domiciliares gestantes, acamados, deficientes e idosos. São realizadas também 

palestras mensais nas comunidades do munícipio direcionadas aos hipertensos.  

Essas palestras são ministradas em igrejas, salões, e até em casas de pacientes 

quando a comunidade não tem um espaço publico disponível.  

O principal município de referencia é Palmitinho, que fica a 18 km de Pinheirinho 

do Vale e Frederico Westphalen que fica a 45 km. Casos de fratura geralmente são 

encaminhados para Três Passos (aproximadamente 55 km) e outros casos mais 

graves e complexos são encaminhados para Ijuí (aproximadamente 177 km) ou Passo 

Fundo (aproximadamente 214 km). O município dispõe de cinco veículos para os 

encaminhamos. A enfermeira durante a entrevista menciona a dificuldade de 

transportar os pacientes para os municípios de referência, pois a estrada é muito ruim. 

Na ocasião da nossa visita um das duas estradas de acesso estava sendo asfaltada, 

prometendo melhorar o acesso.  

De acordo com a secretaria de saúde para suprir a demanda, 98 % das consultas 

especializadas são pagas ou pela prefeitura, através de consórcio, ou pelo próprio 

paciente. A secretaria menciona que todos os dias saem carros para levarem 

pacientes para consultas em outros munícipios da região, principalmente Palmitinho.  

O município dispõe de uma equipe completa de Saúde da Família. Trabalham no 

munícipio além da médica concursada do PSF, um médico traumatologista 

concursado que atende quatro horas semanais e um ginecologista com contrato 

temporário que atende oito horas semanais. A médica do PSF é concursada 20 horas 

e ainda possui um contrato temporário de 20 horas, completando assim 40 horas 

semanais. Os dois cirurgiões-dentistas do município são concursados, o do PSF 40 

horas e o outro 20 horas. As duas enfermeiras de Pinheirinho do Vale também são 

concursadas. A secretária menciona durante a entrevista que existe uma demanda 

para uma segunda equipe de saúde da família e espera implantá-la em breve. 

O salário praticado pelo munícipio para a médica que atua 40 horas é de R$ 

11.000, para o cirurgião-dentista (40 horas) é de R$ 5.000 e para a enfermeira (40 



 
 

horas) R$ 3.000. A médica entrevistada ainda menciona que toda consulta que realiza 

fora do horário, por exemplos caso de atendimentos noturnos ou durante o final de 

semana, são pagos à parte, ou pela prefeitura ou pelos próprios pacientes. Fora o 

salário os profissionais não recebem qualquer tipo de benefício.  

De uma maneira em geral nenhum dos profissionais entrevistados reclamou das 

condições de trabalho do município. No que se refere a material, medicamentos e 

exames a médica mencionou sentir falta somente de um desfibrilador em casos de 

urgência e a enfermeira menciona que às vezes falta material temporariamente por 

falta de recurso ou liberação de verba.  

De acordo com os profissionais existe uma família no município que possui uma 

farmácia e um laboratório, porém não possuem habilitação em saúde. Muitas pessoas 

de outras cidades se deslocam para consultar e tratar com esta família. Antigamente 

chegavam ônibus cheios de munícipios vizinhos. Os entrevistados mencionam que a 

população de Pinheiro, por possuem uma boa assistência local não procuram muito 

esta família.  

Outro assunto abordado por todos os entrevistados foram às diversas campanhas 

e palestras preventivas realizadas pela prefeitura que mobilizam grande parte da 

população. Pouco antes da nossa visita ao município, houve uma campanha contra o 

câncer de mama, em que mais de 700 mulheres participaram. Os profissionais 

demostram muita satisfação com a efetiva participação da população nos eventos 

preventivos e educativos.  

 

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde 

O município de Pinheirinho do Vale foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez moderado. Durante a nossa 

visita ao munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os 

profissionais de saúde, constatamos que não existe grande dificuldade na contratação 

de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. A secretária mencionou durante a 

entrevista que existe uma grande procura de todas as categorias de profissionais de 

saúde no município. Questionada sobre fatores que atraem os profissionais a querem 

trabalhar em Pinheirinho do Vale, ela menciona o fato de a população ser muito 

acolhedora. A mesma acredita que os profissionais continuam trabalhando no 

munícipio por se sentirem bem por terem uma ótima relação com a população.   

De acordo com a secretária desde que assumiu a gestão em 2009 não houve 

saída de médicos no município. Ela relata que os únicos médicos que saíram foram a 



 
 

pedido da prefeitura para cortar gastos. A secretária menciona ainda que tem um 

médico concursado pelo PSF que atualmente está de licença. O mesmo teve uma 

oportunidade de trabalho próximo de Porto Alegre e não sabe se vai retornar. Apesar 

da secretária não enfatizar a rotatividade de médicos como um problema, esta 

situação foi apontada pelos profissionais durante as entrevistas. Os principais motivos 

atribuídos pelos profissionais a esta rotatividade é o fato de ser um município muito 

pequeno que não tem muitas opções de lazer e serviços. Até alguns anos atrás a 

cidade não dispunha de celular e internet, o que também prejudicava a permanência 

dos profissionais. Além disso, mencionam o fato de vários médicos terem a 

preferência de trabalhar em hospital, por isso não permanecem em Pinheiro por muito 

tempo. De acordo com o cirurgião-dentista para trabalhar no município o profissional 

tem que gostar de interior, de uma vida mais tranquila, ou ele não se adapta.  

Dos profissionais entrevistados somente o cirurgião-dentista é natural do 

munícipio. O mesmo formou em Porto Alegre, porém sempre teve a intenção de voltar 

para Pinheiro do Vale. Tanto a enfermeira, quanto a médica são naturais de 

Palmitinho. A enfermeira foi trabalhar em Pinheiro do Vale assim que formou em 2005. 

A mesma já tinha passado no concurso logo antes de formar. Já a médica formou-se 

em Buenos Aires também em 2005 e fez um contato com o então prefeito da cidade 

logo quando retornou para o Brasil, pois sabia que estava precisando de médico. 

Chegou a trabalhar alguns meses neste mesmo ano, mas teve que sair para 

convalidar seu diploma. Conseguiu a validação somente em 2009, quando retornou a 

trabalhar no município primeiro com contrato temporário e logo em seguida passou no 

concurso. Dos profissionais entrevistados somente a enfermeira não reside no 

município. A mesma reside em Barra do Guarita que fica a 19 km de distancia de 

Pinheiro. Ela vai e volta todos os dias com o transporte escolar.  

Somente a enfermeira menciona a possibilidade de mudar de emprego, pois está 

fazendo mestrado e tem a intenção de seguir carreira acadêmica. Tanto o cirurgião-

dentista, quanto a médica não manifestaram vontade de saírem do município. Ambos 

são casados com residentes em Pinheirinho do Vale e pretendem criar seus filhos no 

município, apesar de mencionarem que a qualidade de ensino não é muito boa. Assim 

como a maioria das famílias, pretendem levar seus filhos após o ensino fundamental 

para estudarem nas cidades vizinhas que possuem um ensino de melhor qualidade. 

Tanto a médica quando o cirurgião-dentista possuem um segundo trabalho. O 

cirurgião-dentista tem um consultório particular no município e a médica faz plantão no 

hospital uma vez por semana em Tenente Portela, que fica aproximadamente a 40 km 

de Pinheiro do Vale. A mesma revela ser um trabalho motivador, pois aprende muita 

coisa nova no hospital.  



 
 

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Os 

profissionais entrevistados valorizam a tranquilidade, a segurança e a receptividade da 

população de Pinherinho do Vale, apesar de sentirem falta de opções de lazer como 

cinema, shoppings, eventos culturais, dentre outros.  

4.  Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recebidos pela secretária de saúde (que inclusive é esposa do 

Prefeito), pelos profissionais entrevistados e pela comunidade em geral. A secretária 

de saúde se prontificou a nos atender e dar todo o tipo de assistência necessária para 

realização dos trabalhos (inclusive disponibilizando veículo e motorista). Logo no dia 

de chegada ela facilitou o nosso acesso ao estabelecimento de saúde e aos 

profissionais de saúde, inclusive agendando as entrevistas junto aos profissionais para 

que não prejudicasse o andamento dos serviços.  

Todos os profissionais de saúde demonstram estarem bem à vontade durante as 

entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos em responder as 

nossas questões. As entrevistas foram realizadas em separado e em ambientes 

diferentes (normalmente o próprio ambiente de atuação do profissional), o que os 

deixou bastante a vontades.  

Durante a nossa estadia no município, não tivemos grandes dificuldades para 

fazer nossas refeições, pois passamos poucos dias e havia poucas opções. Havia 

poucos locais para fazer um lanche durante a tarde e somente uma hospedaria. 

Devido à falta de opções não pernoitamos no local. 

Ao final dos trabalhos de campo foi organizado um tour por alguns pontos do 

município e, na despedida, a secretária reuniu alguns funcionários junto à recepção do 

estabelecimento de saúde para entregar de lembranças aos entrevistadores, tirar fotos 

e realizar agradecimentos pela nossa presença. Além disso, cabe dizer uma jornalista 

local requisitou uma entrevista, fotos e pediu que enviássemos um e-mail com as 

impressões da cidade. 

 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Porto Vera Cruz RS 
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1.  O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Porto Vera Cruz é um município localizado na região Sul, mesorregião Noroeste 

Rio-grandense e microrregião Santa Rosa e está dentro do bioma Mata Atlântica. O 

município possui 1.852 habitantes distribuídos numa área de 113,647 Km² 4, sendo 

440 residentes em área Urbana e 1.412 em área Rural (IBGE, 2010). O município fica 

a aproximadamente 568 km (BR 386/ 285) a noroeste de Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul (estado ao qual pertence o município). Cabe ressaltar que a cidade 

está à beira do rio Uruguai num ponto onde o mesmo faz a divisa entre o Brasil e a 

Argentina. 

O acesso da capital, Porto Alegre, a Porto Vera Cruz é realizado através da 

rodovia BR 386, sentido Frederico Westphalen. O trajeto mais curto a ser realizado é 

mesmo que para a cidade de Pinheirinho do Vale, porém, deve-se tomar a esquerda 

na BR 285 quando em Carazinho. Após tomar a BR 285 o trajeto inclui as cidades de 

Ijuí, Entre-Ijuís, Santo Ângelo, Giruá, Santa Rosa e Santo Cristo. A duração da viagem 

de carro é de aproximadamente 8 a 9 horas. 

Até o município de Carazinho o trajeto a ser realizado é exatamente o mesmo que 

para Pinheirinho do Vale seguindo pela BR 386. Em Carazinho deve-se seguir a oeste 

pela BR 285 passando por Ijuí (a aproximadamente 128 km de Carazinho) e tomar a 

rodovia estadual RS 344 à direita em Entre-Ijuís (40 km de Ijuí). Deve-se seguir pela 

RS 344 passando por Santo Angêlo (a 10 km de Entre-Ijuís), Giruá (35 km de Santo 

Angêlo), Santa Rosa (23 km) e Santo Cristo (20 km) até chegar a Porto Vera Cruz. 

Desde o município de Santo Cristo até Porto Vera Cruz são, aproximadamente, 

                                                           
4
 Nota: O valor desta área é provisório, podendo sofrer alteração com a divulgação das áreas oficiais do 

Censo 2010. 

População: 1.852 

   - 440 urbana 

   - 1.412 rural  

Médicos: 2 

Enfermeiros: 2 

Cirurgião-dentista: 1 

Número de estabelecimentos de saúde: 1 

Nível de Escassez, segundo Index: Moderada 



 
 

dezesseis quilômetros de estrada de terra batida (cascalho bem batido com poucos 

buracos na estrada). O outro acesso está sendo asfaltado.  

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Alegre até Porto Vera Cruz, pode-se dizer que quanto mais 

próximo da capital maior é o tráfego de veículos. Durante todo o trajeto a 

pavimentação está em ótimo estado de conservação (sem buracos e com sinalização). 

Todo o trajeto é pavimentado e possui trechos de pista dupla. Cabe frisar que durante 

o trajeto existem diversos pedágios. Além disso, é interessante observar que a malha 

rodoviária, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, é bastante extensa e 

diversificada, existindo diferentes trajetos asfaltados para chegar à maioria das 

cidades. 

A colonização de Porto Vera Cruz iniciou por volta de 1910. Consta que os 

primeiros colonizadores vieram pelo Rio Uruguai de canoa em função das atividades 

comerciais que eram exercidas via Uruguai. Os primeiros habitantes foram os índios 

Guaranis povoadores das encostas do Rio Uruguai, como provam os destroços e 

outros objetos indígenas encontrados no município, principalmente em localidades de 

Linha Roncador, Linha Borboleta e Lajeado Bugre no ano de 1906. Tais objetos são, 

hoje, expostos no Museu Municipal de Porto Lucena, ao qual Porto Vera Cruz 

pertencia antes de desmembrar-se. 

O maior afluxo de colonos deu-se a partir da década de 20 até meados de 40. 

Eram em geral, colonizadores de descendência alemã, italiana, polonesa e russa e 

vinham com barqueiros em função do comércio. Em 1943, quando o comércio 

começou a expandir-se vieram habitantes oriundos de Cerro Largo, Santo Cristo e, 

posteriormente, Santa Rosa, tais como as famílias Andrade, Fandalin, Mieth, Marotis, 

Hilleshein, Schmitt, Adams, Dhein, Petrazzini, Barbosa, Pedroso, Seimetz e Rigo. 

Em 1944 com a chegada do primeiro padre ao município fundou-se a Sociedade 

Religiosa denominada Capela Santa Cruz, logo após a escola, cujo primeiro professor 

foi o Sr. Bandeira Marotis na época de 1947. Com a sociedade religiosa e escolar já 

fundadas e instituídas no povoado houveram várias críticas dos atuais moradores ao 

nome  Lajeado Cafundó, os quais juntamente com o Padre fizeram a troca para Vera 

Cruz e posteriormente Porto Vera Cruz. 

Em 1990 iniciaram-se os movimentos emancipacionistas e em 1992, através da 

Lei nº 9.588 de 20 de Março de 1992, ocorreu a emancipação política e administrativa. 

A instalação da sede municipal aconteceu no dia 1º de janeiro de 1993 e o território 

municipal foi formado a partir do desmembramento de áreas dos municípios de Porto 

Lucena, Alecrim e Santo Cristo.  



 
 

Porto Vera Cruz é um município da região Fronteira Noroeste que possui 

interessantes recursos a serem explorados pela atividade turística, entre eles, a 

corredeira do Roncador, a corredeira do Chico Alferes, o Paredão de Pedras, a Ilha 

dos Bugres e o Rio Uruguai (IBGE, 2010). 

Atualmente todas as ruas centrais da sede são asfaltadas e estão em ótimo 

estado de conservação e as ruas menos centrais são calçadas com paralelepípedo. A 

cidade é muito bem estruturada, limpa e possui jardins e canteiros bem cuidados. As 

residências, edifícios comerciais e edifícios públicos e institucionais possuem boa 

aparência (um ou outro precisa de pintura) e estão, no mínimo, em bom estado de 

conservação. As casas são como pequenos sítios com quintais bem cuidados, cercas 

baixas (quando existem) e flores. Não há rede de esgoto e o sistema de saneamento é 

através de foça séptica. Não há córregos poluídos, esgoto a céu aberto ou mau cheiro 

em nenhum ponto da cidade. 

A estrutura do município é composta pela sede, três linhas (estradas vicinais que 

são povoadas) “acima” da mesma e duas linhas abaixo. Como dito anteriormente, o 

município é banhado pelo rio Uruguai num ponto onde faz divisa com a Argentina e na 

sede há um posto de controle e fiscalização da Polícia Federal. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: dois bancos (Banrisul 

e Sicred); poucos bares (de cinco a sete); poucos restaurantes (um ou dois); pequenos 

comércios (em sua maioria marcadinhos e casas agropecuárias); rodoviária de 

pequeno porte (praticamente uma lojinha junto a um bar/ lanchonete); serviços 

mecânicos básicos; correios dentro do prédio da prefeitura; um posto de gasolina; um 

hotel/ hospedaria; uma casa lotérica; um campo de futebol (que a prefeitura municipal 

chama de centro esportivo); CRAS; delegacia de Polícia Militar e Civil; escola até o 

ensino médio; e, biblioteca municipal (dentro da Secretaria de Educação). 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Existem poucos 

bares (de quatro a seis); poucos restaurantes (três ou quatro); um hotel (de quinze a 

vinte quartos); um camping; e, pequenos comércios (em sua maioria marcadinhos). Há 

acesso à internet em todo o município há pouco tempo (apesar de a velocidade não 

ser como nas cidades de médio porte), duas operadoras de celular operam (sinal 

intermitente/ ruim para TIM e sinal bom para Oi) e não há TV a cabo, mas existe 

televisão via satélite (por exemplo, Sky). 

Quanto ao lazer, há uma praça central, um campo de futebol e um espaço 

fechado para festas noturnas e eventos. Da mesma forma que Pinheirinho do Vale, o 

município possui potencial para desenvolvimento do turismo em âmbito regional 

(médio e longo prazo), principalmente devido à presença do Rio Uruguai que o banha.  



 
 

2.  Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde 

Porto Vera Cruz possui um centro municipal de saúde para atender toda 

população urbana e rural. Na unidade há salas de atendimento médico, odontológico 

com raio-x, de prevenção, de vacina, de enfermagem, farmácia básica, cozinha, entre 

outras. A estrutura física da unidade é adequada. Nenhum dos profissionais 

entrevistados reclamou particularmente da estrutura do local. 

Como a unidade de saúde comporta toda a população, os pacientes que moram 

em áreas rurais mais distantes são buscados em casa por um motorista da prefeitura, 

que os leva para o atendimento. A secretaria dispõe de seis veículos, dentre eles, 

quatro carros, uma moto e um micro-ônibus. Quando o horário de expediente do posto 

é encerrado, a prefeitura contrata um taxista para levar o paciente a algum munícipio 

próximo, dependendo da demanda.  

O centro de referência de Porto Vera Cruz é Santo Cristo, que fica a 

aproximadamente 34 km de distância. Casos de fratura geralmente são encaminhados 

para Santa Rosa (aproximadamente 54 km) e outros casos mais graves e complexos 

são encaminhados para Ijuí (aproximadamente 157 km). Para o médico entrevistado, a 

rede de referência funciona bem e os encaminhamentos se dão de maneira tranquila.  

O município não conta com a Estratégia Saúde da Família (ESF) e, como tal, os 

profissionais não realizam atendimento domiciliar. As pessoas vão para o posto de 

saúde por conta própria ou, como explicitado, são levadas por um motorista da 

prefeitura. Trabalham no município dois médicos, dois cirurgiões-dentistas e uma 

enfermeira. Para a gestora de saúde, a contratação de mais um médico e um 

enfermeiro seria fundamental, pois estes poderiam realizar visitas domiciliares, 

principalmente a idosos (maior parte da população de Porto Vera Cruz) e acamados.  

Todos os profissionais são concursados. O médico entrevistado relatou que está 

no posto de saúde há 21 anos, desde que o município foi emancipado, trabalhando 10 

horas semanais e recebendo R$ 3.500. O cirurgião-dentista está há 16 anos na 

unidade, recebendo R$ 2.100 e atuando 10 horas. Ambos trabalham também em 

Porto Lucena como forma de complementar a renda. O cirurgião-dentista possui um 

consultório particular e o médico trabalha com ESF. 

A gestora de saúde relatou que tem muita dificuldade em contratar profissionais 

pela baixa remuneração oferecida. Seria necessário aumentar o salário e, 

consequentemente, a carga horária. Porém, como nenhum profissional concursado 

pode ganhar mais que o prefeito, estabeleceu-se uma lei em que o horário de trabalho 

foi reduzido para 10 horas semanais, sem que o salário fosse alterado. Outros 

profissionais como psicólogo, fisioterapeuta, neurologista, traumatologista e 



 
 

cardiologista são contratados via um consórcio feito pelos municípios vizinhos, que 

pagam por cada consulta realizada.  

O trabalho do cirurgião-dentista é centrado em restaurações, profilaxias e 

extrações. Quando é necessário fazer tratamento de canal dentário ou prótese, o 

paciente é encaminhado para um consultório particular em outro município. É o próprio 

paciente quem paga por essa consulta. Além disso, existe um projeto de saúde bucal, 

em que cada semana o cirurgião-dentista visita uma escola diferente e atende alunos 

de até 13 anos, distribuindo kits com creme dental e escovas de dente. Essa 

distribuição é feita duas vezes por ano no começo de cada semestre. A gestora 

considera essa prática muito importante, já que a maioria das famílias não têm 

recursos financeiros para comprar produtos de higiene bucal.    

Os profissionais entrevistados disseram que suas condições de trabalho são boas, 

sendo disponibilizados todos os recursos necessários para compra de equipamentos, 

materiais e medicamentos. Os exames de laboratório são pagos pela prefeitura. A 

enfermeira faz a coleta todas as segundas e as terças os materiais são levados para 

Porto Lucena ou Santo Cristo. Os casos mais atendidos pelo médico são de doenças 

respiratórias, como asma e bronquite, devido à umidade do local, que é próximo a um 

rio. Há também muitos casos de doenças cardíacas. 

Fomos informados que a população de Porto Vera Cruz tem o costume de beber 

chás para tratamento de doenças. O médico entrevistado relatou que isso não 

interfere em seu trabalho, já que as pessoas ainda priorizam seu atendimento e esse 

seria apenas um “tratamento coadjuvante”. 

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Porto Vera Cruz foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez Moderada. Durante a nossa 

visita ao município e a partir das entrevistas realizadas, verificamos que existe grande 

dificuldade na contratação de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Não foi 

possível entrevistar a enfermeira da cidade. 

De acordo com a gestora de saúde, a dificuldade em contratar tais profissionais se 

dá por questões financeiras. O salário oferecido em Porto Vera Cruz é baixo se 

comparado a outras localidades. Associado a isso, o fato de o município ser distante 

da capital, ter um difícil acesso e não ter uma universidade faz com que os 

profissionais, principalmente os médicos recém-formados, não queriam trabalhar lá. 

Assim, eles buscam empregos em outras cidades, onde recebem mais e podem fazer 

outros cursos, como por exemplo, pós-graduação.  



 
 

Os entrevistados foram atraídos a trabalhar no local por diferentes motivos. O 

médico, natural de Nova Prata, contou que logo que se formou podia escolher onde 

iria trabalhar, mas optou por Porto Vera Cruz pela receptividade da população. O 

cirurgião-dentista, que nasceu e ainda vive com sua família em Porto Lucena, disse 

que já trabalhava no município em seu consultório particular. Quando teve a 

oportunidade, prestou concurso público e passou na primeira tentativa.  

As condições de trabalho, a infraestrutura e os materiais disponibilizados são 

fatores que fazem com que os entrevistados permaneçam no município. Além disso, 

eles relataram que a população é bastante acolhedora, tranquila e que, inclusive, 

possuem relação de amizade com seus pacientes e com os outros profissionais, que 

são bem dispostos a trabalhar juntos para promoção de saúde. Embora o município 

não tenha muitas opções de lazer, os entrevistados contaram que sempre são 

convidados a participar de festas e que costumam passear nas vizinhanças.  

Como forma de atrair e fixar os profissionais, foi citado em todas as entrevistas 

que as questões salariais deveriam ser melhores e que o governo deveria investir mais 

nas políticas de saúde, como forma de incentivo. Para a gestora, a prefeitura deveria 

ainda ampliar a carga horária de trabalho para assim aumentar a remuneração dos 

profissionais. Apesar desses fatores, o cirurgião-dentista avalia que a rede de saúde 

no município é boa, já que cobre todas as áreas de abrangência de maneira eficaz. 

Tanto o médico quanto o cirurgião-dentista demostraram intenção em permanecer 

em Porto Vera Cruz. O médico relatou que tem estabilidade financeira, já que é 

concursado, e gosta de trabalhar no interior. Ele também disse que está próximo de se 

aposentar e, por isso, não seria vantagem sair da cidade. O cirurgião-dentista contou 

que está satisfeito com sua atual situação, se relacionando bem com as pessoas que 

atende e recebendo as condições necessárias para exercer sua função.   

4.  Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recebidos, tanto pelos funcionários públicos de saúde (e outros) 

que tivemos contato quanto pela população, em geral. Apesar das poucas opções de 

comércio e alimentação não tivemos dificuldades para conseguir comida de qualidade 

e estabelecimentos (aparentemente) higiênicos. A secretária de saúde disponibilizou 

um carro para rodar no município caso fosse necessário e queria fazer um tour antes 

de deixarmos a cidade. 

Todos os profissionais de saúde demonstram estarem bem à vontade durante as 

entrevistas, sem mostrar qualquer resistência ou constrangimentos em responder as 

nossas questões. As entrevistas foram realizadas em separado e em ambientes 



 
 

diferentes (normalmente o próprio ambiente de atuação do profissional), o que os 

deixou bastante a vontades. 

Além disso, percebe-se, tanto por parte da população quanto das instituições 

públicas, certa carência por “novidades” e “institucionalidades”. Ou seja, quando se 

deparam com pessoas (no caso os pesquisadores) que estão realizando uma 

pesquisa para o Ministério da Saúde (instituição pública de importância federal) ficam 

excitados e, aparentemente, gostam de ser ouvidos. Além disso, o fato de lidarem com 

pesquisadores que já realizaram diversas viagens por outras partes do Brasil 

despertou o interesse dos mesmos. 

  



 
 

Relatório de Campo – Caseiros RS 

 

 Data da viagem: 29 e 30 de Novembro de 2011 

 

 

1.  O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Caseiros é um município localizado na região Sul, mesorregião Noroeste Rio-

grandense e microrregião Passo Fundo e está dentro do bioma Mata Atlântica. O 

município possui 3.007 habitantes distribuídos numa área de 235,706 Km² 5, sendo 

1.488 residentes em área Urbana e 1.519 em área Rural (IBGE, 2010). O município 

fica a aproximadamente 280 km (RS 470) ao nor-noroeste de Porto Alegre, capital do 

Rio Grande do Sul (estado ao qual pertence o município). 

O acesso da capital, Porto Alegre, a Caseiros é realizado através da rodovia RS 

470, sentido Bento Gonçalves e Lagoa Vermelha ou através da BR 116, sentido 

Caxias do Sul e Vacaria (trajeto mais movimentado e mais longo). O trajeto mais curto 

a ser realizado inclui, respectivamente, os municípios de: São Leopoldo; São 

Sebastião do Caí; Bom Princípio; Garibaldi; Bento Gonçalves; Veranópolis; e, Lagoa 

Vermelha. A duração da viagem de carro é de aproximadamente 3 horas e meia a 4 

horas. 

Saindo de Porto Alegre deve-se tomar a BR 116, passando por Canoas, até 

chegar em São Leopoldo (35 km aproximadamente). Aí deixa-se a BR 116 e toma-se 

a RS 122/ 470, à esquerda, passando por São Sebastião do Caí (a aproximadamente 

33 km do município anterior), Bom Princípio (mais 12 km) e Garibaldi (35 km), até 

chegar a Bento Gonçalves (a aproximadamente 10 km do município anterior). A partir 

de Garibaldi segue-se na mesma rodovia que muda de nome de RS 122 para RS 470. 

De Bento Gonçalves até a próxima cidade (Veranópolis) são mais 40 km 

(aproximadamente) e desta a Lagoa Vermelha são mais 100 km passando por Nova 

                                                           
5
 Nota: O valor desta área é provisório, podendo sofrer alteração com a divulgação das áreas oficiais do 

Censo 2010. 

População: 3.007 

   - 1.488 Urbana 

   - 1.519 Rural  

Médicos: 4 

Enfermeiros: - 

Cirurgiões-dentistas: - 

Número de estabelecimentos de saúde: 2 

   - 02 Postos de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta  



 
 

Prata e André Rocha (respectivamente). Em Lagoa Vermelha, deve-se deixar a RS 

470 e tomar a BR 285, à esquerda, e seguir por mais 20 km (aproximadamente) até 

Caseiros. 

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Alegre até Caseiros, pode-se dizer que quanto mais próximo da 

capital maior é o tráfego de veículos. Durante todo o trajeto a pavimentação está em 

ótimo estado de conservação (sem buracos e com sinalização). Todo o trajeto é 

pavimentado e possui trechos com pedágios. Além disso, é interessante observar que 

a malha rodoviária, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, é bastante 

extensa e diversificada, existindo diferentes trajetos asfaltados para chegar à maioria 

das cidades. 

Em meados de 1637, Caseiros foi passagem para os bandeirantes rumo às 

missões jesuítas. Em 1713, índios missioneiros conduziram e fizeram aqui parada 

para rebanho de gado, com o que se iniciou o povoamento dos campos na vacaria dos 

Pinhais. Ainda em 1738, o povoado serve como caminho das missões a São Paulo e, 

em 1819, o tropeirismo, abriu novo caminho entre os matos Castelhano e Português, 

encurtando distâncias e abrindo pioneiramente a atual BR 285. Com intenção de 

aprisionar os índios para cristianizá-los, o Governo Imperial criou uma colônia militar 

com contingente por volta de 1850. Com o final da Batalha de Monte Caseros em 1852 

e a criação da Colônia Militar de mesmo nome, em 1859, no então Mato Português é 

concretizado o vinculo definitivo de Caseiros com Portugal. Após a guerra da 

independência, o Governo Imperial resolveu manter os soldados portugueses na 

região, e para isto distribuiu lotes de áreas férteis, para habitação da região, com 

duração, nesta condição até 1878, deixando de existir a colônia militar, caindo no 

esquecimento do Governo. 

Foi mantido o nome referencial de Caseiros, sendo criado o distrito pertencente à 

Lagoa Vermelha, por Decreto Municipal em 31 de outubro de 1919. O esforço e o 

desprendimento dos emancipacionistas, primeiro pelos anos de 1965 com os padres 

Barnabitas, depois em 1987 pelas lideranças comunitárias, fez com que, em 09 de 

maio de 1988, pela Lei Estadual nº 8.612, fosse criado o Município de Caseiros. 

Município emancipado com origem do município mãe de Lagoa Vermelha, 

localizado junto a BR 285, a 280 km da capital, Porto Alegre, a 80 km de Passo Fundo 

e a 20 km de Lagoa Vermelha, na região Nordeste do Estado, Caseiros tem sua 

economia baseada na agropecuária e sustentação na atividade rural, com fortes 

relações de base econômica e social. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Caseiros, pela lei 

estadual nº 8.612, de 09-05-1988, alterada em seus limites pela lei estadual nº 9.009, 



 
 

de 11-01-1990, desmembrado de Lagoa Vermelha. Constituído do distrito sede e 

instalado o mesmo em 01-01-1989. Em divisão territorial datada de 2003, o município 

é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2007 (IBGE, 2010). 

Atualmente todas as ruas centrais da sede são asfaltadas e estão em ótimo 

estado de conservação e as ruas menos centrais são calçadas com paralelepípedo e 

as um pouco mais afastadas são de terra batida. A cidade é bem estruturada, limpa e 

possui jardins e canteiros bem cuidados. As residências, edifícios comerciais e 

edifícios públicos e institucionais possuem boa aparência, são bem pintados e estão 

em ótimo estado de conservação. As casas são como pequenos sítios com quintais 

bem cuidados, cercas baixas (quando existem) e flores. Não há rede de esgoto e o 

sistema de saneamento é através de foça séptica. Não há córregos poluídos, esgoto a 

céu aberto ou mau cheiro em nenhum ponto da cidade.  

A cidade é dividida pela rodovia BR 285. De uma lado da rodovia está localizada a 

“cidade antiga” (da época que era distrito de Lagoa Vermelha), onde se localizam os 

serviços e comércios e do outro lado está a “cidade nova”, onde se localiza prefeitura, 

uma das unidades de saúde (Unidade 2), alguns edifícios institucionais (centro 

esportivo, cooperativa rural) e residências. Ressalta-se que as áreas rurais do 

município possuem uma agropecuária mecanizada e elevado aproveitamento das 

terras. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: dois Bancos (Banrisul 

e Sicred); rodoviária de pequeno porte (praticamente uma lojinha junto a um bar/ 

lanchonete); serviços mecânicos; agência dos correios; dois postos de gasolina; casa 

lotérica; biblioteca municipal; delegacia de Polícia Militar e Civil; escola até o ensino 

médio; e, CRAS. 

Quanto a serviços de saúde particulares, foram observados três farmácias e um 

laboratório, mas sabe-se da existência de outros serviços particulares como cirurgiões-

dentistas. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples e limitada, com 

poucas opções de serviços de alimentação e, menos ainda, de lazer. Existem poucos 

bares (de cinco a sete); poucos restaurantes (um ou dois, almoçamos no posto de 

gasolina); e, pequenos comércios (em sua maioria marcadinhos e casas 

agropecuárias). Há acesso a internet na sede municipal e em trechos da zona rural e 

uma operadora de celular possui sinal bom (Claro). 

Quanto ao lazer, há uma praça central bem cuidada e um campo de futebol. Cabe 

frisar que da mesma forma que Pinheirinho do Vale e Porto Vera Cruz, o município 



 
 

possui potencial para desenvolvimento do turismo, mas enquanto os outros dois estão 

relacionados aos recursos naturais, em Caseiros a vocação é para o turismo rural.  

 

2.  Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde. 

O município de Caseiros possui duas Unidades de Saúde, uma localizada na área 

central e outra mais na periferia da cidade. O posto de saúde localizado no centro 

possuía duas salas de atendimento médico, uma sala de atendimento odontológico, 

sala de enfermagem, ambulatório, enfermaria. Na parte de baixo do posto funciona a 

secretaria de saúde e a farmácia básica. O posto tem um bom estado de conservação.  

O postinho localizado na periferia, além de um consultório médico possui sala 

para fisioterapia, consultório para fonoaudióloga e psicóloga, consultório para 

nutricionista e consultório para atendimento de especialidade (pneumologia). A 

construção é muito recente e está em excelente estado de conservação.  

Caseiros não conta com a Estratégia Saúde da Família (ESF). O município já 

realizou três concursos para recrutar profissionais para sua implantação, porém, 

segundo a enfermeira entrevistada, a gestão não aderiu à estratégia por falta de 

conhecimento. A mesma relatou que falta esforço e vontade por parte da gestão em 

conhecer o real objetivo e a importância da ESF. 

A principal referência de Caseiros é Lagoa Vermelha, que fica a 20 km de 

distância. São encaminhados para lá casos de urgência e emergência. A enfermeira 

citou que encaminhamento de urgência é tranquilo, enquanto que o de emergência é 

mais complicado, devido à falta de leitos no hospital. Em casos específicos, há 

encaminhamentos para outros municípios, a saber, Passo Fundo (aproximadamente 

85 km) e Tapejara (aproximadamente 48 km).  

O médico entrevistado relatou que está no posto de saúde há quase 20 anos, atua 

20 horas semanais e recebe R$ 5.000. O cirurgião-dentista está há 15 anos na 

unidade, recebendo R$ 3.000 e trabalhando 20 horas. Já a enfermeira está no 

município há 4 meses, atuando 40 horas semanais e recebendo R$ 2.600. Todos 

esses profissionais são concursados. Além de trabalhar no posto de saúde na parte da 

manhã, tanto o cirurgião-dentista quanto o médico atendem em consultório particular à 

tarde como forma de complementar a renda.  

Segundo os profissionais entrevistados, a estrutura física da unidade de saúde 

visitada é adequada. Eles relataram que os equipamentos e materiais disponibilizados 

pelo município são bons, inclusive, muitos deles são novos. Além disso, todos 

ressaltaram que em comparação com os outros municípios, Caseiros é o que 

disponibiliza mais medicamentos. 



 
 

Os exames de laboratório são realizados no primeiro dia de cada mês, após a 

solicitação do médico. Se há alguma emergência, ocorre um diálogo com o Secretário 

de Saúde, que se responsabiliza pelos agendamentos e adianta o exame. Quando 

isso não acontece, o paciente deve aguardar a liberação dos profissionais para que a 

prefeitura pague. Às vezes, quando o exame é mais complicado, o paciente é 

encaminhado para outros municípios, como por exemplo, Porto Alegre.  Na época em 

que acontecem as campanhas de vacinação, o município cede um carro para levar os 

profissionais ao interior. 

A prefeitura mantém dois consultórios odontológicos, um que fica na unidade de 

saúde e o outro no sindicato (uma sala disponibilizada pela prefeitura). Para fazer 

implante, o cirurgião-dentista encaminha o paciente para outro município ou até 

mesmo para algum consultório particular, pois o posto de saúde não dispõe de alguns 

equipamentos, como raio-x odontológico e autoclave. Em alguns desses casos, 

quando se verifica a necessidade, a prefeitura paga a consulta. Para o cirurgião-

dentista, seu trabalho cotidiano é centrado mais na parte curativa. A prevenção se 

restringe ao projeto “Sorrindo para o Futuro” que ocorre em dias específicos, como 

quando acontece a feira do município em que são feitas escovações em massa. 

São realizadas reuniões quinzenais no posto com todos os profissionais de saúde. 

A enfermeira mostrou-se satisfeita com essas reuniões, pois esses momentos servem 

para que os profissionais expressem suas ideias, recebam críticas construtivas e 

troquem experiências, ocasionando mudanças no processo de trabalho. 

Fomos informados da existência de cirurgiões-dentistas práticos que fazem 

prótese para os pacientes. O cirurgião-dentista entrevistado relatou que isso não 

interfere em seu trabalho, pois esses práticos não permanecem muito tempo no 

município.  O médico citou também que há alguns anos a população de Caseiros tinha 

o costume de consultar “osseiros”. Após muitas conversas com os profissionais de 

saúde, as pessoas deixaram de buscar esse procedimento, pois perceberam as 

complicações que ele trazia.  

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde. 

O município de Caseiros foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais 

de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez Alta. Durante a nossa visita ao município e a partir 

das entrevistas realizadas com os profissionais de saúde, constatamos que não existe 

grande dificuldade na contratação de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. 

Segundo a enfermeira entrevistada, uma dificuldade é o fato de os médicos não 

cumprirem a carga horária de trabalho. A mesma citou que essa situação também era 



 
 

constante em outros lugares que trabalhou, sendo que ocasionava uma maior 

demanda de atendimento para os outros profissionais, que acabavam ficando 

sobrecarregados. Isso ocorre, pois os médicos costumam atender em consultório 

particular, muitas vezes localizado em outra cidade.  

A partir das entrevistas observaram-se diversos fatores que fazem com que os 

profissionais de saúde permaneçam em Caseiros. O cirurgião-dentista relatou que é 

concursado e que o município oferece estabilidade, além de boa infraestrutura. O 

médico enfatizou que a interação entre os profissionais é ótima, proporcionando um 

agradável ambiente de trabalho. Ele citou também que é apoiado e liberado a 

participar de congressos e eventos que acontecem em outros locais. Todos os 

entrevistados apontaram como motivo de permanência o fato de o município ser 

tranquilo, seguro e as pessoas serem bastante acolhedoras. Em contrapartida, um 

ponto negativo evidenciado pela enfermeira é a cobrança excessiva com que sua 

categoria profissional lida. Segundo a entrevistada, os outros profissionais não são 

cobrados como os enfermeiros, pois estes realizam funções demasiadas. Para ela, 

todos deveriam ser tratados igualmente.    

Os entrevistados foram atraídos a trabalhar no município por diferentes fatores. O 

médico contou que um dos motivos é o fato de que Caseiros está localizado perto de 

Lagoa Vermelha, onde ele nasceu e ainda mora com sua família. A enfermeira, natural 

de Erechim, disse que foi trabalhar no município por estar localizado próximo à cidade 

em que seus pais residem, Paim Filho, e por oferecer um salário viável. Já o cirurgião-

dentista, natural de Lagoa Vermelha, relatou que gosta de atender em cidade 

pequena. 

Como forma de atração e fixação dos profissionais da saúde no município, os 

entrevistados citaram a questão financeira, que deveria ser melhor em termos de 

remuneração. Além disso, a enfermeira disse que Caseiros não possui muitas opções 

de lazer e entretenimento, como barzinhos ou academia, sendo um fator que deveria 

ser mais investido.  

Dos profissionais entrevistados, tanto o cirurgião-dentista quanto o médico 

demostraram intenção em permanecer no município. O cirurgião-dentista relatou que 

pretende trabalhar por mais algum tempo em Caseiros, até poder se aposentar e 

“cuidar” de suas fazendas. O médico continuará trabalhando no local, pois tem grande 

apego por lá. Já a enfermeira, única entrevistada que demonstrou querer sair, contou 

que prestou concurso público em Marcelino Gomes e que está aguardando o 

resultado. Ela disse também que tem interesse em dar aulas na Universidade de 

Passo Fundo, mas que, por enquanto, não existem vagas. 



 
 

 

 

4.  Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Fomos muito bem recebidos, tanto pelos funcionários públicos de saúde (e outros) 

que tivemos contato quanto pela população em geral. O secretário de saúde se dispôs 

a nos apresentar a parte “nova” da cidade e esteve pronto a ajudar sempre que 

solicitado. Como já haviam sido previamente avisados de nossa chegada, o secretário 

de saúde já estava preparado para nos receber e os funcionários de saúde dispostos a 

dar as entrevistas.  

  



 
 

Relatório de Campo – Barros Cassal – RS 

 

Data da viagem: 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2011 

 

 

 

1.  O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

Barros Cassal é um município localizado na região Sul, mesorregião Noroeste 

Rio-grandense e microrregião Soledade e está dentro do bioma Mata Atlântica. O 

município possui 11.133 habitantes distribuídos numa área de 648,898 Km², sendo 

3.531 residentes em área Urbana e 7.602 em área Rural (IBGE, 2010). O município 

fica a aproximadamente 281 km (BR 471) a noroeste de Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul (estado ao qual pertence o município). 

O acesso da capital, Porto Alegre, a Barros Cassal é realizado através da rodovia 

BR 386, sentido Frederico Westphalen. O trajeto mais curto a ser realizado inclui, 

respectivamente, os municípios de: Canoas, Nova Santa Rita, Tabaí, Santa Cruz do 

Sul, Sinimbu e Gramado Xavier. A duração da viagem de carro é de aproximadamente 

4 horas. 

Com relação ao estado de conservação geral, tráfego e municípios pelos quais se 

cruza saindo de Porto Alegre até Barros Cassal, pode-se dizer que quanto mais 

próximo da capital maior é o tráfego de veículos. Apesar disso, durante todo o trajeto a 

pavimentação está em ótimo estado de conservação (sem buracos e com sinalização). 

Todo o trajeto é pavimentado e possui trechos de pista dupla. Cabe frisar que durante 

o trajeto existem diversos pedágios. Além disso, é interessante observar que a malhar 

rodoviária, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, é bastante extensa e 

diversificada, existindo diferentes trajetos asfaltados para chegar à maioria das 

cidades. 

O atual município de Barros Cassal pertence a uma região que era habitada 

inicialmente por índios que foram aldeados por jesuítas. Foi o Bandeirante Raposo 

População: 11.133 

   - 3.531 Urbana 

   - 7.602 Rural  

Médicos: 7 

Enfermeiros: 3 

Cirurgiões-dentistas: 3 

Número de estabelecimentos de saúde: 1 

   - 01 Centro de Saúde 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixo 



 
 

Tavares quem destruiu as reduções de São Joaquim. Os indígenas ficaram livres dos 

homens brancos até que se iniciou o povoamento luso, isto em fins do século XVIII. 

Uma das primeiras sesmarias doadas recebeu o nome de Rincão de Santo Antônio. 

Em 1930, como homenagem ao ilustre político, Dr. João Barros Cassal, que 

nasceu em 02 de Fevereiro de 1858 na vila de Alegrete e trabalhou pela implantação 

da República, a denominação foi trocada para Barros Cassal (IBGE, 2010). 

Atualmente as ruas da sede são calcadas com paralelepípedo e ao redor do 

centro da sede as ruas são de chão batido e cascalho. No tempo seco e quente o ar 

fica com muita poeira suspensa. Não há córregos poluídos, esgoto a céu aberto ou lixo 

espalhado nas ruas e saneamento é feito através de fossa séptica. A cidade não 

apresenta um aspecto atrativo e agradável devido a grande quantidade de poeira. As 

residências, edifícios comerciais e edifícios públicos e institucionais possuem 

aparência razoável e poucos são bem pintados e estão em ótimo estado de 

conservação. Em comparação com as outras cidades visitadas durante esta 

campanha de campo as casas não são tão bonitas e bem cuidados.  

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: três bancos (Sicred, 

Banrisul e Banco do Brasil); agência dos correios; casa lotérica; serviços mecânicos; 

dois postos de gasolina; cartório; museu municipal; delegacia de polícia civil; brigada 

militar; rodoviária (pequeno porte – municipal – e outra um pouco maior - estadual); 

biblioteca municipal; e, escola até ensino médico. 

Quanto a serviços de saúde particulares, foram observados: dois fisioterapeutas; 

dois consultórios odontológicos; dois laboratórios; um consultório médico; quatro ou 

cinco farmácias na sede e um hospital particular (fechado há quatro anos). 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é simples, com algumas opções de 

serviços de alimentação e, poucas, de lazer. Apesar disso, se comprado às outras 

cidades visitadas é a que possui maior quantidade de serviços de alimentação e 

hospedagem. Assim mesmo, a qualidade destes serviços não aparenta ser melhor do 

que das outras. Existem alguns bares/ lanchonetes (de oito a dez); restaurantes (seis 

ou sete); dois hotéis/ pousadas; e, comércios variados (em sua maioria marcadinhos e 

casas agropecuárias). A cidade possui acesso à internet com sinal bom e existe pelo 

menos uma lan house. As operadoras de celular Vivo, Claro, Oi e Tim possuem um 

bom sinal na área da sede, é possível adquirir canais de TV paga (Sky, mas não a 

cabo), existem dois jornais locais e uma rádio. 

Quanto ao lazer, há duas praças (uma central e grande e outra um pouco mais 

periférica e menor), campos de futebol (em diferentes pontos do município) além de 

alguns balneários nas áreas próximas à sede. Diferente do que ocorre em Pinheirinho 

do Vale, não é perceptível um potencial turístico local. 



 
 

Por último, cabe ressaltar que o município possui mais de quarenta povoados 

espalhados em seu território e alguns destes estão a uma distância de mais de 40 km 

da sede municipal. Além disso, a maior fonte de renta e atividade econômica do 

município é o plantio e processamento do fumo. Tal fato é se expressa claramente na 

paisagem através das diversas plantações de fumo que podem ser observadas 

quando se percorrem as estradas do e para o município. 

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Barros Cassal possui um centro municipal de saúde para atender toda população 

urbana e rural. Sua estrutura é pequena e relativamente simples. Possui duas salas 

atendimento médico, uma de enfermagem, uma de odontologia com Raio-x 

odontológico, farmácia básica, sala de vacina, recepção, sala de espera.  O centro de 

saúde funciona de 08:00 à 12:00 e 13:00 à 17:00 de segunda a sexta e tem plantão de 

18:00 a 00:00 todos os dias da semana.  

No dia da nossa visita a unidade estava vazia, somente algumas pessoas 

aguardavam atendimento. No entanto, de acordo com os relatos do secretário de 

saúde e dos profissionais, há dias em que os médicos chegam a atender mais de 40 

pacientes por turno, principalmente nos dias que vem ônibus do interior (três vezes por 

semana) e durante os plantões noturnos.  

O secretário de saúde nos informou durante a entrevista que a prefeitura comprou 

um antigo hospital particular (que fechou há aproximadamente três anos) com o 

objetivo de abrir primeiramente um pronto atendimento e em seguida, se conseguirem 

recurso, um hospital.  

Em Barros Cassal não existe Estratégia de Saúde da Família, como tal, os 

profissionais não realizam atendimento domiciliar ou em área rural. A população vai 

para o posto de saúde por conta própria. Somente gestantes ou acamados são 

buscado em suas residências em caso de emergências.  

O centro de referencia de Barros Cassal é Lajeado que fica a 140 km do 

munícipio. Este é um problema exposto tanto pelo secretário, quanto pelos 

profissionais de saúde, pois além da distancia, e o acesso ser complicado, pois o 

transito é intenso, tem um pedágio na estrada de R$ 18,00 reais que a prefeitura tem 

que pagar por trajeto. Desta forma, a maioria dos encaminhamentos é feita para 

Soledade que fica a 40 km de distancia com quem a prefeitura estabeleceu um 

convenio. Dependendo da complexidade o paciente é então encaminhado de 

Soledade para Passo Fundo que fica a 119 km e tem um acesso melhor e dependo do 

caso para Porto Alegre.  Tanto a enfermeira, quanto a médica relatam durante as 

entrevistas que muitas vezes o hospital de Lajeado se recusa a atender pacientes de 



 
 

Barros Cassal, pois atendem muitos municípios da região e nem sempre é claro que 

Barros Cassal pertence a Lajeado e não a Passo fundo, que é a regional mais 

próxima. De acordo com o secretário já foram feitas várias tentativas junto a regional 

para mudar o centro de referencia para Passo Fundo, sem sucesso.  

Durante a entrevista com a médica, a mesma relata que muitas vezes encaminha 

seus pacientes para o hospital em Boqueirão do Leão (40km), onde seu pai, também 

médico , trabalha como cirurgião. Neste caso, porém é o próprio paciente que tem que 

pagar pelo atendimento.  

Já o encaminhamento odontológico é feito para os consultórios particulares do 

município. De acordo com a cirurgião-dentista entrevistada, caso o paciente não possa 

pagar uma consulta particular o próprio paciente pede para fazer a extração do dente 

no posto de saúde. No momento da nossa visita existiam quatro consultórios 

particulares em Barros Cassal.  

Os exames básicos são realizados no laboratório de analises clínica no próprio 

município, já exames de maior complexidade são encaminhados para Soledade. Esse 

é foi um tema questionado pela médica durante a entrevista, devido à demora da 

realização dos mesmos. A mesma ainda questiona o fato de ter que encaminhar o 

paciente primeiro para um especialista para este pedir determinados exames. Ela 

ressalta que como médica clínica e especialista em geriatria tem condições de solicitar 

determinados exames, acelerando assim o processo e evitando que seus pacientes 

fiquem pipocando de um especialista para outro. Durante a entrevista ainda menciona 

que quando tinha hospital equipado, vários exames de maior complexidade eram 

realizados no próprio município, acelerando assim o diagnostico do paciente.  

No período da nossa visita, trabalhavam no município um total de sete médicos, 

três enfermeiros e três cirurgiões-dentistas. Dos médicos, dois são concursados (um 

40 horas e um 20 horas) e cinco possuem contrato emergencial. São dois clínicos, um 

cirurgião, uma pediatra, um psiquiatra e uma ginecologista. Todos os enfermeiros de 

Barros Cassal são concursados para 40 horas. Já em relação aos cirurgiões-dentistas, 

dois são concursados e uma é contratada. Todos trabalham 20 horas semanais.  

Durante a entrevista o secretário relata que pretende consultar o tribunal de 

contas para mudar a forma de contratação dos médicos para contrato de prestação de 

serviço, pois assim diminuiria o risco do profissional não cumprir as horas de trabalho 

de seu contrato. O mesmo relata que os contratos emergências são de 36 horas, 

porém os médicos trabalham em média somente dois turnos por semana, se 

recusando a cumprir o horário. Os plantonistas (três no total) trabalham três vezes na 

semana, semana sim semana não. Todos os médicos de Barros Cassal trabalham 



 
 

também em outros munícipios da região. Alguns têm ainda consultório particular ou no 

próprio município ou em municípios vizinhos.   

Durante a entrevista com a enfermeira, a mesma relata que viários dias o 

munícipio fica sem médico, principalmente nas sextas, sábado e domingo. A mesma 

ainda menciona que um dos plantonistas sempre chega as 21h00 ao invés de 18h00 e 

que quase perderam uma vez um paciente por conta desse atraso. Ainda durante a 

entrevista menciona que tem um médico concursado pelo munícipio, que atende 

praticamente só em seu consultório particular e sempre esta de licença médica para 

não atender no posto de saúde.  

Além da falta de médico, a enfermeira ressalta a falta de profissionais de saúde 

em geral. De acordo com a mesma a qualidade dos programas lançados pelo 

Ministério da Saúde fica afetada, pois não tem pessoal para alimentar os dados e 

acompanhar os programas, como SUS Pré-Natal, PPI Vacinas, SINAN, etc.  

Os salários praticados no município são de R$ 4.800 + 20 % de adicional de 

insalubridade para médico (40 horas). O do plantonista é o mesmo mais um adicional 

noturno de 20 %. Já os enfermeiros recebem um salario de R$ 2.270 + 6 % de 

insalubridade (40 horas) e os cirurgiões-dentistas R$ 1.560 (20 horas).  

O secretário manifesta que o salário dos profissionais, principalmente do médico é 

considerado baixo, sendo este um dos motivos dos médicos se recusarem a cumprir a 

carga horária estabelecida no contrato. Ele ainda revela que este salário não pode ser 

ajustado, pois o município respeita a Lei que estabelece que a remuneração dos 

profissionais de saúde não pode ultrapassar o salário do prefeito. Além do salário o 

município não oferece qualquer tipo de beneficio. De acordo com o secretario nenhum 

profissional até então requisitou benefícios extra monetários, como moradia, 

alimentação e/ou transporte. Caso fossem solicitados o município provavelmente 

atenderia a esses pedidos.  

Durante a entrevista o secretário ressalta a falta de médicos no município e 

informa que no momento esta a procura de profissionais. Esta divulgando em jornais e 

pedindo indicação dos médicos que já trabalham no munícipio, porém não está 

obtendo êxito em sua busca. O mesmo cita um caso de um médico que contratou, 

trabalhou dois dias e pediu demissão devido à alta carga de trabalho e o fato da 

cidade ser muito pequena. No dia da nossa visita, o psiquiatra do município também 

havia pedido para sair, pois de acordo com o mesmo financeiramente seria mais 

promissor dedicar mais horas em seu consultório particular em Soledade. O secretário 

mencionou sua intenção de tentar convence-lo a ficar, porém confessa que pode não 

obter êxito, já que não existe a possiblidade de aumentar o salário do mesmo.  



 
 

Um assunto em destaque nas entrevistas, principalmente da enfermeira foi a 

influencia politica tanto na contração, quanto na dinâmica do trabalho do profissional 

de saúde. A enfermeira entrevistada relata, que mesmo sendo concursada, já sofreu 

várias ameaças e sente-se insegura no trabalho. Ressalta que os profissionais, 

incluindo os médicos, são pressionados a atender determinados pacientes a qualquer 

momento, incluindo durante as folgas, sobrecarregando assim o trabalho.  

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde  

O município de Barros Cassal foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez baixo. Durante a nossa visita 

ao munícipio e a partir das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais 

de saúde, nos informaram que não existe a dificuldade na contratação de enfermeiros 

e cirurgiões-dentistas. Já a situação dos médicos é diferente, existindo a escassez 

deste profissional no município. De acordo com o secretário de saúde, a rotatividade 

dos médicos e a dificuldade de contratação dos mesmos são problemas de fato em 

Barros Cassal. Dentre os problemas citados pelos entrevistados como dificultadores 

para a contratação de médicos, estão o salario defasado, o fato do munícipio não ter 

um hospital e a sobre carga de trabalho.   

Dentre as estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar profissionais o 

gestor cita a intenção de reabrir o hospital no munícipio. O mesmo ainda menciona 

que a distribuição de bolsas de estudo para alunos de medicina que se 

comprometerem a trabalhar no interior nos primeiros anos de formado, favoreceria a 

atração e fixação deste profissional. Já os profissionais de saúde o aumento salarial, 

diminuição da carga de trabalho, criação de plano de carreira, melhoria das condições 

de trabalho e possibilidade de capacitação e atualização, como fatores atrativos.  

Questionado sobre fatores que favorece a permanência de seus profissionais em 

Barros Cassal, o secretário menciona a localização, o fácil acesso (estrada recém-

asfaltada) e a valorização de seus profissionais de saúde. A cirurgiã-dentista e a 

médica destacam vínculo familiar e a enfermeira o concurso público como fatores de 

permanência em Barros Cassal.  

Foram entrevistados três profissionais de saúde em Barros Cassal, sendo uma 

médica, uma enfermeira e uma cirurgiã-dentista. Tanto a médica, quanto a cirurgiã-

dentista foram criadas no município, saindo do mesmo somente para completar o 

segundo grau e fazer o curso superior, porém sempre com a intenção de voltar. As 

duas residem no município.  Já a enfermeira é natural de Rio Pardo, quando formou 

chegou a trabalhar no hospital de Santa Cruz do Sul a 100 km de Barros Cassal e 



 
 

estava à procura de emprego quando prestou o concurso para Barros Cassal. A 

mesma passou também em uma seleção para uma instituição privada em Porto 

Alegre, porém optou por Barros Cassal, por ser um munícipio mais tranquilo e seguro 

para criar seus filhos. Chegou a morar alguns anos em Barros Cassal e atualmente 

retornou para sua cidade natal (150km de distância), para que seus filhos pudessem 

frequentar uma escola melhor. A mesma passa a semana em Barros Cassal e durante 

o final de semana para Rio Parto ficar com os dois filhos.   

Questionados sobre a intenção de permanecerem trabalhando no munícipio, a 

cirurgiã-dentista revela que tem a intenção de trabalhar e residir em um município 

maior, com uma estrutura melhor, que oferecesse mais opções de lazer e que não 

fosse muito distante de Barros Cassal, como Lajeado ou Santa Cruz do Sul. A mesma 

relata que atualmente o que a prende no município é o seu marido que tem comércio 

em Barros Cassal. A médica tem intenção de abrir um consultório em Santa Cruz do 

Sul, pois lá além de ser uma cidade maior, com mais estrutura estão precisando de 

geriatras para trabalhar, porém pretende continuar morando em Barros Cassal. Esta 

revela que apesar de gostar de trabalhar no posto e não querer deixar a sua 

população desassistida, o salário baixo não permite que ela se dedique 

exclusivamente ao trabalho na rede pública.   

Já a enfermeira, única entrevistada concursada, é a que demonstra uma maior 

insatisfação com o trabalho em Barros Cassal. Reclama muito da falta de profissionais 

e da sua alta carga de trabalho. Trabalha de segunda a sexta no posto , oito horas 

diárias, e recentemente foi  designada pelo prefeito a trabalhar no SAMU durante os 

plantões noturnos. Então fica a disposição do município 24 horas por dia, só tem folga 

durante os finais de semana. A mesma ainda relata que não recebe adicional pelo 

trabalho no SAMU. Diante desta alta carga de trabalho, pretende sair do munícipio o 

quanto antes. O que a segurou durante muitos anos foi o fato de ser concursada, mas 

agora confessa que mesmo não abrindo outro concurso em outro município próximo 

de sua cidade natal pretende sair de Barros Cassal. Todos os entrevistados 

concordam que Barros Cassal não possui opções de lazer.  

4.  Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Dentre as viagens percorridas durante esta campanha de campo, Barros Cassal 

foi a que tivemos maiores dificuldades para a realização das entrevistas. Deve-se 

comentar o fato de que este era um município não incluído na rota inicial, ou seja, o 

órgão municipal responsável não havia sido avisado de nossa chegada. Ainda que a 

secretária municipal de saúde e os profissionais não estivessem preparados para nos 



 
 

receber como nos outros municípios, também não tivemos nenhum tipo de resistência. 

Além disso, o secretário de saúde contribuiu no sentido de realizar ligações e agendar 

com os profissionais possíveis e disponíveis. Devido à grande mobilidade dos 

profissionais de saúde que trabalhavam aí (os mesmos trabalham em diferentes 

municípios) em alguns momentos tivemos que nos deslocar de um município a outro 

para realizar alguma entrevista, mas nada que comprometesse o trabalho. Por fim, 

cabe dizer que em Barros Cassal a curiosidade e interesse para com a pesquisa (por 

parte dos entrevistados) foi menor. 

  



 
 

Relatório de Campo – Japorã –MS 

 

Data da viagem: 28 a 29 de Novembro de 2011 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

O município de Japorã está localizado na região Sudoeste do Estado do Mato 

Grosso do Sul e pertence à Microrregião denominada Iguatemi. Atualmente, o 

município possui 7.731 habitantes, sendo 1400 na área urbana e 6331 na área rural. O 

município foi emancipado em 1993 da  administração de Mundo Novo. Estão 

subordinados a Japorã o Distrito de Jacareí e as localidades de Corrente e da Aldeia 

indígena.  

As rodovias são as principais via de acesso à Japorã, em especial a BR 163. As 

demais rodovias são as estaduais MS-455 e MS-386. A estada encontrava-se no 

período de viagem em excelentes condições de rodagem e baixo fluxo de veículos, 

tanto de passeio quanto de carga. O tempo de viagem estimado é de cerca de 7 horas 

considerando como ponto de partida a capital Campo Grande. As cidades vizinhas são 

Mundo Novo com distância de aproximadamente 26 quilômetros, Eldorado e Iguatemi, 

que possuem as distâncias de 40 e 30 quilômetros, respectivamente.  

As principais atividades economicas do municipio são a pecuaria e a agricultura. 

Quanto a agricultura, os principais produtos da região são: Algodão, soja, milho e em 

especial a mandioca. A mandioca é produzida em grande parte por pequenas 

propriedades e assentamentos e processada  pela Fecularia Mundo Novo LTDA. Até o 

ano de 2005, a principal atividade era pecuária, mas com o surto da febre aftosa nos 

rebanhos bovinos, os produtores locais se viram obrigados a diversificar a atividade 

População: 7.731 

   - 1.400 urbana 

   - 6.331 rural 

Médicos: 02 

Enfermeiros: 05 

Cirurgião-dentista: 04 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 01 Unidade Básica de Saúde  

   - 02 Unidade de Saúde da Família 

   - 01 Unidade para Aldeia indígena 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

economica devido ao sacrifício de uma parcela importante do rebanho, além da perda 

de  rentabilidade e do volume de produção de laticínios. Atualmente os produtos mais 

importantes na pecuária são o mel de abelha, casulo do bicho da seda, leite e ovos 

respectivamente. 

A cidade tem uma aparência pacata, além de uma pequena área urbanizada, que 

pode ser exemplificada por sua rua principal, Avenida Deputado Fernando Saldanha, 

que possui apenas 800 metros de extensão. A maioria das ruas transversais à avenida 

são asfaltadas e de diminutas proporções. A iluminação está presente na maior parte 

das ruas que são basicamente compostas por residências. A cidade não apresenta 

estruturas de lazer comercial, como bares, restaurantes e casas noturnas. A via 

principal possui uma praça com um pequeno coreto e algumas estruturas de serviços 

Estatais, como a agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e vegetal (IAGRO), 

além de um Colégio Estadual. 

 As estruturas para lazer local são: um campo de futebol, com construção 

parecida com um pequeno estádio, com arquibancada, placar e vestiários, um centro 

esportivo com duas quadras poliesportivas e um parque voltado para crianças. 

Adicionalmente a cidade conta com um campo para a prática de bocha, uma praça de 

médio porte, bem arborizada, e um centro de convivência para a terceira idade que, 

segundo alguns moradores, é utilizado também para outros tipos de evento. Não há 

locais de hospedagem na cidade, o que obriga os visitantes a se direcionarem para 

localidades vizinhas, sobretudo a cidade de Mundo Novo. A maioria das construções, 

assim como as residências, são de alvenaria, mas ainda são encontradas algumas 

casas antigas de madeira.  

 O município possui uma agência bancária, uma agência lotérica e uma agência 

dos correios, o comércio em geral é constituído por bares e por pequenos mercados 

que vendem produtos variados, além de uma loja que vende móveis, eletrônicos entre 

outras utilidades. O acesso à internet é obtido por meio de um centro de integração 

comunitária e o sinal de celular é enviado para apenas algumas operadoras por meio 

de antenas de cidades vizinhas. Não foi observado posto autorizado de operadoras de 

telefonia móvel.   

O município sofre o impacto da procura dos serviços de saúde por parte de 

imigrantes do Paraguai, país com o qual faz fronteira. Este fator complica não somente 

a organização do dos serviços de saúde, como também acaba por onerar os cofres 

públicos municipais. 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde 



 
 

O município de Japorã possui uma unidade básica de saúde situada na área 

urbana e duas unidades de saúde da família na área rural, sendo uma responsável 

pelo atendimento de trabalhadores rurais do assentamento Tagros e outra responsável 

por residentes do Distrito de Jacareí. Além disso, possui uma unidade com a finalidade 

exclusiva de atendimento à aldeia indígena. No período da visita, a unidade de saúde 

na área urbana estava em reformas e, por isso, os atendimentos eram feitos 

provisoriamente na Secretaria Municipal de Saúde. A unidade conta com uma sala na 

qual foi improvisada a sala da gestora municipal da saúde, consultório médico, sala de 

triagem para o atendimento e consultório dentário. A mesma conta com uma sala de 

estocagem e dispensação de medicamentos com estrutura precária no que diz 

respeito à organização, mas também quanto às condições de armazenamento. Os 

resíduos de saúde são descartados em aterros comuns ao lixo em geral. 

No período da visita, o cirurgião-dentista não estava trabalhando na unidade de 

saúde da área urbana, pois faltavam alguns materiais básicos para o trabalho, como 

resinas para restauração, sugador e medicamentos anestésicos. Entretanto, o 

profissional relatou que essa não é uma situação comum e que se deve em parte por 

questões relacionadas à burocracias no processo de compra da prefeitura. O 

consultório odontológico localizado na unidade de saúde da área urbana é bem 

equipado, mas não possui raio-x odontológico. A água de Japorã não é fluoretada. 

No distrito de Jacareí, foram visitadas duas instalações em reforma. A primeira 

refere-se à unidade do Programa de Saúde da Família de Jacareí, que possui em sua 

estrutura: consultórios médico, odontológicos e uma sala de dispensação de 

medicamentos, em sua maioria os essenciais. Na data da visita o posto encontrava-se 

em reforma e apenas uma profissional de enfermagem encontrava-se no local. A 

segunda era uma unidade mista de saúde, ainda em construção, que irá contar com 

salas de PPP que poderão comportar procedimentos relacionados as etapas de pré-

parto, parto e pós-parto.  

A Unidade de Atenção a Saúde Indígena visitada estava em reforma. Os 

atendimentos eram feitos provisoriamente em uma casa próxima, de estrutura 

precária, com sala de avaliação de enfermagem, berçário e cozinha. Segundo a 

enfermeira que recebeu a equipe, a principal atividade desenvolvida na unidade é o 

atendimento e acompanhamento nutricional de crianças. Os médicos que atendem na 

aldeia são contratados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e obedecem a 

critérios e programação estabelecidos pelo órgão e não pelo município. 

Japorã possui três equipes de PSF, sendo que apenas duas possuem médico.  

No período da nossa visita, trabalhavam no município dois médicos, quatro cirurgiões-



 
 

dentistas e cinco enfermeiros. Havia duas vagas para médicos, enquanto o quadro de 

cirurgiões-dentistas e enfermeiros estava completo.   

O médico entrevistado é concursado e o outro possui um contrato temporário com 

a prefeitura. O salário dos médicos é de aproximadamente R$ 9.000,00, mas com 

alguns complementos pode alcançar R$ 10.500,00 líquidos.  Um médico atende na 

unidade da zona urbana e o outro na unidade do assentamento Tagros. Dessa forma, 

os dois precisam se revezar para garantir o atendimento na unidade de Jacareí.   

As enfermeiras e o cirurgião-dentista entrevistado são concursados. O salário dos 

enfermeiros é de R$ 2.500,00 brutos e dos cirurgiões-dentistas R$ 3.000,00, para uma 

carga horária de 40 horas semanais. O regime de contrato, segundo a gestora, não 

interfere na qualidade do serviço prestado e no comprometimento dos profissionais.   

A secretária de saúde relatou que o município tem muita dificuldade para contratar 

médicos, mas não encontra dificuldades para contratar cirurgiões-dentistas e 

enfermeiros. De acordo com a mesma há uma alta rotatividade de médicos, que ficam 

em média  um ano na cidade. As principais razões relatadas para o desligamento dos 

profissionais são a falta de infraestrutura e opções de lazer, o interesse dos 

profissionais em deixar o município para a realização de cursos de residência médica  

e a distância da família.  

Os municípios de referência de Japorã são Mundo Novo, para os casos de média 

complexidade, e Dourados, para os casos de maior complexidade. No período da 

visita da equipe de pesquisa, o laboratório de análises clínicas de Japorã, que faz os 

exames de rotina, estava em reforma e, por isso, o material coletado precisava ser 

enviado para o município de Mundo Novo. O município não possui ultrassom. De 

acordo com os entrevistados, os medicamentos essenciais ao tratamento de doenças 

crônicas mais prevalentes como hipertensão e diabetes costumam não faltar. 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

O município de Japorã foi classificado com alto nível de escassez de Profissionais 

de Saúde segundo o Índice de Escassez (INDEX) de 2010, produzido pela Estação de 

Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Durante a visita ao município e a partir das entrevistas realizadas, 

constatamos que não existe a dificuldade na contratação de enfermeiros e dentistas. 

Já a situação dos médicos é diferente, existindo a escassez deste profissional no 

município. De acordo com a secretária de saúde, a rotatividade dos médicos é alta. 

Geralmente os motivos de saída apontados pelos profissionais então relacionados a 

fatores, como a distância da família, a falta de opções de lazer e a necessidade de 

realização de cursos de residência. 



 
 

Como uma forma de contornar essa rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi mencionado durante as entrevistas a necessidade de maiores 

investimentos dos governos federal e estadual, para que o município pudesse pagar 

melhores salários para os médicos. O município não apresenta estratégias claras para 

atração e fixação dos profissionais de saúde.   

Nenhum dos quatro profissionais entrevistados mora em Japorã, todos moram no 

município vizinho de Mundo Novo.  O médico entrevistado mora há mais de 30 anos 

em Mundo Novo, onde fundou um hospital beneficente. Ele trabalha em Japorã desde 

a fundação do município, em meados da década de 90. Apesar de ser concursado, 

trabalha com turnos flexíveis, atendendo 20 consultas por dia.   

Quanto ao cirurgião-dentista entrevistado, o mesmo é natural do interior do Mato 

Grosso do Sul e iniciou a vida profissional em Mundo Novo. Após trabalhar durante 

alguns anos neste município e em Japorã, com contrato temporário, ele  foi aprovado 

em concursos públicos nas duas cidades, com uma carga horária de 20 horas em 

cada.  

Com relação às enfermeiras entrevistadas, uma delas é casada com o médico 

que atua há mais tempo em Japorã.  Ela é paranaense e chegou na região 

acompanhando o marido.  Ela é concursada e trabalha somente no município, mas 

mora com a família em Mundo Novo.  A outra enfermeira se formou e tentou concurso 

em vários municípios, tendo sido aprovada em alguns. Ela escolheu Japorã porque era 

o município mais próximo de sua cidade natal, Mundo Novo. Entretanto, ela continua 

tentando concursos públicos em outros municípios, e o fator de atração que considera 

mais importante são as condições de trabalho.  

Nenhum dos profissionais entrevistados pretende fixar residência em Japorã. 

Pode-se dizer que o principal fator de atração e fixação de profissionais de saúde em 

Japorã é a proximidade com o município de Mundo Novo, onde todos moram.  

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Como uma 

forma de atrair e fixar profissionais no município foi apontada principalmente durante 

as entrevistas a questão do aumento do salário. Outro aspecto citado foi o 

investimento na infraestrutura dos serviços de saúde, melhorando também as 

condições de trabalho dos profissionais. Uma das enfermeiras ressaltou que o 

investimento na geração de empregos no município é essencial, pois iria gerar renda e 

trabalho para a população, fortalecendo Japorã.  

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 



 
 

Fomos muito bem recepcionados pela gestora e pelos profissionais de saúde de 

Japorã. Ao manifestarmos nosso interesse em conhecer comunidades na zona rural, a 

secretária de saúde solicitou que uma funcionária da unidade básica de saúde nos 

acompanhasse. O médico, as enfermeiras e a gestora foram entrevistados na unidade 

de saúde da área urbana. Já o cirurgião-dentista foi entrevistado em sua casa no 

município de Mundo Novo. 

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Tacuru - MS 

 

 Data da viagem: 30 de Novembro e 01 de Dezembro de 2011 

 

 

 
 

 

1.  O município (localização, acesso, infra-estrutura, etc) 

 

Tacuru é um município situado na região Sudoeste do estado de Mato Grosso do 

Sul, a 420 km de Campo Grande, capital do estado, 200 km de Dourados e 160 km de 

Ponta Porã, principais centros urbanos da região. O município possui 10215 

habitantes, distribuídos em uma área geográfica de aproximadamente 1.785,327 Km², 

sendo 3.767 residentes em área urbana e 6.448 em área rural. O acesso à Tacuru é 

rodoviário, via MS 156 e MS 295. As rodovias estão em bom estado de conservação. 

O município fica próximo à fronteira com om Paraguai.  

O povoado de Tacuru, criado em 1954, foi elevado à categoria de município em 

1980, desmembrando-se de Amambai. As principais atividades econômicas do 

município são relacionadas à agropecuária, destacando-se a criação de gado e a 

plantação de soja.  

Tacuru é um município pequeno em sua área urbana, de aparência agradável, 

contando com ruas e passeios largos. A sede do município possui três escolas de 

Ensino Fundamental e uma escola de ensino médio. Existe uma agência do Banco do 

Brasil, uma loteria da Caixa Econômica e uma agência dos correios. Em relação à 

alimentação, existem alguns restaurantes, lanchonetes, bares e padarias. Há também 

uma churrascaria localizada em um posto de gasolina na entrada da cidade. A cidade 

possui duas pousadas, com estrutura simples, que oferecem internet.  O comércio é 

bastante tradicional, com lojas de roupas, de móveis e eletrodomésticos, farmácias, 

mercados, sorveteria, oficinas mecânicas, autoescola, postos de gasolina, salões de 

População: 10.215 

   - 3.767 urbana 

   - 6.448 rural 

Médicos: 03 

Enfermeiros: 05 

Cirurgião-dentista: 04 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 04 Unidades de Saúde 

   - 01 Hospital 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

beleza e academia de ginástica. A cidade possui ainda consultórios odontológicos 

particulares, escritórios de advocacia e de contabilidade e igrejas de diferentes 

religiões.  As operadoras de telefonia celular Claro e Vivo operam em Tacuru. O 

acesso à internet é feito através do sistema a radio. Tacuru é uma cidade agradável, 

mas possui poucas opções de lazer. Existe uma praça, onde se localiza a igreja da 

cidade, um ginásio poliesportivo, um campo de futebol, um clube dos funcionários 

públicos, bares, restaurantes e lanchonetes, além dos rios próximos.   

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Tacuru possui cinco unidades de saúde, sendo um hospital municipal de pequeno 

porte, um centro de saúde referência para a área urbana, um centro de saúde 

referência para a área rural e dois postos de saúde indígena. O centro de saúde 

referência para a área rural se localiza na área urbana.   

O município de referência de Tacuru é Dourados, a 200 km de distância. Nos 

casos de encaminhamentos de urgências, o município utiliza o “Vaga Zero”, programa 

desenvolvido pelo governo estadual que disponibiliza vagas de UTI desde que o 

médico responsável acompanhe o paciente até o hospital em Dourados. Após a 

internação do paciente o médico retorna para o município.   

O município possui aparelho de ultrassonografia e raio-x. Há um laboratório de 

análises clínicas, localizado no hospital, que realiza os exames de menor 

complexidade. Os outros exames são feitos em Dourados e, em alguns casos, em 

Ponta Porã. O atendimento odontológico é realizado no centro de saúde referência 

para a área urbana, no centro de saúde referência para a área rural e na escola. 

Existem dois equipamentos de raio-x odontológico, um novo, que fica na aldeia 

indígena, e um antigo, que fica no centro de saúde da área urbana.  A água do 

município não é fluoretada.  

Tacuru possui duas equipes de PSF. No período da nossa visita, trabalhavam no 

município três médicos, quatro cirurgiões-dentistas e cinco enfermeiros. Havia ainda 

um médico e dois cirurgiões-dentistas trabalhando pela FUNASA em uma comunidade 

indígena. Dois médicos trabalhavam no PSF e como plantonistas do hospital. O outro 

médico foi contratado como cirurgião, mas também atua como médico do PSF. 

Um médico, os dois enfermeiros e o cirurgião-dentista entrevistados são 

concursados pelo município. O outro médico entrevistado possui um contrato 

temporário com a Prefeitura. Os médicos recebem salários diferenciados. O médico 

concursado recebe um salário R$ 3.500,00, somando com os plantões totaliza cerca 

de R$ 16.500,00. O salário do médico contratado é R$ 14.000,00, pois ele não realiza 



 
 

plantões. Os enfermeiros e o cirurgião-dentista recebem um salário de cerca de R$ 

2.200,00.  

Entretanto, os salários e cargas horárias dos profissionais informadas pela 

secretária municipal de saúde divergem dos informados pelos mesmos. De acordo 

com a gestora, os enfermeiros e cirurgiões-dentistas recebem R$ 3.200,00 por uma 

carga horária de 40 horas e o médico recebe R$ 6.800,00 para uma carga horária de 

30 horas.  De acordo com médico, o concurso que ele fez era para 15 horas semanais. 

Já os enfermeiros e o cirurgiões-dentistas afirmam que recebem cerca de R$ 1.700,00 

para uma carga horária de 30 horas, com um acréscimo de R$ 500,00 pelo diferencial 

de carga horária, completando 40 horas semanais.  

De acordo com o médico cirurgião, um dos maiores problemas do município é a 

falta de médicos anestesistas. Há apenas um profissional dessa especialidade na 

região, que atua em vários municípios, o que dificulta muito a marcação de cirurgias 

em Tacuru. Por este motivo, temporariamente o médico não está atuando como 

cirurgião e sim como médico do PSF. 

De acordo com os entrevistados, existem benzedeiros e rezadores na região, mas 

eles não interferem no trabalho dos profissionais de saúde. O cirurgião-dentista relatou 

a existência de um cirurgião-dentista prático na cidade, que interfere muito em seu 

trabalho, pois os moradores procuram-no se houver algum problema com o trabalho 

realizado pelo prático.  

 

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde. 

O município de Tacuru foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao munícipio e a partir 

das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de saúde, constatamos 

que não existe a dificuldade na contratação de enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Já a 

situação dos médicos é diferente, existindo a escassez deste profissional no 

município. De acordo com a secretária de saúde, a rotatividade dos médicos existe, 

mas não é muito alta. Dentre os problemas citados pela gestora como dificultadores 

para a contratação de médicos, está a grande oferta de vagas em municípios da 

região, causando o chamado “leilão de médicos” e falta de atividades de lazer em 

Tacuru. Como uma forma de contornar essa rotatividade e atrair profissionais para o 

município foi mencionado durante as entrevistas a possibilidade de implantação do 

serviço civil obrigatório para estudantes de medicina formados em universidades 

públicas. As principais estratégias utilizadas pelo município para atrair e fixar médicos 



 
 

são o alto valor dos salários, o pagamento em dia, o fornecimento de moradia e a 

possibilidade de emprego para o parceiro.  

Todos os profissionais entrevistados moram em Tacuru. Os dois enfermeiros são 

naturais de cidades próximas no interior do Mato Grosso do Sul, se formaram em 

2009, e foram para o município após serem aprovados em concurso público. Ambos 

tentaram concurso em outras cidades, inclusive em outros estados, e apesar de terem 

sido aprovados em outros locais preferiram ficar em Tacuru, pois acharam o salário 

melhor, além de ser próximo às cidades de seus familiares. O concurso dos 

enfermeiros era para 30 horas, mas eles ganham um adicional para trabalhar 40 

horas.  

O cirurgião-dentista se mudou para Tacuru após ser aprovado no concurso. Ele 

escolheu este município porque sua esposa é natural de Amambai, uma cidade 

próxima. Ela, que é fisioterapeuta, é concursada tanto em Tacuru quanto em 

Amambai. Ele fez um concurso para 30 horas e recebe um adicional para trabalhar 40 

horas.  

O médico contratado trabalhou em outras pequenas cidades do interior do Mato 

Grosso do Sul, onde não estava satisfeito com o atraso nos pagamentos. Ele foi 

contratado em Tacuru como cirurgião, mas como estão faltando médicos na cidade ele 

também atua no PSF. O outro médico se mudou com a esposa, também médica, para 

a Tacuru quando um amigo que trabalhava em uma cidade próxima os informou sobre 

as vagas, coincidindo com a vontade do casal de voltar para o interior da região 

centro-oeste. Posteriormente, os dois fizeram o concurso e foram aprovados.   

De uma maneira em geral, todos gostam de trabalhar no município. Como uma 

forma de atrair e fixar profissionais no município foi mencionado durante as entrevistas 

a questão do aumento do salário, a estabilidade (através de concursos públicos) e a 

implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários da 

saúde. Outro aspecto citado foi o investimento na infraestrutura dos serviços de saúde, 

melhorando também as condições de trabalho dos profissionais. De acordo com o 

cirurgião-dentista e um dos médicos entrevistados, a criação de uma carreira de 

estado para médicos e odontólogos iria atrair muitos profissionais para o interior. O 

outro médico aponta o pagamento em dia como um importante fator de fixação, além 

de boa infraestrutura das unidades de saúde e hospitais.  

Os profissionais entrevistados valorizam a tranquilidade, a segurança e a 

receptividade da população de Tacuru, mas sentem falta de opções de lazer como 

praças, bares, restaurantes e shoppings, entre outros. 

Dos cinco profissionais entrevistados (dois médicos, um cirurgião-dentista e dois 

enfermeiros), apenas o cirurgião-dentista pretende continuar morando em Tacuru, pois 



 
 

pretende montar um consultório no futuro. Os enfermeiros pretendem continuar em 

Tacuru enquanto se preparam para concursos em cidades um pouco maiores e 

estruturadas, que possuam mais opções de lazer. O médico concursado pretende 

continuar no município mais um ou dois anos, dependendo do resultado das eleições. 

Ele se preocupa muito com a educação da filha, e pretende se mudar para uma cidade 

que possua boas escolas. Já o outro médico pretende ficar pouco tempo em Tacuru e 

voltar para sua cidade no interior de São Paulo.  

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Fomos muito bem recepcionados pela gestora e pelos profissionais de saúde de 

Tacuru. No dia em que chegamos entrevistamos a secretária de saúde, um médico e 

uma enfermeira, que estavam no centro de saúde e, como o cirurgião-dentista já havia 

saído do centro de saúde, ele nos recebeu na unidade de atendimento de fisioterapia, 

onde havia uma sala em que poderíamos conversar sem interrupções. No dia 

seguinte, fomos ao hospital e entrevistamos mais um médico e um enfermeiro.  

Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Em algumas entrevistas ocorreram algumas interrupções, como pessoas 

entrando na sala e inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não 

interferiu no conteúdo das entrevistas.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Caracol - MS 

 

 Data da viagem: 05 a 06 de Dezembro de 2011 

 
 

 

 

1.  O município (localização, acesso, infraestrutura, etc.). 

 

Caracol é um município situado no sudoeste do Mato Grosso do Sul, com uma 

área geográfica de 2.940,259 km2 e uma população de 5.398 habitantes, sendo 3.240 

(60%) residentes em área urbana. 

A sede do município encontra-se a 366 km da capital do Estado, Campo Grande, 

via BR-060 ou pela BR-267. A cidade polo mais próxima é Dourados, com cerca de 

190 mil habitantes e a 293 km de distância via MS-270. A fronteira com o Paraguai 

encontra-se a menos de 50 km, via MS-471. O acesso a Caracol se dá apenas por via 

terrestre: a viagem até a capital dura em torno de 5 horas e 20 minutos de carro, e até 

Dourados, aproximadamente 4 horas. As rodovias Federais e Estaduais encontram-se 

em excelente estado de conservação. 

Caracol foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 1971, de 

14/11/1963, desmembrando-se do município de Bela Vista.  

As principais atividades econômicas do município são relacionadas à 

agropecuária, destacando-se as plantações de mandioca, cana de açúcar e soja. 

Caracol é um município pequeno em sua área urbana, de aparência agradável, 

contando com ruas e passeios largos; apenas as ruas principais são asfaltadas. A 

População: 5.398 

Médicos: 02 

Enfermeiros: 02 

Cirurgião-dentista: 03 

Número de estabelecimentos de saúde:  

   - 02 Unidades de Saúde 

   - 01 Hospital 

Nível de Escassez, segundo Index: Alta 



 
 

sede do município possui três escolas de ensino fundamental, uma escola de ensino 

médio e duas escolas de ensino pré-escolar.  

Há um posto bancário do Bradesco, uma loteria da Caixa Econômica Federal e 

uma agência dos Correios. O comércio local é bastante tradicional, com loja de 

roupas, de móveis e eletrodomésticos, de autopeças, de celulares, farmácia, 

supermercado, oficina mecânica, autoescola, postos de gasolina, salões de beleza e 

lan house. As opções de alimentação são reduzidas, contando com poucos 

restaurantes familiares, alguns bares e padaria. Com relação à hospedagem, existem 

apenas duas pousadas extremamente simples, uma delas localizada no posto de 

gasolina. A cidade possui ainda consultórios odontológicos particulares, escritórios de 

advocacia e de contabilidade, e igrejas de diferentes religiões.  As operadoras de 

telefonia celular Vivo e Oi operam na cidade. O acesso à internet é feito através do 

sistema a radio.  

As opções de lazer do município também são poucas: há um campo de futebol, 

um ginásio poliesportivo, um parque de exposições, uma praça pequena e alguns 

poucos bares e lanchonetes.   

2.  Serviços de saúde/profissionais de saúde 

Caracol possui três unidades de saúde, sendo um hospital municipal de pequeno 

porte, um centro de saúde na área urbana e um centro de saúde localizado há cerca 

de 60 km da sede, no distrito de Alto Caracol. São duas equipes de Saúde da Família, 

uma em cada centro de saúde. Na ocasião da nossa visita, trabalhavam no município 

dois médicos, três cirurgiões-dentistas (uma licenciada), e dois enfermeiros. Os dois 

médicos trabalhavam na ESF, revezando entre as duas unidades (urbana e rural) e 

como plantonistas do hospital.  

Os municípios de referência são Dourados, a 294 km de distância, e Campo 

Grande, a 366 km. Para o transporte de pacientes com risco iminente de morte, o 

município solicita apoio de Bela Vista, a 66 km, que tem uma UTI móvel; pacientes em 

estados menos graves são transportados com a ambulância comum do município.  

Nos casos de encaminhamentos de urgências, o município utiliza o “Vaga Zero”, 

programa administrado pelo governo estadual que disponibiliza vagas de UTI desde 

que o médico responsável acompanhe o paciente até o hospital em Dourados. Após a 

internação do paciente o médico retorna para o município.   

O município possui aparelho de ultrassonografia e raio-x, este último sem 

manutenção há muito tempo e, por isso, segundo o médico entrevistado, é utilizado 

apenas para radiografias mais simples. Há um laboratório de análises clínicas, 

localizado no hospital, que realiza os exames de menor complexidade. Os outros 



 
 

exames são feitos em Dourados e, em alguns casos, em Campo Grande. O 

atendimento odontológico é realizado em prédio anexo ao centro de saúde da área 

urbana e no centro de saúde da área rural. O equipamento de raio-x odontológico está 

sem condições de uso por não passar por revisões há mais de um ano.  A água do 

município não é fluoretada.  

O médico entrevistado possui contrato temporário com o município, a cirurgiã-

dentista é concursada e, dos três enfermeiros entrevistados, dois são concursados 

pelo município e um possui contrato temporário. O médico recebe um salário de 

aproximadamente R$ 9.000,00 pelo trabalho na ESF, mais R$13.500,00 pelos 

plantões no hospital, totalizando R$ 22.5000,00 (bruto). Os enfermeiros e o cirurgião-

dentista recebem um salário bruto aproximado de R$ 3.000,00. Todos os profissionais 

entrevistados disseram possuir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

Como benefícios e incentivos, a Prefeitura paga um plano de saúde para os 

profissionais, o qual é descontado mensalmente nos salários, e os concursados 

possuem plano de cargos, carreira e salários. 

De acordo com os entrevistados, as práticas terapêuticas alternativas não são 

muito comuns na região, limitando-se basicamente a chás e outras fitoterapias 

populares. Um dos enfermeiros relatou que essas práticas interferem um pouco nos 

tratamentos, principalmente de diabéticos e hipertensos, que param de tomar os 

medicamentos, substituindo-os por chás. Para os demais entrevistados, essas práticas 

não chegam a interferir no tratamento dos pacientes. Segundo a cirurgiã-dentista, 

havia um dentista prático na cidade, mas este foi embora há muito tempo.  

3.  Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde 

O município de Caracol foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez alta. Durante a nossa visita ao munícipio e a partir 

das entrevistas realizadas com o gestor e com os profissionais de saúde, constatamos 

que não existe a dificuldade na contratação de médicos, enfermeiros e cirurgiões-

dentistas. De acordo com o secretário de saúde, a rotatividade dos médicos existe, 

mas é pequena. O principal problema citado pelo gestor para a não fixação do 

profissional no município é a inexistência de profissionais graduados que sejam da 

região: segundo o gestor, os médicos vêm para a cidade, mas a partir do momento 

que começam a sentir falta da família, vão embora. Para os profissionais, a falta de 

atividades de lazer é outro dificultador.  

Como uma forma de contornar essa rotatividade e atrair profissionais para o 

interior, foi mencionada durante as entrevistas a possibilidade de implantação do 



 
 

serviço civil obrigatório para estudantes de medicina formados em universidades 

públicas. A principal estratégia utilizada pelo município para atrair e fixar médicos é o 

alto valor dos salários; no caso do médico entrevistado, o emprego para a esposa 

também foi um fator decisório.  

O médico é natural do Paraná e se graduou em uma universidade do interior 

paulista. Após formado, passou na prova do Exercito e, por aproximadamente dois 

anos, atuou como médico do exército nos estados do Amazonas e Rondônia. Voltou 

então para sua cidade natal, onde trabalhava em uma equipe de Saúde da Família e 

no hospital municipal. Em 2008, recebeu o convite de um amigo médico, que estava 

deixando Caracol, para assumir o cargo no município, onde se encontra desde então. 

Segundo o médico, uma das exigências feitas por ele para que se mudasse para 

Caracol, foi um emprego para a esposa, que é cirurgiã-dentista.  O contrato é 

temporário, para 40 horas semanais, sendo renovado anualmente. 

A cirurgiã-dentista entrevistada é do interior de Minas Gerais. Começou a 

graduação em Odontologia no Rio de Janeiro (RJ), mas transferiu sua graduação para 

Alfenas (MG) para ficar mais perto de sua família. Após a conclusão do curso, 

trabalhou nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e Mato 

Grosso. O convite para trabalhar em Caracol veio de um médico conhecido que estava 

no município, que ela prontamente aceitou. Ela está no município há seis anos, onde é 

concursada, com uma carga horária de 40 horas semanais. 

Dos três enfermeiros, um é natural de Caracol, um foi criado no município e o 

terceiro é natural de uma cidade próxima. Para os três, este é o primeiro emprego e, 

apesar de ter havido outras oportunidades, optaram por Caracol por ficarem próximos 

às suas famílias. Dois deles são concursados e um encontra-se com um contrato 

temporário, todos com 40 horas semanais contratuais. Os três possuem 

especializações, e um atua também como acupunturista e tutor de uma especialização 

a distância da Fiocruz. 

 Como uma forma de atrair e fixar profissionais no município foi mencionado 

durante as entrevistas o aumento do salário, a estabilidade (através de concursos 

públicos) e a implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Outro aspecto 

citado foi o reconhecimento de atualizações profissionais, como os cursos de 

especialização.  

Todos os profissionais entrevistados moram em Caracol e, de uma maneira geral, 

todos gostam de trabalhar no município. Todos valorizam a tranquilidade, a segurança 

e a receptividade da população de Caracol, mas sentem falta de opções de lazer como 

praças, bares, restaurantes, clubes, um comércio melhor, entre outros. 



 
 

O médico entrevistado pretende ficar apenas mais um ano em Caracol, 

pretendendo voltar para o Paraná com sua família. Sua maior preocupação hoje é a 

educação de sua filha, então com oito anos, e que em breve precisará de um colégio 

melhor para estudar. 

A cirurgiã-dentista não tem previsão de quanto tempo mais fica em Caracol, mas 

está nos seus planos mudar de ramo de atividade, largar a odontologia para trabalhar 

com comércio, preferencialmente em Minas Gerais, seu estado natal. 

Dos três enfermeiros, apenas um afirmou que deseja ir embora da cidade. Este 

enfermeiro, à época da entrevista, era recém-formado, solteiro, tinha 22 anos e o 

desejo de continuar os estudos – daí sua vontade de mudar para uma cidade maior 

ou, ao menos, mais próxima de algum grande centro. 

4.  Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Fomos muito bem recepcionados pelo gestor e por todos os profissionais de 

saúde de Caracol. No dia em que chegamos, conversamos com o secretário de saúde, 

que agendou a entrevista para o período da tarde. Aproveitamos o tempo para visitar e 

conhecer a cidade. Após a entrevista com o secretário, este nos levou à UBS e nos 

apresentou aos profissionais de saúde que estavam presentes. Conseguimos agendar 

todas as entrevistas para o dia seguinte.  

 Todos os profissionais de saúde demonstraram estar bem à vontade durante as 

entrevistas. Um enfermeiro, inclusive, pediu para ser entrevistado. Em algumas 

entrevistas ocorreram pequenas interrupções, como pessoas entrando na sala e 

inclusive participando da conversa, mas felizmente isso não interferiu no conteúdo das 

entrevistas. Durante a entrevista com o outro médico que atua no município, este teve 

que interrompê-la e não conseguimos mais concluí-la. 

  

  



 
 

Relatório de Campo – Itamarandiba MG 

 

 Data da viagem: 09 e 10 de Abril de 2012 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura). 

 

Itamarandiba é um município localizado na região Sudeste, mesorregião 

Jequitinhonha e microrregião Capelinha e está localizada entre os biomas Cerrado e 

Mata Atlântica. O município possui 32.175 habitantes distribuídos numa área de 2.736 

Km², sendo 21.988 residentes em área Urbana e 10.187 em área Rural (IBGE, 2010). 

O município fica a aproximadamente 360 Km (BR 120) ao nor-nordeste de Belo 

Horizonte, capital de Minas Gerais (estado ao qual pertence o município). 

O aeroporto mais próximo do município está localizado a 58 Km, na cidade de 

Capelinha ou, em Diamantina, há 116 Km por Senador Modestino Gonçalves (MG 367 

e MG 214). Há a opção do aeroporto de Montes Claros, a aproximadamente 250 Km 

em estrada asfaltada em bom estado de conservação, passando por Bocaiúva, Olhos 

d`Água e Carbonita (BR 135 e BR 451). 

As linhas de ônibus que atendem ao município são: Belo Horizonte/ Itamarandiba; 

Diamantina/ Itamarandiba; e, Montes Claros/ Itamarandiba. Todas as linhas são 

operadas pelas empresas Pássaro Verde e Saritur que realizam viagens diárias de ida 

e volta. Itamarandiba não possui aeroporto, porém existe na cidade campo de pouso 

de chão batido que atende demanda para pousos de helicóptero e aviões de pequeno 

porte.  

Quanto à história e a formação do município, indígenas, provavelmente bororos, 

foram os primitivos habitantes de Itamarandiba, restando de sua presença apenas 

machados e cachimbos de pedra. A origem da fundação da cidade é controvertida, 

atribuída, segundo uns, a Fernão Dias Pais Leme e consolidada por paulistas e, 

População: 32.175 

   - 21.988 urbana 

   - 10.187 rural 

Médicos: 15 

Enfermeiros: 15 

Cirurgiões-dentistas: 5 

Número de estabelecimentos de saúde: 10 

   - 08 Postos de Saúde da Família 

   - 02 Hospitais 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixo 



 
 

segundo outros, nascida da necessidade de comunicação entre os habitantes da vila 

do Fanado, atual Minas Novas, com outras vilas. Acredita-se que, atraídos pela 

riqueza e fertilidade das terras, pioneiros aí se fixaram, dando origem ao povoado de 

São João Batista, favorecido por diversos cursos de água. 

O núcleo estabeleceu na agricultura as bases da sua economia, dando início, 

mais tarde, a pequena atividade industrial, com a fabrica de tecidos e até botões feitos 

de madeira, casca de coité e caramujo, e cobertos de linha.  

Em 1923, São João Batista recebeu o topônimo de Itamarandiba, vocábulo de 

origem indígena, derivado (segundo Saint-Hilaire) de ita - pedra, mirim - pequena e 

ndibá - que se move juntamente com outras. 

O distrito foi criado pela Lei provincial nº 184, de 3 de abril de 1840; e o município, 

com a denominação de São João Batista e território desmembrado do de Minas 

Novas, pela Lei provincial nº 1.136, de 24 de setembro de 1862, ocorrendo a 

instalação a 29 de março de 1865. A Lei estadual n° 1.780, de 21 de setembro de 

1877, concedeu foros de cidade à vila de São João Batista, sendo a criação do distrito-

sede do município desse nome confirmada pela Lei estadual n° 2, de 14 de setembro 

de 1891. A Lei estadual n° 843, de 7 de setembro de 1923, mudou-lhe a designação e 

de seu distrito sede para Itamarandiba (IBGE, 2010). 

Atualmente, o município é composto por quatro (4) distritos (todos possuem posto 

de saúde) além da sede: Padre João Afonso, aproximadamente 60 Km da sede por 

estrada de terra ruim; Santa Joana, aproximadamente 20 Km da sede por estrada 

asfaltada; Contrato, que é o maior dos distritos e está a aproximadamente 20 Km da 

sede por estrada de terra boa; e, Penha de França, distrito histórico relacionado às 

origens do município e que está a aproximadamente 60 Km por estrada de terra ruim. 

A sede urbana do município é asfaltada e algumas ruas, as mais estreitas da 

cidade (onde passa somente um carro), são pavimentadas em bloquete octogonal 

achatado. São poucos e afastados os bairros que possuem ruas mais esburacadas e 

de terra. A cidade possui alguns trechos mais bem conservados, limpos e com jardins 

e canteiros bem cuidados, mas em sua maior parte não possui um aspecto aprazível. 

Há algumas construções antigas e bem preservadas e algumas igrejas bonitas 

esteticamente, inclusive, há aproximadamente trinta bens tombados a nível municipal. 

Existem tanto residências, edifícios comerciais e edifícios públicos e institucionais com 

boa aparência, bem pintados e em bom estado de conservação, quanto edificações 

mal cuidadas e em péssimo estado de conservação.  

Ocorrem alguns casos isolados de falta de água na cidade, geralmente no período 

da seca (Agosto a Outubro), na periferia (Bairro São Geraldo e parte do Bairro 

Fazendinha). Há rede de esgoto em parte da cidade (aproximadamente 50%) e existe 



 
 

um projeto junto à COPASA, em andamento, para implantação de rede de esgoto em 

100% do município. Não há córregos poluídos, esgoto a céu aberto ou mau cheiro em 

nenhum ponto percorrido da cidade. Há um ribeirão (São João Batista), poluído, que 

corta a cidade e passa por todos os bairros. Somente sua nascente é preservada 

limpa para a captação de água. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: bancos (Banco do 

Brasil, Bradesco, Sicoob Credisenm, Sicoob Credicap, Bando do Nordeste, 

representação do Banco BMG e Caixa Econômica Federal – fica pronta em Agosto de 

2012); rodoviária de médio porte; serviços mecânicos; agência dos correios; cinco 

postos de gasolina; casas lotéricas; biblioteca municipal e bibliotecas nas escolas; 

delegacia de Polícia Militar; delegacia de polícia Civil; escola até o ensino médio e 

diversos cursos de ensino a distância. 

Quanto a serviços de saúde particulares, foram observados oito farmácias na 

sede e mais de três laboratórios, diversos consultórios de cirurgiões-dentistas (mais de 

cinco), fisioterapeutas (aproximadamente três), nutricionistas (aproximadamente três), 

consultório de psicologia e fonoaudiologia. Além disso, existem dez (10) consultórios 

médicos e quatro (4) clínicas médicas no município.  

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é bastante simples, com poucas 

opções de serviços de alimentação. Existem alguns bares; poucos restaurantes/ 

lanchonetes (são listados dez segundo a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, 

Cultura, Turismo e Direitos da Mulher); e, pequenos e médios comércios (de todo tipo). 

Com relação aos meios de hospedagem, existem oito, divididos em hotéis, pousadas e 

dormitórios. Além destes equipamentos e serviços, existem três agências de turismo e 

locadora de veículos. Há acesso à internet na sede municipal e existem diversas lan 

houses além de telecentros (inclusive nos distritos). Quanto à telefonia celular, as 

operadoras Oi, TIM e Vivo possuem sinal bom na sede e a Claro possui sinal ruim. 

Nos distritos não há sinal de celular, somente em poucos pontos específicos. Há 

disponibilidade para instalação de TVs a cabo e via satélite em toda a sede municipal6. 

Quanto ao lazer, há algumas praças bem cuidadas com equipamento de lazer 

para crianças e um clube. Além disso, existem ações divulgadas e promovidas pela 

secretaria de cultura7: cinema itinerante (Itacine) ocorre uma sessão por semana em 

locais diferentes incluindo os distritos; evento de dança para a terceira idade e forró 

todas as quintas feiras junto a uma feira de comidas e bebidas; uma vez por mês há 

                                                           
6
 Foi realizada entrevista junto ao secretário de cultura onde nos foi passada toda a informação referida.  

7
 Foi realizada entrevista junto ao secretário de cultura em seu gabinete. Durante a entrevista foi possível 

observar cronogramas e outros documentos relacionados a real execução de tais atividades.  



 
 

uma feira itinerante (diferentes bairros da sede) de artesanato e gastronomia; e, há 

uma loja/ centro permanente de artesanato e gastronomia localizada na rodoviária.  

Questionados sobre o que fazem em seu tempo livre no munícipio, os 

profissionais relataram que o município não oferece muitas oportunidades de lazer. A 

maioria menciona atividades caseiras durante a semana e nos finais de semana 

geralmente não permanecem no município, indo geralmente para Diamantina, Belo 

Horizonte ou Montes Claros. 

Cabe frisar que o município de Itamarandiba possui potencial para o turismo 

cultural uma vez que é uma cidade com mais de trezentos anos e possui diversas 

construções tombadas e de valor histórico. Além disso, um de seus distritos, Penha de 

França, possui um sítio arqueológico com pinturas rupestres. Ademais do potencial 

cultural pode-se notar algumas potencialidades relacionadas aos recursos naturais tais 

como: cachoeiras, Serra do Ambrósio, Parque Estadual da Serra Negra, Serra da 

Tromba D´anta e grutas. 

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Itamarandiba possui oito postos de saúde e dois hospitais, sendo um hospital 

público e um beneficente que presta serviço para o município. Na ocasião da nossa 

visita atuavam no município oito equipes de Programa de Saúde da Família (PSF), 

sendo um total de 15 médicos, 15 enfermeiras e cinco cirurgiões-dentistas (três 

equipes não possuíam cirurgiões-dentistas).  

A estrutura do posto de saúde visitado é boa. O posto foi inaugurado em fevereiro 

de 2012 e fica situado em uma região periférica da cidade. É um posto pequeno, mas 

bem equipado. Ambos os médicos do posto relataram não faltar medicamento para 

atenção básica. De acordo com um dos médicos entrevistado, o antigo posto de saúde 

que atendia a região funcionava em uma casa com divisória de pano, não permitindo 

um atendimento privativo, pois se escutava tudo de todos os lados. Dos oito postos de 

saúde do município, três são recém inaugurados.  

Os atendimentos odontológicos são realizados uma clínica dentro do lote da 

prefeitura. Somente três postos de saúde em Itamarandiba possuem consultório 

odontológico, dois na sede e um na zona rural, respectivamente. A estrutura física da 

clínica é relativamente precária, porém de acordo com o relato da cirurgiã-dentista 

entrevistada, é bem equipada e os materiais são de boa qualidade. Atualmente a 

clínica não possui um Raio-X odontológico, pois o mesmo está em uma das unidades 

na zona rural. De acordo com a cirurgiã-dentista entrevistada quando o paciente 



 
 

necessita de um Raio-x, geralmente este é realizado em um dos consultórios particular 

do município.   

Quanto ao hospital, houve certa discrepância nas repostas dos dois médicos 

entrevistados. Enquanto um considera a infraestrutura adequada, o outro fez muitas 

reclamações sobre a mesma. Relata não ter condições de atender os pacientes, pois 

falta equipamento, profissionais qualificados (médicos de diferentes especialidades). 

Além disso, o mesmo enfatiza que o sistema de referencia não funciona 

adequadamente, pois demora muito para conseguir encaminhar os pacientes do 

hospital para os municípios de referencia. Em contra partida, o outro médico 

demonstra satisfação quando a dinâmica de encaminhamento, relatando que somente 

casos menos graves demoram em serem encaminhados, existindo uma ordem de 

prioridade para referência de acordo com a complexidade dos casos.  

Os municípios de referência são Diamantina (170km) e Belo Horizonte (360 Km). 

Os pacientes são transportados por ambulâncias equipadas, porém de acordo com um 

dos médicos em péssimo estado. Durante a entrevista com a secretária de saúde, a 

mesma que já foi diretora de um dos hospitais, relata que um problema de ambos é 

que grande parte das demandas são de atenção primaria, pois grande parte da 

população esta “mal acostumada” a ir direto para o hospital durante os plantões 

noturnos. 

Já no âmbito odontológico os encaminhamentos são direcionados para os 

consultórios particulares. De acordo com a cirurgiã-dentista entrevistada, somente em 

casos graves os pacientes são transportados para Diamantina. Em casos mais 

simples, ou o pacientes deve tratar em um consultório particular em Itamarandiba ou 

deve ir por contra própria apara Diamantina, no entanto muitos não têm condições, 

pois a população local é bem carente.   

Segundo os profissionais entrevistados, o município oferece todos os exames 

básicos. O mesmo dispõe de cinco laboratórios de analises clínicas, sendo dois 

vinculados ao sistema público e três particulares. Os médicos entrevistados relatam 

não possuir muita dificuldade em obter exames básicos. Os exames de alta 

complexidade, que não são realizados nos municípios, são feitos ou em Diamantina ou 

em Belo Horizonte dentro de um período relativamente rápido, segundo os 

entrevistados. Um dos médicos, inclusive relata que já pediu o mesmo exame no 

mesmo dia pelo SUS e pela Unimed e que o resultado do exame do SUS chegou mais 

rápido. A rapidez do atendimento pelo SUS é inclusive um dos motivos pelo qual o 

mesmo deixou de pagar um plano de saúde próprio.  

A maior parte dos médicos do município possui contrato temporário. Somente dois 

são efetivos. A enfermeira entrevistada é concursada, mas a mesma não soube 



 
 

informar sobre os outros enfermeiros. Todos os cirurgiões-dentistas são concursados. 

O salário para médico praticado pelo município gira em torno de R$ 10.000 bruto, já 

enfermeiros e cirurgiões-dentistas recebem R$ 1.900. O município não oferece 

nenhum beneficio acional fora a remuneração. Somente os profissionais que 

trabalham em área rural recebem um adicional de deslocamento.  Os dois médicos 

entrevistas demonstram estar satisfeitos com o salário. Além da remuneração acima, 

os médicos têm a possibilidade de complementar o salário fazendo plantões no 

hospital, chegando a receber R$ 1200 por plantão de 24 horas.  Apesar de 

demonstrarem satisfação com a possibilidade de poderem dar plantão no hospital 

gostam do fato de não ser uma pré condição no contrato. Enquanto um dos médicos 

não pode mais realizar plantões por motivos de saúde, o outro deseja dedicar mais 

tempo nos estudos para residência e, portanto, deseja diminuir as horas de plantão.  

Todos os profissionais de saúde residem em Itamarandiba. Principalmente devido 

à distância do município de regionais maiores, dificultando um possível deslocamento 

diário.  

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde. 

 

O município de Itamarandiba foi classificado no Índice de Escassez de 

Profissionais de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (EPSM), com um nível de escassez Baixo. A partir das nossas 

observações em campo, das entrevistas com o gestor e com os profissionais de 

saúde, foi possível constatar que o município possui grande dificuldade em estar 

atraindo e fixando médicos e cirurgiões-dentistas.  

De acordo com a secretária de saúde a grande rotatividade de profissionais 

médicos esta relacionada ao fato de ser um município que não oferece grandes 

opções de serviços e lazer. A mesma relata que muitos médicos ligam perguntando se 

tem um shopping ou um cinema. Além disso,  a localização não favorece a atração, 

pois o profissional se vê obrigado a residir no município diante da distância dos 

grandes polos. Outro fator que favorece a alta rotatividade envolve questões políticas. 

Tanto os profissionais, quanto a própria secretária relataram que a contração 

profissional esta fortemente ligada à política local e quando troca a gestão municipal, 

geralmente troca também todo o quadro profissional, com exceção dos efetivos. Já 

quanto aos cirurgiões-dentistas a mesma relata que a principal razão da alta 

rotatividade e dificuldade de contratação é a baixa remuneração.  

 



 
 

A secretária ainda enfatiza que apesar da alta rotatividade de médicos a recém 

adesão do  município ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) tem 

contribuído para a atração de profissionais jovens, apesar de considerar não ser 

suficiente para fixa-los no município. Um dos médicos entrevistados inscrito neste 

programa, pretende sair para fazer residência assim que conseguir passar na prova, 

comprovando a atração, mas não a fixação deste profissional no município. O mesmo, 

durante a entrevista, demonstra insatisfação quanto a existência do PROVAB, pois 

obriga o profissional a ficar um ano no interior.  

Os profissionais entrevistados foram trabalhar no município por motivos diversos. 

O primeiro médico entrevistado é recém formado e trabalha no município a somente 

dois meses. Após não passar na residência para neurocirurgia em Belo Horizonte, foi 

informado por um conhecido sobre uma vaga para médico do PSF em Itamarandiba. 

Chegou a tentar trabalho também em sua cidade natal, porém os atrativos que 

fizeram-no optar por Itamarandiba foram o salário superior e o fato no município fazer 

parte do programa da PROVAB. Já o segundo médico entrevistado, que é 

Colombiano, trabalhava no Rio de Janeiro, onde fez uma especialização em 

Pneumologia, porém estava à procura de uma cidade mais tranquila e segura para 

trabalhar e morar com sua família. Trabalha no município há aproximadamente três 

anos, porém já chegou a trabalhar em Itamarandiba durante seis anos consecutivos e 

teve que se afastar durante quatro, quando houve uma troca de gestão. Já a 

enfermeira estava prestando concursos na região, sendo que na ocasião chegou a 

passar em outros municípios. Optou por Itamarandiba por ser mais perto de sua 

cidade natal onde reside sua família. Cabe frisar que, recentemente, a mesma recebeu 

resposta positiva de um dos concursos que prestou em Capelinha e está decidida a se 

mudar para este município. Os motivos apresentados pela mesma estão relacionados 

à infraestrutura da cidade, presença de faculdade no local e melhor ensino para os 

filhos. Já a cirurgiã-dentista, natural de Diamantina, após concluir a graduação foi 

trabalhar no interior da Bahia, porém não se adaptou no trabalho e na cidade e 

resolveu voltar para Minas Gerais.  Através de contatos familiares com o então 

prefeito, foi convidada a trabalhar no município. Passou no concurso logo depois. 

Trabalha em Itamarandiba há aproximadamente 24 anos.  

Dos entrevistados, somente a cirurgiã-dentista e o segundo médico entrevistado 

pretendem continuar trabalhando no município.  A cirurgiã-dentista já possui uma vida 

totalmente estabelecida na cidade, onde é casada, tem filhos e consultório particular. 

O médico apesar de sua família morar em Montes Claros (esposa e três filhos), gosta 

do trabalho, da cidade, da remuneração e pretende inclusive construir uma casa.  O 



 
 

mesmo, que possui contrato temporário tem receio de não ter seu contrato renovado 

caso tenha uma mudança de gestão municipal após as eleições.  

Já o primeiro médico entrevistado pretende ficar até o final do ano para conseguir 

os pontos através do PROVAB, a fim de tentar novamente passar na residência para 

Neurocirurgia. Caso não passe na prova, irá avaliar se fica mais um ano em 

Itamarandiba ou se procura outro município. Já a enfermeira relatou durante a 

entrevista que já foi chamada em outro concurso no município de Capelinha e decidiu 

mudar para lá, pois além de assumir um cargo de coordenação que possui uma 

renumeração um pouco melhor, o município oferece uma infraestrutura superior em 

termos de serviços e lazer. 

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Logo que chegamos à secretaria de saúde (primeiro local visitado em campo para 

as devidas apresentações) fomos informados recentemente ocorrera uma troca de 

secretário de saúde, pois o antigo irá concorrer para vereador. Apesar de o antigo 

secretário não haver passado ao novo que a equipe de pesquisa viria ao município e o 

secretário atual não estar presente no dia em que chegamos, fomos bem recebidos 

pelos funcionários que se prontificaram a comunicar nossa chegada e verificar a 

possibilidade de realização das entrevistas junto a seus superiores.  

Autorizadas às entrevistas, os funcionários públicos do setor saúde se dispuseram 

a indicar profissionais para a realização das entrevistas. Todos os profissionais nos 

receberam bem e estavam confortáveis durante as entrevistas. Além dos funcionários 

e profissionais relacionados à saúde, cabe frisar que as pessoas da população que 

tivemos contato sempre foram prestativas e receptivas.  

A principal dificuldade apresentada pela cidade se refere à alimentação durante o 

período da noite, são muito poucas opções abertas que oferecem os mesmos 

serviços. 

 

  



 
 

Relatório de Campo – Itinga, MG 

 

 Data da viagem: 11 de Abril de 2012 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra-estrutura) 

Itinga é um município localizado na região Sudeste, mesorregião Jequitinhonha e 

microrregião Araçuaí e está localizada no bioma Mata Atlântica. O município possui 

14.407 habitantes distribuídos numa área de 1.649,618 Km² 8, sendo 6.554 residentes 

em área Urbana e 7.853 em área Rural (IBGE, 2010). O município fica a 

aproximadamente 600 Km (BR 120) ao nordeste de Belo Horizonte, capital de Minas 

Gerais (estado ao qual pertence o município). O município está a aproximadamente 

150 Km da divisa com Bahia e 300 Km do Espírito Santo. 

As linhas de ônibus que atendem ao município são: Belo Horizonte/ Itinga e 

Ribeirão Preto/ Itinga, operada pela Gontijo; e, São Paulo/ Itinga, Campinas/ Itinga e 

Vitória (ES)/ Itinga, operada pela Salutaris. Itinga não possui aeroporto.  

O topônimo Itinga originou-se do tupi-guarani, que significa "rio da água branca", 

devido à brancura das águas do rio Itinga que corta o município. Foi criado como 

distrito com a denominação de Itinga, pela lei provincial nº 670, de 29-04-1854, e lei 

estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Araçuaí. Elevado à 

categoria de município com a denominação de Itinga, pela lei estadual nº 1058, de 31-

12-1943, desmembrado de Araçuaí. Com sede no antigo distrito de Itinga, foi 

constituído de dois (2) distritos: Itinga e Santana do Araçuaí, ambos desmembrados de 

Araçuaí. Não temos a data de instalação. 

                                                           
8
 O valor desta área é provisório, podendo sofrer alteração com a divulgação das áreas oficiais do Censo 

2010. 

População: 14.407 

   - 7.853 urbana 

   - 6.554 rural 

Médicos: 4 

Enfermeiros: 5 

Cirurgiões-dentistas: 2 

Número de estabelecimentos de saúde: 4 

   - 01 Policlínica/ Saúde da Família 

   - 03 Postos de Saúde da Família 

Nível de Escassez, segundo Index: Moderada 

 



 
 

Pela lei estadual nº 336, de 27-12-1948, é criado o distrito de Jacaré (ex-povoado) 

e anexado ao município de Itinga. Pela lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, é criado o 

distrito de Ponto dos Volantes (ex-povoado) e anexado ao município de Itinga. Em 

divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 4 distritos: Itinga, 

Jacaré, Ponto dos Volantes e Santana do Araçuaí. 

Pela lei estadual nº 10703, de 27-12-1995, desmembra do município de Itinga os 

distritos de Ponto dos Volantes e Santana do Araçuaí, para formar o novo município 

de Ponto dos Volantes. Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído 

de 2 distritos: Itinga e Jacaré, assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2007 (IBGE, 2010).  

Atualmente, o município possui um (1) distrito (possui posto de saúde) além da 

sede: Taquaral (como popularmente é conhecido Jacaré), a aproximadamente 15 Km 

da sede por estrada asfaltada.  

 A sede urbana do município é pavimentada em bloquete octogonal achatado e 

paralelepípedo e as ruas são largas. A cidade é aparentemente bem cuidada e possui 

alguns trechos mais bem conservados, limpos e com jardins e canteiros além de 

árvores distribuídas pelas calçadas. Em sua maior parte a sede possui um aspecto 

aprazível. As residências são todas horizontais e simples (poucos cômodos), porém 

bem conservadas. A cidade passa uma impressão de ser organizada e bem 

estruturada. Apesar de localizada na beira da BR, a cidade cresce somente para um 

dos lados da mesma, pois o outro é limitado naturalmente por uma serra de relevante 

beleza cênica. Também faz parte marcante da paisagem da cidade o Rio 

Jequitinhonha que a divide ao meio. Aparentemente não há rede de esgoto na cidade 

e foi possível constar esgoto a céu aberto (exatamente ao lado de um dos postos de 

saúde) que exalava grande mau cheiro. 

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: bancos (Banco do 

Brasil e representação do Bradesco; agência dos correios; dois postos de gasolina; 

casa lotérica (somente uma); biblioteca municipal; delegacia de Polícia Militar; escola 

até o ensino médio (não há escolas particulares); e, uma casa de saúde mental. Não 

há uma rodoviária no município, mas sim, dois bares/ lanchonetes onde são vendidas 

as passagens e embarcados os passageiros. 

Quanto a serviços de saúde particulares no município, existem (segundo a 

Coordenadora da Atenção Básica) quatro ou cinco farmácias, dois laboratórios e 

quatro consultórios odontológicos. 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que é simples, com poucas opções de 

serviços de alimentação. Existem alguns bares (aproximadamente dez); poucos 

restaurantes/ lanchonetes (três ou quatro); e, pequenos comércios como mercearias, 



 
 

academia, mercadinhos e lojas de roupas. Com relação aos meios de hospedagem, 

existem dois hotéis/ pousadas, sendo um anexo a um dos dois postos de gasolina da 

cidade. Há acesso à internet na sede municipal e existe pelo menos uma lan house. 

Quanto à telefonia celular, as operadoras Oi e Vivo possuem sinal bom na sede e a 

Tim e a Claro não funcionam. Há disponibilidade para instalação de TVs a cabo e via 

satélite (Sky) em toda a sede municipal. 

Aparentemente a principal atividade da população é encontrar-se na praça central 

nos finais de semana. Segundo a enfermeira entrevistada, alguns finais de semana há 

uma boite e um pouco mais raramente acontecem shows. A cidade, apesar de parecer 

bastante tranquila, aparenta ter um carnaval movimentado. A mesma enfermeira 

também citou que há um rio Jequitinhonha e existem pelo menos quatro cachoeiras 

próximas à sede. Percebe-se um potencial para o turismo de natureza devido à 

biogeografia local e à beleza paisagística que tem como uma de suas representações 

o conjunto do rio Jequitinhonha com uma montanha com afloramentos rochosos ao 

fundo. 

 

2. Estabelecimentos de Saúde/Profissionais de Saúde. 

Itinga possui quatro estabelecimentos de saúde, entre eles uma Policlínica, onde 

funciona também uma unidade de Saúde da Família e mais três Postos de Saúde. As 

unidades são distribuídas da seguinte forma: uma na sede (uma juntamente com a 

Policlínica), uma no bairro Porto Alegre na outra ponta da sede, uma no distrito 

Taquaral (15 km da sede) e uma na Zona Rural (aproximadamente a 70 km de 

distancia). A zona rural é composta de aproximadamente doze (12) comunidades com 

acesso via estrada de terra e atendidas por esta única unidade de PSF.   

Na ocasião da nossa visita, o município contava com quatro equipes que integram 

o Programa de Saúde da Família (PSF), porém três estavam incompletas (faltando 

cirurgiões-dentistas). Trabalhavam no município um total de quatro médicos, cinco 

enfermeiras (contando com a coordenadora da Atenção Básica) e duas cirurgiões-

dentistas (sendo que uma estava de licença maternidade). Além dos médicos do PSF, 

atendem no município uma ginecologista duas vezes por semana, um pediatra e um 

urologista uma vez por semana. O município possui um convenio com a prefeitura de 

Araçuaí para consultas especializadas. 

Todos os médicos do município são contratados por licitação, enquanto os 

cirurgiões-dentistas e enfermeiros são através de processo seletivo. Somente a 

ginecologista é efetiva. Durante a nossa visita foi nos informado pela coordenadora da 

atenção básica entrevistada que um concurso para profissionais de saúde estaria 

previsto para o próximo final de semana, no entanto nenhum médico se inscreveu. A 



 
 

mesma acredita que o motivo foi o salário oferecido para trabalhar no PSF, que é bem 

inferior ao salário que os médicos recebem atualmente. A razão para essa diferença 

salarial é a Lei que estabelece que o médico não pode receber um salário superior ao 

do prefeito.  

Durante a entrevista com o médico o mesmo nos relatou que não sabia da 

existência do concurso. Já a enfermeira e a cirurgiã-dentista deverão realizar a prova 

para serem efetivadas, pois o contrato do processo seletivo vai encerrar em Julho 

deste mesmo ano.  

Os salários praticados pelo município variam de R$ 14.000 para médicos na sede 

e R$ 15.000 para o médico da área rural. Além do salário para trabalhar no PSF, os 

médicos recebem R$ 600,00 por plantão de 12 horas na policlínica de Itinga. Já as 

enfermeiras e cirurgiões-dentistas recebem um salário de R$ 2.700. De acordo com a 

enfermeira entrevistada o salário oferecido através do concurso é inferior ao que 

recebem atualmente e a mesma ainda não sabe se haverá uma redução do salário 

caso seja efetivada.  

Os atendimentos médicos das unidades de saúde da família ocorrem geralmente 

na parte da manhã, pois os médicos fazem horário corrido. Esse foi inclusive um dos 

pontos afirmados pelo médico entrevistado como um dos atrativos para trabalhar no 

município, pois permite um segundo trabalho no município onde reside e ainda resta 

tempo para estudar para residência. Já a enfermeira queixou-se dessa flexibilidade de 

horário do médico, principalmente por concentrar todos os atendimentos na parte da 

manhã, sobrecarregando os profissionais. Além disso, como o médico não permanece 

no município no período da tarde, ele não participa da maioria das reuniões de equipe 

e de trabalhos preventivos realizados nas escolas, visto que essas atividades são 

geralmente agendadas para a parte da tarde (horário disponível diante do grande 

número de atendimentos na parte da manhã). Para a cirurgiã-dentista a falta de 

flexibilidade de horário para sua categoria profissional é uma queixa, pois não permite 

que ela possa dedicar muito tempo em seu consultório particular. De acordo com a 

mesma, o motivo pelo qual o horário corrido não seja permitido também para os 

cirurgiões-dentistas é o fato de outros profissionais de outras áreas e unidades 

denunciarem essa prática. 

Os atendimentos na policlínica também são concentrados na parte da manhã, 

onde atualmente o médico do PSF da unidade é o responsável pelos atendimentos. A 

policlínica também tem plantões 24 horas, para tal os médicos retornam durante a 

noite, sendo a parte da tarde geralmente desfalcada de médicos. Todos os 

profissionais realizam também semanalmente atendimentos domiciliares nas áreas 

rurais.  



 
 

As unidades visitadas (uma unidade do PSF e a policlínica/PSF), ambas 

localizadas na sede, possuem uma boa infraestrutura, sendo ambas também recém-

reformadas. A unidade o PSF apesar de ter uma estrutura boa, possui um esgoto a 

céu aberto ao lado da instalação, gerando um mau cheiro na entrada da unidade. O 

médico entrevistado relatou que apesar de gostar da infraestrutura do local, sempre se 

depara com falta de material e de medicamentos, mesmo que sejam por períodos 

curtos. A enfermeira confirmou essa informação durante a entrevista. Já a cirurgiã-

dentista contou que os equipamentos são bem antigos e que, por isso, eles estragam 

frequentemente.   

Os municípios de referencia são Itaobim e em pequena escala Araçuaí. Os 

profissionais relataram que não costumam ter dificuldade para encaminhar os 

pacientes em estado mais grave, apesar de sofrerem certa pressão da prefeitura para 

encaminhar o mínimo possível de pacientes. Revela também durante a entrevista a 

inexistência de contra referência. Questionados sobre a existência de Tele Saúde no 

município, os profissionais confirmam a existência, porém relatam ser um serviço 

pouco utilizado.   

A maior parte dos exames é realizada no próprio município. Além dos exames 

básicos da rede pública, o município possui dois laboratórios particulares, onde são 

realizados os exames de maior complexidade. Os exames que não são oferecidos em 

Itinga são realizados em Itaobim.   

Nenhum dos médicos de Itinga reside no município, todos moram em Itaobim que 

fica a aproximadamente 30 km de Itinga. Os outros profissionais variam quanto ao 

local de residência. Tanto a enfermeira quanto a cirurgiã-dentista entrevistas residem 

no município de Itinga.  

Fomos informados pelos profissionais sobre a existência de “benzedeiros” no 

município. Inclusive um deles mora perto do posto de saúde visitado e estava fazendo 

propaganda de “garrafadas” por meio de um alto falante no momento da nossa visita à 

unidade de saúde. A enfermeira, durante a entrevista, relatou que o benzedeiro é tão 

famoso que ela própria já foi consultá-lo. Questionado sobre a existência de parteiras 

na região, o médico confirmou e inclusive mencionou considerar positivo, visto que o 

município encaminha todos os partos para Itaobim. Já a cirurgiã-dentista informou 

também a existência de cirurgiões-dentistas práticos, porém não demonstra influenciar 

diretamente no seu trabalho.  

 

 

 

 

 



 
 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde.  

 

O município de Itinga foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais de 

Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez Moderada. Durante a nossa visita ao município e 

a partir das entrevistas realizadas, constatamos que existe uma grande dificuldade de 

contratação e alta rotatividade de médicos e cirurgiões-dentistas no município. Na 

ocasião da visita o município pretendia contratar esses dois profissionais.  

De acordo com a Coordenadora da Atenção Básica entrevistada, grande parte 

dos médicos que vão atuar no município são recém-formados e saem para fazer 

residência, ou porque receberam uma proposta melhor em municípios vizinhos. A 

mesma associa a contratação de médicos a um leilão em que, quem dá o melhor 

lance no momento ganha o médico. Além disso, argumenta que os médicos preferem 

morar e trabalhar em municípios maiores que oferecem mais opções de serviços e 

lazer. O médico ainda relatou durante a entrevista que outro ponto negativo é a atraso 

do pagamento. De acordo com o mesmo, ele nunca sabe o dia certo em que vai 

receber, chegando a trabalhar quase dois meses para receber um. Já quanto aos 

cirurgiões-dentistas os principais motivos apresentados para dificuldade de 

contratação é a remuneração baixa e a carga horária.  

Quanto a fatores atrativos para o médico do município foram apontados à 

remuneração alta para a região, possibilidade de fazer plantão e principalmente a 

flexibilidade do horário. A enfermeira cita ainda as boas condições de trabalho em 

comparação com o município em que trabalhou antes de ir para Itinga.  

Os profissionais entrevistados foram atraídos a trabalhar no município por motivos 

diversos. A enfermeira que é natural de Governador Valadares ficou sabendo da vaga 

através de uma das enfermeiras do município. A cirurgiã-dentista, que é de Araçuaí, 

relatou que houve divulgação a respeito da vaga em sua cidade e que passou por um 

processo seletivo. Já o médico, que é do Espírito Santo, veio trabalhar na região do 

Vale do Jequitinhonha com um grupo de amigos logo após finalizar a graduação. De 

acordo com o mesmo, fizeram uma pesquisa via internet de municípios que pagavam 

uma remuneração mais alta e acabaram optando todos em irem para Itaobim. Chegou 

a trabalhar também em outros municípios da região, como Capelinha, onde residiu 

durante dois meses, até ficar sabendo da vaga em Itinga, que além de oferecer um 

salário superior permitia fazer horário corrido. Desta forma ele atende pela manhã em 

Itinga e pela tarde em Itaobim, onde recebe por produção.  

Dos profissionais entrevistados, somente a cirurgiã-dentista confirma querer 

permanecer no município, porém pretende se desvincular da rede pública e trabalhar 



 
 

somente em seu consultório particular. De acordo com a mesma, como não pode 

dedicar muito tempo em seu consultório particular, devido ao horário de trabalho e 

diante do salário defasado pago pela prefeitura não considera valer a pena continuar 

na rede pública. A enfermeira pretende trabalhar em um município mais próximo de 

Teófilo Otoni, onde sua família reside. A mesma já foi casada com um residente de 

Itinga, com quem tem uma filha de quatro anos, sendo este um dos motivos pelo qual 

ainda esta no município. Durante a entrevista revelou não saber se fica feliz ou não 

com a possibilidade de ser efetivado caso passe no concurso. Já o médico que esta 

estudando para passar na residência em Anestesiologia, demonstrou estar sempre 

atento a outras oportunidades da região e se receber uma proposta mais atrativa não 

hesitaria em deixar seu trabalho em Itinga.  

 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

Quando chegamos ao município pela manhã a secretaria de saúde não estava, 

mas fomos prontamente atendidos pela Coordenadora da Assistência Básica. A 

mesma foi orientada pela secretaria de saúde a realizar a entrevista em seu lugar. A 

coordenadora também nos levou para conhecer unidades de saúde da sede municipal. 

Todos os profissionais entrevistados nos receberam bem e estavam confortáveis 

durante as entrevistas. Como realizamos todas as entrevistas na parte da manhã, não 

tivemos problemas para encontrar os profissionais, mas percebemos que no período 

da tarde há uma dificuldade maior para encontrá-los, quando fizemos uma tentativa de 

entrevistar um segundo médico e nenhum se encontra presente no município.   

 

  



 
 

Relatório de Campo – Botumirim, MG 

 

 Data da viagem: 12 e 13 de Abril de 2012 

 

 

 

 

1. O município (localização, acesso, infra estrutura). 

Botumirim é um município localizado na região Sudeste, mesorregião Norte de 

Minas e microrregião Grão Mogol e está localizado no bioma Cerrado. O município 

possui 6.497 habitantes distribuídos numa área de 1.568,881 Km² 9, sendo 3.470 

residentes em área Urbana e 3.027 em área Rural (IBGE, 2010). O município fica a 

aproximadamente 600 Km (BR 120) ao norte de Belo Horizonte, capital de Minas 

Gerais (estado ao qual pertence o município). 

O aeroporto mais próximo de Botumirim é o de Montes Claros, a 

aproximadamente 180 Km em estrada asfaltada em ruim estado de conservação, 

bastante movimentada (filas de caminhões) e onde frequentemente ocorrem acidentes 

(segundo a cirurgiã-dentista e outras pessoas consultadas). O acesso a partir de 

Montes Claros se da através da BR 251 em direção a Francisco Sá e Graõ Mogol. 

Desde Montes Claros até Francisco Sá são mais, aproximadamente, 55 Km. Após 

passar aproximadamente 20 Km desde Francisco Sá deve-se deixar a BR 251 e tomar 

a MG 307 em direção a Grão Mogol e Botumirim. Desde Francisco Sá Graõ Mogol são 

86 Km de distancia e até alcançar Botumirim são mais 40 Km.  

Etimologicamente, Botumirim significa "Serra Pequena", e foi um topônimo 

adotado em 1962, quando da emancipação, para manter estreita ligação com o nome 

original da localidade, "Serrinha". Distrito criado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 

31-12-1943, criado com terras desmembradas dos distritos de Cristália e Itacambira, 

subordinado ao município de Grão-Mogol.  

                                                           
9
 O valor desta área é provisório, podendo sofrer alteração com a divulgação das áreas oficiais do Censo 

2010. 

População: 6.497 

   - 3.470 urbana 

   - 3.027 rural  

Médicos: 1 

Enfermeiros: 6 

Cirurgiões-dentistas: 3 

Número de estabelecimentos de saúde: 6 

   - 02 na sede 

Nível de Escassez, segundo Index: Baixo 



 
 

Elevado à categoria de município com a denominação de Botumirim, pela lei 

estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Grão-Mogol. Sede no antigo 

distrito Botumirim, instalado em 01-03-1963. Pela lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, 

são criados os distritos de Adão Colares e Santa Cruz do Botumirim (e mantido o 

distrito sede) e anexados ao município de Botumirim assim permanecendo em divisão 

territorial de 2007 (IBGE, 2010). 

Atualmente, o município possui dois (2) distritos além da sede: Adão Colares, a 

aproximadamente 35 km da sede por estrada asfaltada (bom estado de conservação) 

e Santa Cruz, a aproximadamente 50 km da sede. 

A sede urbana do município é pavimentada em asfalto e bloquete octogonal 

achatado existem algumas ruas largas e outras mais estreitas. A cidade localiza-se 

dividida na encosta de uma montanha e possui algumas ruas um pouco íngremes. 

Para uma cidade de pequeno porte é  organizada, conservada, limpa e com jardins de 

praças e canteiros cuidados. No geral, a sede possui um aspecto aprazível. As 

residências são todas horizontais e simples (poucos cômodos), com aspecto antigo 

(históricas), porém muito bem conservadas e mantêm as características originais.  

O município conta com uma infraestrutura básica tal como: bancos (Banco do 

Brasil, Bradesco e representação da Caixa); agência dos correios; um posto de 

gasolina (em péssimo estado de conservação); casa de cultura/ biblioteca municipal 

(não funciona constantemente); delegacia de Polícia Militar; três escolas estaduais 

(duas até o ensino médio e não há escolas particulares); e, CRAS. Não há uma 

rodoviária no município. 

Quanto a serviços de saúde particulares no município há somente dois 

consultórios odontológicos, um deles, inclusive, aberto recentemente (segundo o 

secretário de saúde). 

Com relação aos serviços, pode-se dizer que são poucas opções de serviços de 

alimentação. Existem alguns bares (aproximadamente cinco); poucos restaurantes/ 

lanchonetes (três, mas somente um é indicado pelos profissionais de saúde); e, 

pequenos e pequenos comércios. Com relação aos meios de hospedagem, existem 

dois hotéis/ pousadas. Há acesso à internet na sede municipal (raramente tem 

problemas, segundo moradora local) e existe um telecentro no distrito de Adão 

Colares. Quanto à telefonia celular, somente a operadora Vivo possui sinal as outras 

não funcionam. Há disponibilidade para instalação de TV via satélite (Sky) em toda a 

sede municipal. Cabe frisar que a enfermeira comentou que o custo de vida local é alto 

para o padrão das coisas (supermercado e aluguel). 

São poucas as opções de lazer. Há uma praça central ao lado da igreja onde se 

concentra alguns comércios, bar e lanchonete, um mercado municipal, uma feira (uma 



 
 

vez por mês) e festas religiosas. A cidade parece bastante pacata. Desde a sede 

podem-se visualizar belas paisagens devido às formações montanhosas com 

afloramentos rochosos. Sabe-se que há algumas cachoeiras nas proximidades da 

sede municipal e um rio. 

Durante as entrevistas foi possível constatar que a maior parte dos profissionais 

não permanece no município durante os finais de semana, indo geralmente para 

Montes Claros.   

 

2. Serviços de saúde/profissionais de saúde. 

 

Botumirim possui seis unidades de saúde da família espalhadas entre a sede, os 

distritos e as comunidades rurais da seguinte forma: duas unidades na sede municipal, 

uma no distrito Adão Colares, uma no distrito Santa Cruz e outros duas unidades na 

zona rural, um no povoado de maior porte, Canta Galo (52 km da sede por estrada de 

terra) e outro em um povoado de menor porte da zona rural.  

Na ocasião da nossa visita o município contava com duas equipes do Programa 

de Saúde da Família (PSF), porém uma incompleta (faltava um médico). Trabalham no 

município um médico, seis enfermeiras e três cirurgiões-dentistas. Todos os 

profissionais do município possuem contrato temporário, sendo que os médicos são 

recrutados somente dessa forma e os outros profissionais podem ser recrutados 

também via concurso público. O salário praticado pelo município para médicos gira em 

torno de R$ 16.000, para as enfermeiras R$2.000 e para os cirurgiões-dentistas R$ 

2.500. Os médicos do PSF ainda tem o direito de fazerem plantão durante os finais de 

semana, pelo qual recebem R$ 500 por plantão de 12 horas.  O secretário, durante a 

entrevista, relatou que geralmente contrata médicos “free lance” que trabalham em 

municípios vizinhos para realizarem os plantões durante os finais de semana.  

A unidade de saúde visitada, principal unidade de Botumirim, que foi 

recentemente reformada, possui uma estrutura grande e boa, composta de duas 

partes interligadas. Conta com sala de atendimento médico, odontológico, sala de 

vacina, de enfermagem, de PSF, de atendimento psicológico, farmácia, sala de ultra-

som, laboratório, enfermaria, sala de urgência e emergência, sala de ginecologia, de 

triagem, entre outros. O município conta também com o serviço de Tele-Saúde.  

De acordo com os relatos nas entrevistas, as unidades funcionam de segunda a 

sexta, sendo que a unidade principal da sede abre também durante os finais de 

semana. Todas as unidades, com exceção de uma, contam com uma enfermeira 

diariamente. Como não tem médico para atender em todos os postos, geralmente 

quando um paciente de uma das unidades necessita de atendimento médico, o 



 
 

mesmo é encaminhando até a unidade em que o médico se encontra presente. Como 

são duas equipes de PSF, geralmente um médico fica na sede e um no principal 

distrito (Adão Colares). Porém na ocasião da nossa visita a médica que atendia na 

sede havia pedido demissão alguns dias antes. Desta forma, somente o médico do 

distrito estava atendendo. Durante a entrevista com a enfermeira, a mesma relatou 

que diante da falta de médico na sede teve que encaminhar alguns pacientes para o 

distrito para que pudessem ser atendidos.  

Segundas, quartas e sextas feiras, o movimento tanto na secretaria de saúde 

como nas unidades de saúde da sede são maiores, pois estes são os dias em existem 

ônibus desde as zonas rurais. Também foi citado que uma vez ao mês acontece uma 

feira, em que a população da zona rural é levada por um ônibus até a cidade. Nesse 

dia, o movimento nas unidades de saúde é maior.  

O município de referencia é Grão Mogol, a aproximadamente 70km de distância. 

O município dispõe de uma ambulância e alguns carros para encaminharem os 

pacientes. De acordo com a enfermeira, não existem muitas dificuldades para 

referenciar os pacientes. Para a cirurgiã-dentista, o sistema de encaminhamento 

funciona bem, apesar de às vezes ele ser lento. Os exames básicos são todos 

realizados no próprio município e os de maior complexidade em Grão Mogol (70km) e, 

em menor escala, em Francisco Sá (125 km).   

Todos os profissionais moram no município. De acordo com o secretário, a 

maioria dos profissionais permanece em Botumirim, somente de segunda a sexta feira, 

pois costumam passar o final de semana em suas cidades de origem, geralmente 

Montes Claros ou Grão Mogol. A cirurgiã-dentista e a enfermeira entrevistadas 

confirmaram essa tendência.  

 

3. Observações preliminares sobre a situação dos profissionais de saúde. 

 

O município de Botumirim foi classificado no Índice de Escassez de Profissionais 

de Saúde (INDEX) de 2010, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 

(EPSM), com um nível de escassez Baixo. Durante a nossa visita ao município e a 

partir das entrevistas realizadas, constatamos grande rotatividade de médicos. Não foi 

possível entrevistar este profissional, já que na ocasião da visita, faltava médico em 

uma equipe do PSF e o outro havia viajado para Montes Claros.     

Segundo o gestor de saúde, a alta rotatividade desses profissionais se dá pelo 

fato de eles receberem propostas de salários melhores em outras cidades da região, 

perto de Montes Claros. Os médicos recém-formados vão para Botumirim e trabalham 

por aproximadamente dois meses, recebendo cerca de R$ 15.000 por cada mês. Após 



 
 

juntar os salários, eles compram um carro próprio e vão trabalhar em outro lugar. De 

acordo com a cirurgiã-dentista entrevistada, outro motivo para a alta rotatividade de 

médicos seria a falta de conforto que o município oferece e o elevado custo de vida. A 

enfermeira confirmou esse fato, relatando que apesar de ter restaurantes no local, a 

alimentação é pouco diversificada e muito cara.  

Os médicos ficam por pouco tempo no munícipio, sendo que os mais antigos 

permaneceram por no máximo dois anos. O gestor de saúde citou que esses 

profissionais não tinham muita produtividade, pois faltavam constantemente por 

problemas familiares e viagens que tinham que realizar. Para a enfermeira, a ausência 

de médicos faz com que os outros profissionais da saúde fiquem sobrecarregados, já 

que a demanda de trabalho é maior. Quando é necessário contratar novos médicos, 

pedem-se indicações de outros profissionais que trabalharam no município e, só 

depois, é divulgado nas universidades que há vagas abertas. 

As entrevistadas foram atraídas a trabalhar no município por diferentes motivos. A 

cirurgiã-dentista, natural de Grão Mogol, relatou que ao ficar sabendo da vaga, entrou 

em contato com a prefeitura, sendo entrevistada e contratada rapidamente. Já a 

enfermeira contou que procurou vaga de trabalho em várias cidades, até que ligou 

para a prefeitura de Botumirim, onde foi indicada para trabalhar na zona rural de Canta 

Galo. A profissional passou por um treinamento em Botumirim e com a escassez de 

médicos que existe no local, foi contratada para trabalhar lá mesmo.  

Em relação aos fatores atrativos, a enfermeira citou que o município apoia os 

profissionais a fazerem cursos de capacitação, além de oferecer boas condições de 

trabalho, com equipamentos adequados. Para a cirurgiã-dentista, as condições de 

trabalho poderiam ser melhores, se fossem comprados materiais novos. Ela ressaltou 

que além desse fator, uma melhor remuneração seria uma forma de atrair e fixar os 

profissionais no município.  

Das profissionais entrevistadas, somente a cirurgiã-dentista confirmou querer 

permanecer em Botumirim. Ela disse que pretende continuar no seu trabalho, caso a 

prefeitura renove seu contrato. Além disso, citou que fará uma especialização para 

atender melhor seus pacientes. Já a enfermeira relatou que pretende prestar concurso 

público em algum município, de preferência Montes Claros, pois se preocupa com a 

questão da estabilidade. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Condições de trabalho de campo (receptividade, dificuldades, facilidades, 

etc). 

 

Quando chegamos ao município pela manhã, o secretario de saúde estava 

atendendo alguns moradores e logo que chegou nossa vez o mesmo nos recebeu 

prontamente. Ele aparentou muito tranquilo e confortável para conversar sobre todos 

os temas e responder todas as perguntas. Além disso, ele se mostrou solicito em nos 

levar até a unidade de saúde mais próxima para que realizássemos a entrevista com a 

enfermeira e a cirurgiã-dentista.  

Como o médico que atua na sede havia deixado o cargo recentemente, o 

secretário tentou contatar outro que estaria atendendo pela manhã no distrito de Adão 

Colares mas o mesmo já havia saído em direção a Montes Claros (onde realiza curso 

para residência todas as quintas de tarde). Todos os profissionais entrevistados nos 

receberam bem e estavam confortáveis durante as entrevistas. Não foi possível 

realizar a entrevista com o médico, uma vez que este era o único médico atualmente 

trabalhando no município e quinta feira, antes de 11:00 horas, o mesmo já havia 

deixado o município. Tentamos encontrá-lo em Montes Claros. Após tentar realizar 

vários contatos via telefone durante a quinta-feira de tarde e a sexta-feira, não foi 

possível realizar a entrevista com médico, pois o mesmo alegou ter tido que viajar de 

Montes Claros para resolver uma emergência. 

 



APENDICE I - Perfil dos entrevistados, identificação e categorização dos 

atributos 

Tabela 1: Número de entrevistas realizadas por município e por profissional 

Região  UF Município 
Entrevistas realizadas 

Médico 
Cirurgião-
Dentista Enfermeiro Gestor 

N
o

rt
e

 

PA Portel 1 1 2 1 

PA Melgaço 1 1 2 1 

PA Rurópolis 1 1 1 1 

PA Curuá 1 1 1 1 

RO Novo Horizonte do Oeste 2 1 1 1 

RO Seringueiras 2 1 1 1 

RO Cujubim 1 1 1 1 

AM Santa Isabel do Rio Negro 2 1 2 1 

AM Tefé 1 1 2 1 

AM Uarini 1 1 1 1 

N
o

rd
es

te
  

MA Amarante do Maranhão  1 1 1 1 

MA Grajaú  1 1 2 1 

MA Jenipapo dos Vieiras 1 1 2 1 

MA São Raimundo do Doca Bezerra  1 1 2 1 

MA Barreirinha 1 1 1 1 

PI Coivaras  1 1 1 1 

PI Domingos Mourão  2 1 1 1 

CE Ipueiras  3 1 1 1 

PI Vila Nova do Piauí  1 1 1 1 

PI Lagoa do Barro do Piauí  1 1 2 1 

BA Curaçá*  3 0 1 2 

PE Floresta  1 1 2 1 

C
en

tr
o

 O
es

te
 GO Mara Rosa 2 1 1 1 

MT Campinápolis 3 1 2 1 

MT Cocalinho 3 1 1 1 

MS Japorã 1 1 2 1 

MS Tacuru 2 1 2 1 

MS Caracol 2 1 3 1 

Su
l 

SC Romelandia  1 1 1 1 

RS Pinheirinho do Vale**  1 0 1 1 

RS Porto Vera Cruz** 1 1 0 1 

RS Caseiros**  1 1 1 0 

RS Barros Cassal 1 1 1 1 

Su
d

es
te

  

MG Itamarandiba 2 1 1 1 

MG Itinga 1 1 1 1 

MG Botumirim** 0 1 1 1 

    Total por ator 51 34 49 36 

    Total geral 170       

*Não havia cirurgiões-dentistas no município e, além do gestor municipal, foi entrevistado o Coordenador da AB  

**Não foi possível entrevistar 1 dos profissionais 

 

 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS: 
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Enfermeiros 
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IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 

Profissionais de Saúde (médicos, cirurgiões - dentistas e enfermeiros): 

 

Após leitura das entrevistas, foi feita análise das mesmas, que possibilitou a 

codificação e posterior categorização dos dados, resultando na definição das 

seguintes categorias: remuneração, vínculo de trabalho, condições de trabalho, fatores 

profissionais, interferência no trabalho, fatores locais e fatores pessoais. Nos discursos 

analisados, os atributos foram valorizados (em maior ou menor medida) pelos 

profissionais, influindo na decisão dos mesmos para o abandono ou a permanência no 

trabalho em determinada localidade. Cada categoria foi composta por diferentes 

atributos, descritos a seguir: 

 

Remuneração: esta categoria incorpora vários atributos que compõem a remuneração 

do profissional de saúde no município e em outros trabalhos que o profissional esta 

vinculado.  

 Salário: corresponde ao salário médio (bruto ou líquido) dos profissionais.  

 Pagamento em dia: corresponde ao fato do pagamento em dia ser valorizado 

pelo profissional.  

 Benefícios/gratificação: corresponde à incorporação ao salário de benefícios e 

gratificações, como, por exemplo: adicional por insalubridade, adicional 

noturno, adicional por trabalho em área rural, decimo terceiro salário, Plano de 

Cargos e Carreira e salário, remuneração por desempenho.  

 Auxílio Alimentação: corresponde à oferta, ou não, de alimentação, que pode 

ser, por exemplo, a oferta de refeição no local de trabalho, ou em um 

restaurante, ou pode ser incorporado no salário.  

 Auxílio Moradia: corresponder à oferta, ou não, de moradia, que pode ser, por 

exemplo, uma casa individual (o profissional mora sozinho ou com a família), 

compartilhada (vários profissionais moram na mesma casa, com quartos 

individuais), ou hotel/pensão pago pelo município.  

 Auxílio Transporte: corresponde à oferta, ou não, de transporte, que pode ser, 

por exemplo, transporte até o local de trabalho, oferta de passagens de ônibus, 

avião, barco, oferta de gasolina, etc. 

 Outros trabalhos: corresponde à possibilidade, ou não, do profissional realizar 

outros tipos de trabalho no próprio município, ou em outro município. Estes 



outros trabalhos incluem, por exemplo, plantão noturno, plantão em hospital, 

consultório particular e outros trabalhos fora da área de saúde.  

 

Vínculo de trabalho: se refere às formas de vinculação estabelecidas entre os 

profissionais e o município.  

 Vínculo estável: corresponde aos contratos regidos por Estatuto (Estatutário – 

Servidor público) e pela CLT. 

 Vínculo instável: corresponde à contratos temporários com a administração 

pública; autônomos contratados como prestadores de serviço, bolsa, contratos 

verbais.  

 

Condições de trabalho: incorpora diversos fatores que afetam as condições de 

trabalho do profissional.  

 Infraestrutura: corresponde à infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, 

como, por exemplo, a adequação do espaço físico, se possui ou não, ar-

condicionado, macas, mobiliário adequados e suficientes, serviço de telefone, 

internet, entre outros.  

 Medicamentos: corresponde à disponibilidade ou não de medicamentos 

essenciais para a atenção básica.  

 Equipamentos/materiais: corresponde à disponibilidade ou não de 

equipamentos e materiais, como, por exemplo, ultrassom, raio-x (odontológico 

para cirurgiões - dentistas), desfibrilador, materiais ambulatoriais, equipo, entre 

outros.   

 Exames: corresponde à disponibilidade e/ou dificuldade em realizar exames no 

próprio município ou no município de referencia.  

 Equipe: corresponde às características quantitativas e qualitativas de uma 

equipe de trabalho, como, por exemplo, existência de uma equipe completa e 

capacitada, a comunicação e a integração da equipe.  

 Transporte para pacientes: corresponde à disponibilidade de ambulância ou 

veículo da prefeitura para transportar os pacientes. 

 Volume de trabalho: corresponde ao número de atendimentos/consultas 

realizados pelo profissional e carga horária (quantidade de horas por semana, 

turnos) do profissional.  

 Flexibilidade/Folga: corresponde à flexibilidade da carga horária do profissional 

e da possiblidade de folga, como, por exemplo, a possiblidade do profissional 



ter uma folga por semana; fazer trabalho corrido e trabalho por produção 

(número estipulado de consultas por dia).   

 Referência: corresponde à dificuldade, ou não, de referência e contra 

referência de pacientes para consulta com especialistas, atenção hospitalar e 

exames. 

 Tele-Saúde: corresponde à existência, ou não, do serviço de Tele-Saúde no 

município.  

 

Fatores profissionais: a categoria “fatores profissionais” possui componentes 

relacionados às trajetórias e expectativas profissionais dos entrevistados.  

 Atualização e capacitação: Possibilidade de participação em cursos de 

atualização ou capacitação, geralmente oferecidos pela gestão municipal, 

estadual e, em alguns casos, federal.  

 Residência: o fato de o entrevistado ter feito ou ter interesse em fazer 

residência médica (este atributo foi identificado apenas entre médicos) 

 Especialização: o fato de o entrevistado ter feito ou ter interesse em fazer um 

curso de especialização 

 Mestrado: o fato de o entrevistado ter feito ou ter interesse em fazer um curso 

de mestrado (este atributo foi identificado apenas entre enfermeiros) 

 Experiência prática: o fato de os profissionais salientarem que o trabalho nos 

municípios nos quais se encontravam possibilitava a aquisição de experiência 

prática. 

 

Interferência no trabalho: esta categoria se refere a possíveis interferências que o 

profissional entrevistado pode sentir no seu trabalho. 

 

 Interferência dos gestores e dos pacientes: relaciona-se à influência por parte 

de agentes externos (dos pacientes, dos gestores, dos políticos, etc) no 

trabalho desenvolvido pelos profissionais. 

 Política Municipal/Prefeitura/SMS: relaciona-se à qualidade técnica da 

administração (gestão) realizada pela secretaria de saúde e/ou prefeitura 

municipal e por possíveis alterações no quadro profissional acarretadas por 

mudança de gestão.  

 

 



Fatores locais: Esta categoria abrange elementos intrínsecos a uma localidade, que 

também influenciam na decisão de um profissional permanecer em um trabalho 

determinado.  

 

 Plano de Saúde: refere-se à disponibilidade de cobertura de planos de saúde 

particulares no município ou em municípios próximos, que possam ser 

utilizados pelo profissional e sua família. Este plano de saúde pode ser também 

oferecido pela prefeitura.  

 Emprego para o cônjuge: refere-se à possibilidade do profissional aceitar o 

emprego no município somente se for oferecido um emprego para seu cônjuge 

(tanto no setor público quanto no privado).  

 Distância: refere-se à distância em km do município onde o profissional atua ao 

município de referencia do mesmo, que pode ser sua cidade natal, a cidade 

onde vivia antes de se mudar para o município ou alguma cidade polo da 

região.  

 Acesso: refere-se às condições de acesso ao município onde o entrevistado 

trabalha. Se este acesso é terrestre, pode ser por estrada asfaltada ou de terra 

e pode estar em boas condições ou não. Se o acesso é fluvial, refere-se à 

disponibilidade, à frequência e à qualidade das embarcações disponíveis. Se o 

acesso é aéreo, refere-se à frequência de voos, tipos de aeronaves e custo.  

 Lazer: refere-se à disponibilidade de opções de lazer no município ou na região 

(bares, restaurantes, shopping, parques, clubes, etc). 

 Serviços: refere-se à disponibilidade de serviços no município ou na região 

(Bancos, loterias, comércio, internet, TV a cabo, telefonia celular, etc). 

 Infraestrutura do município: refere-se à infraestrutura do município (tratamento 

de esgoto, água fluoretada, asfaltamento de ruas, coleta de lixo, etc). 

 Educação para os filhos: refere-se à disponibilidade, ou não, de escolas que 

ofereçam educação de qualidade para os filhos do profissional.  

 Qualidade de vida: refere-se ao fato de os entrevistados valorizarem a 

qualidade de vida, a segurança e a tranquilidade que o município oferece. Em 

alguns casos, entretanto, a violência local foi apresentada como um problema 

pelos profissionais.  

 Carência da população: refere-se à carência financeira e social da população. 

Em alguns casos os profissionais entrevistados citaram a carência “cultural” da 

população (o fato das pessoas não tomarem os medicamentos da forma 



recomendada, procurarem outras formas terapêuticas como curandeiros, 

rezadores e dentistas práticos).  

 

Fatores pessoais: esta categoria reúne os fatores relacionados à experiência e/ou 

vivência individual dos entrevistados que influenciam sua escolha em abandonar ou 

permanecer em determinado local.  

 

 Origem/Família: refere-se ao fato dos entrevistados afirmarem desejar 

trabalhar perto do seu local de origem e/ou de moradia de sua família (pais e 

mães, ou cônjuges e filhos), demonstrando o quanto esta 

proximidade/distância é importante para sua permanência a longo prazo. Além 

disso, profissionais naturais de municípios pequenos relatam gostar de 

trabalhar em municípios menores, ainda que em outras regiões. 

 Vocação: refere-se ao fato do profissional afirmar ter vocação para trabalhar 

em municípios menores e desassistidos, em geral com um contato mais 

próximo da população, em que o mesmo se realiza ao poder ajudar aquela 

comunidade com seu trabalho. 

 Vínculo Social: refere-se ao estabelecimento, pelo profissional, de vínculos 

sociais no município, fator importante especialmente quando se observa a 

escassez de opções de lazer em determinado local. 

 Reconhecimento da comunidade: refere-se ao reconhecimento do trabalho do 

profissional pela comunidade em que atua.  

 

 

Gestores Municipais 

A mesma análise realizada para as entrevistas dos profissionais de saúde foi 

realizada para as entrevistas dos gestores municipais. O roteiro utilizado para as 

entrevistas com os gestores foi diferente do dos profissionais, com uma abordagem 

mais subjetiva, buscando conhecer a opinião dos gestores sobre os fatores de atração 

e fixação de profissionais de saúde em seus municípios. Ou seja, os gestores citam 

nas entrevistas atributos que acreditam serem possíveis determinantes para a saída 

ou permanência de um profissional nos respectivos municípios. É importante ressaltar 

que a maioria das respostas são voltadas para o profissional médico, visto que grande 

parte dos gestores relataram possuir pouca ou nenhuma dificuldade para atrair e fixar 

enfermeiros e cirurgiões - dentistas.  



A categorização dos dados resultou na definição das seguintes categorias: 

“remuneração”, “vínculo de trabalho”, “condições de trabalho”, “fatores profissionais”, 

“interferência no trabalho”, “fatores locais”, “perfil profissional” e “estratégias de atração 

e fixação”, que por sua vez possuem diversos atributos.  

Em geral os atributos encontrados nas entrevistas com os gestores foram 

semelhantes aos dos profissionais, com algumas exceções.  O roteiro utilizado não 

enfocou questões técnicas do trabalho dos profissionais, como, medicamentos, 

exames, tele saúde, e outros. O roteiro também não abordou fatores pessoais dos 

profissionais.  

A seguir estão descritas as duas novas categorias “perfil profissional” e 

“estratégias de atração e fixação profissional”: 

Perfil profissional: esta categoria incorpora os perfis de profissionais que os gestores 

consideram os mais propícios a trabalharem nos seus respectivos municípios. 

 Origem/Família: este atributo significa que os gestores creem que a origem do 

profissional e de sua família é determinante para a atração e fixação dos 

mesmos nos respectivos municípios. Alguns exemplos incluem: quando o 

profissional é do próprio município ou da região; quando o cônjuge é do 

município ou da região; quando a família reside no munícipio ou na região; ou 

quando haja uma identificação do profissional com municípios pequenos.  

 Trabalho em área rural: este atributo foi citado por gestores que acreditam que 

o trabalho em área rural, distante do município é um fator que dificulta a 

permanência do profissional nos munícipios. Em alguns munícipios da Região 

Norte, os profissionais precisam se deslocar de barco para chegarem às 

comunidades rurais. Todo o percurso chega a durar vários dias e nem todos 

profissionais aceitam este trabalho.  

 Interesse em trabalhar no PSF: alguns gestores relataram durante a entrevista 

que um profissional adequado para trabalhar em seus municípios deve ter perfil 

para trabalhar na saúde publica, no PSF, em contato com comunidades 

carentes.  

 Recém-formado: alguns gestores relataram que os profissionais mais propícios 

a trabalhar em seus municípios seriam os recém-formados, que em geral 

querem entrar no mercado de trabalho, adquirir experiência e até mesmo 

economizar dinheiro para fazer residência médica.  



Estratégias de atração e fixação profissional: esta categoria incorpora as principais 

estratégias de atração e fixação de profissionais sugeridas e/ou utilizadas pelos 

gestores entrevistados: 

 Universidade próxima: alguns gestores relataram que uma possível estratégia 

para atrair profissionais para seus munícipios seria a abertura de cursos de 

medicina na região. Alguns inclusive relataram que este fator foi um facilitador 

para atrair mais profissionais para seus municípios.   

 Subsidio para estudantes do município: existência de alguma forma de 

financiamento pelo município para estudantes locais fazerem o curso de 

medicina, porém com a condição de voltar após se formarem.  

 Trabalho para pagar financiamento estudantil: a possibilidade de pagamento do 

financiamento estudantil com trabalho em municípios com escassez de 

profissionais.  

 Serviço civil obrigatório: o trabalho obrigatório dos formandos em um município 

que possua escassez de profissionais de saúde foi uma estratégia sugerida por 

alguns dos gestores entrevistados.  

 Hospital no município: a existência de um hospital no município, onde o 

profissional possa realizar procedimentos que vão além da atenção básica e 

plantão, também foi considerada um facilitador para a atração e fixação de 

profissionais.  

 Plano de cargos, carreiras e salários: alguns gestores sugeriram que a 

implementação de um plano de cargos, carreiras e salários no município seria 

um atrativo para fixar profissionais de saúde.  

 Aumento do incentivo pago aos municípios (PSF): alguns gestores 

mencionaram durante as entrevistas que uma das dificuldades para atrair 

profissionais está relacionada ao baixo salário e uma estratégia seria, portanto, 

aumentar o valor do incentivo do PSF pago aos municípios, para que os 

salários possam ser ajustados e se tornarem mais atrativos para os 

profissionais.  

 Contrapartida do Estado: parte dos gestores sugeriu que o Estado desse uma 

contrapartida para o pagamento dos profissionais, de forma a tornar o salário 

mais atrativo.  

 Teto para pagamento: Finalmente foi sugerido por alguns gestores o 

estabelecimento de um teto salarial para os médicos, evitando assim o “leilão” 

de médicos que ocorre em várias regiões do país. 



GRÁFICOS ANALÍTICOS DOS ATRIBUTOS  

 

Os gráficos a seguir apresentam os atributos que foram citados nas entrevistas. 

Para fins de análise, cada atributo foi considerado apenas uma vez em cada 

entrevista, independente do número de vezes em que o mesmo foi citado pelo 

entrevistado. Nos discursos analisados, os atributos foram valorizados (em maior ou 

menor medida) pelos profissionais, influindo na decisão dos mesmos para o abandono 

ou a permanência no trabalho em determinada localidade.  

Para a elaboração dos gráficos analíticos, os atributos foram agrupados de 

duas maneiras. O primeiro gráfico, “Atributos de atração e fixação citados pelos 

entrevistados” inclui os atributos que se relacionam diretamente ao trabalho oferecido 

pelo município e à fatores profissionais dos entrevistados. Já o segundo gráfico, 

“Atributos locais e pessoais de atração e fixação citados pelos entrevistados” abrange 

características locais e fatores pessoais dos entrevistados, dificilmente influenciadas 

por estratégias que visem à atração e fixação de profissionais de saúde em áreas 

remotas e desassistidas. Para a elaboração dos gráficos analíticos das entrevistas 

com os gestores municipais, foram incluídos ainda um gráfico com o “Perfil dos 

profissionais citados pelos gestores” e um com as “Estratégias citadas pelos gestores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉDICOS 

Geral:  
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Norte: 
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Nordeste: 
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% Médicos do Nordeste entrevistados  
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Centro Oeste 
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% Médicos do Centro Oeste entrevistados  
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO DA ETAC 



  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



APENDICE K - ETAC “Discrete Choice Experiment - DCE”  
 

Com o objetivo de investigar a composição do cenário do emprego dos 

médicos, de forma a contribuir com a escolha dos atributos do “Discrete Choice 

Experiment - DCE”, a Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado em Saúde do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG realizou um survey telefônico com 

gestores municipais de saúde em uma amostra no universo brasileiro de municípios 

onde a Estratégia da Família é uma das formas de organização da Atenção Básica.  

Esta pesquisa investigou junto aos gestores a existência de dificuldade em 

prover o trabalho de médicos na ESF, e ainda, as dificuldades encontradas com maior 

frequência ao preencher um posto de trabalho vago. Além deste quesito foi averiguado 

quais os incentivos/benefícios, sejam eles monetários ou extra monetários, que são 

ofertados aos médicos e, por fim, as estratégias que os gestores utilizam para fixar 

este profissional em seus cargos na ESF. 

No que se refere aos incentivos/benefícios ofertados, esta pesquisa abarcou 

outros dois profissionais da saúde, cirurgiões-dentistas e enfermeiros, pois investigou 

se há a oferta de incentivos/benefícios para estes profissionais da mesma maneira que 

para os médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amostra (ETAC - DCE) 
 

Os municípios componentes da pesquisa foram escolhidos com base no universo 

dos 5.409 municípios brasileiros identificados com existência de Estratégia da Saúde 

da Família (ESF) em fevereiro de 2012 segundo o Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (SCNES/MS). Deste universo, a 

totalidade das 27 capitais de Estado foi selecionada automaticamente. Dos 5.382 

restantes, definiu-se uma amostra aleatória simples estratificada por região geográfica 

e porte populacional. Foi utilizado um intervalo de confiança de 90% e margem de erro 

de 5%. No total, foi selecionada uma amostra composta de 858 municípios sendo: 

(i) 27 capitais de Estado; 

(ii) 831 municípios sorteados especificamente para a pesquisa DCE em 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 1 – Amostra da pesquisa “DCE - Discrete Choice Experiment” - 2012 

Região natural Porte populacional* Universo (N)  Amostra (n) 

Norte 

Capitais 7  7 

Mais de 100 mil habitantes 15  3 

Mais de 50 até 100 mil 
habitantes 

42  7 

Mais de 20 até 50 mil habitantes 111  18 

Mais de 10 até 20 mil habitantes 108  18 

Até 10 mil habitantes 164  18 

Nordeste 

Capitais 9  9 

Mais de 100 mil habitantes 48  8 

Mais de 50 até 100 mil 
habitantes 

114  19 

Mais de 20 até 50 mil habitantes 427  66 

Mais de 10 até 20 mil habitantes 591  89 

Até 10 mil habitantes 601  91 

Sudeste 

Capitais 4  4 

Mais de 100 mil habitantes 130  21 

Mais de 50 até 100 mil 
habitantes 

92  15 

Mais de 20 até 50 mil habitantes 274  44 

Mais de 10 até 20 mil habitantes 338  53 

Até 10 mil habitantes 737  109 

Sul 

Capitais 3  3 

Mais de 100 mil habitantes 45  8 

Mais de 50 até 100 mil 
habitantes 

49  8 

Mais de 20 até 50 mil habitantes 143  23 

Mais de 10 até 20 mil habitantes 227  37 

Até 10 mil habitantes 665  99 

Centro-oeste 

Capitais 4  4 

Mais de 100 mil habitantes 14  4 

Mais de 50 até 100 mil 
habitantes 

17  3 

Mais de 20 até 50 mil habitantes 72  12 

Mais de 10 até 20 mil habitantes 111  18 

Até 10 mil habitantes 247  40 

BRASIL 5.409  858 

* A amostra inclui a totalidade das capitais das 27 Unidades da Federação e uma amostra aleatória 
simples tendo como referência os demais 5.382 municípios brasileiros identificados com existência de 
ESF em fevereiro de 2012 segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Nesta 
amostra, os municípios foram estratificados por porte populacional e região geográfica. Foi utilizado um 
intervalo de confiança de 90% e margem de erro de 5%. 
 



Descrição das variáveis 
 

Bloco 1 – Informações sobre os Incentivos/Benefícios, Estratégias e 

Dificuldades. 

 

 

 • Dificuldade de preenchimento dos postos de trabalho vagos. Nesta questão 

pergunta-se se há dificuldade de preenchimento dos postos de trabalho vagos para 

médicos. No caso de existência de dificuldade é indagado os motivos acordados com 

as seguintes opções: 

 

a) Dificuldade no pagamento 

b) Área urbana insegura 

c) Área rural/remota 

d) Área urbana periférica insegura e ou com dificuldade de acesso 

e) Interferência política 

f) Instabilidade no emprego 

g) Equipe incompleta 

h) Infraestrutura inadequada 

i) Inexistência de oportunidade de lazer e cultura 

j) Condições do município 

k) Localização do município 

l) Oferta de profissionais 

m)  Remuneração 

n) Outra; Especificar: 

 

• Incentivos/benefícios monetários e extra monetários que o município oferece aos 

profissionais da ESF. Nesta questão é indagado aos respondentes a existência da 

oferta dos seguintes incentivos/benefícios aos profissionais:  

 

Monetários: 

a) Adicional por tempo de serviço 

b) Adicional por metas, resultados, produtividade 

c) Adicional por qualificação/titulação 

d) Décimo terceiro salário 

e) Férias remuneradas 

f) Insalubridade 

g) Exercício em áreas rurais / remotas 

h) Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou com dificuldade 

de acesso 

i) Outros fatores; Especificar: 



Extra Monetários:  

a) Auxilio alimentação / ticket refeição 

b) Auxilio transporte 

c) Auxilio moradia 

d) Folgas semanais 

e) Bolsa educação/Cursos de capacitação 

f) Liberação para conferências, Congressos 

g) Outro fator; Especificar. 

 

• Estratégia utilizada para fixar o profissional médico no município: Nessa questão é 

investigado junto aos respondentes se o município pratica as seguintes estratégias de 

fixação: 

 

a) Oferecer salários mais altos  

b) Oferecer plano de cargos e carreira 

c) Oferecer auxílio transporte, alimentação. 

d) Oferecer moradia/auxilio moradia 

e) Oferecer vínculo de trabalho 

f) Oferecer boas condições de trabalho 

g) Oferecer flexibilidade na jornada de trabalho 

h) Oferecer cursos de capacitação 

i) Oferecer oportunidade de trabalho para o cônjuge 

j) Outras; Especificar. 

k) Nenhuma estratégia é utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultado 

Resultado - Dificuldades 

 

Quando indagados da existência de dificuldade de preenchimento de um posto de 

trabalho vago para médicos na ESF de seus municípios os respondentes, em sua 

maioria, 71%, afirmaram existir esta dificuldade. A região que apresentou um 

percentual mais elevado de municípios com dificuldade é a região Norte, 80,0%, e com 

o percentual menor a região Centro-Oeste, 56,96% (Tabela 8). 

 Já se observarmos esta distribuição de municípios com dificuldade de 

contratação de médicos por porte-populacional constatamos que este percentual 

acompanha o gradiente populacional, pois o menor percentual está entre os 

municípios com até 10 mil habitantes, 67,5%, enquanto os maiores estão entre 

capitais e os municípios com mais de 100 mil habitantes (exceto capitais), 77,78% e 

81,40% (Tabela 9). 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice 

Experiment” – 2012. 
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Dentre as dificuldades mais citadas a insuficiência da oferta destes profissionais é 

a que obteve um maior percentual, 28,82%, seguida da localização do município em 

área rural remota, 24,31% e da dificuldade no pagamento, 22,05%.   

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice 

Experiment” – 2012.
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Tabela 2 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Dificuldade de preenchimento de postos vagos para a categoria 
Médicos - REGIÃO 

Dificuldade de preenchimento de postos vagos  

  BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

N % N % N % N % N % N % 

Existe dificuldade de 
preenchimento? 

Não  236 29,0 34 43,04 13 20,0 58 22,31 47 27,17 84 35,44 

Não Sabe 2 ,2 0 0,00 0 0,0 0 0,00 1 0,58 1 0,42 

Sim 576 70,8 45 56,96 52 80,0 202 77,69 125 72,25 152 64,14 

Dificuldade no pagamento 127 22,05 4 8,89 16 30,77 34 16,83 37 29,60 36 23,68 

Área urbana insegura 8 1,39 1 2,22 1 1,92 3 1,49 1 0,80 2 1,32 

Área rural remota 140 24,31 6 13,33 16 30,77 59 29,21 32 25,60 27 17,76 

Área urbana periférica insegura e ou com 
dificuldade de acesso 

34 5,90 2 4,44 7 13,46 7 3,47 6 4,80 12 7,89 

Interferência política 28 4,86 2 4,44 1 1,92 7 3,47 8 6,40 10 6,58 

Instabilidade no emprego 36 6,25 1 2,22 1 1,92 13 6,44 8 6,40 13 8,55 

Equipe incompleta 15 2,60 0 0,00 3 5,77 7 3,47 2 1,60 3 1,97 

Infraestrutura inadequada 37 6,42 3 6,67 6 11,54 7 3,47 8 6,40 13 8,55 

Inexistência de oportunidade de lazer e cultura  102 17,71 15 33,33 9 17,31 27 13,37 21 16,80 30 19,74 

Condições do município* 45 7,81 12 26,67 5 9,62 9 4,46 5 4,00 14 9,21 

Localização do município*  67 11,63 5 11,11 3 5,77 34 16,83 16 12,80 9 5,92 

Oferta de profissionais*  166 28,82 13 28,89 17 32,69 65 32,18 30 24,00 41 26,97 

Remuneração*  115 19,97 5 11,11 9 17,31 36 17,82 29 23,20 36 23,68 

Carga horária*  103 17,88 5 11,11 7 13,46 42 20,79 18 14,40 31 20,39 

Outra 63 10,94 7 15,56 4 7,69 16 7,92 17 13,60 19 12,50 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012.



Tabela 3 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Dificuldade de preenchimento de postos vagos para a categoria 
Médicos – PORTE POPULACIONAL.  

Dificuldade de preenchimento de postos vagos para a categoria Médicos 

  PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto capitais) 

N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

N % N % N % N % N % N % 

Existe dificuldade de 
preenchimento? 

Não  110 32,2 6 22,22 61 30,5 8 18,60 38 25,17 13 25,49 

Não Sabe 1 ,3 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,00 1 1,96 

Sim 231 67,5 21 77,78 139 69,5 35 81,40 113 74,83 37 72,55 

Dificuldade no pagamento 53 22,94 3 14,29 30 21,58 8 22,86 23 20,35 10 27,03 

Área urbana insegura 3 1,30 2 9,52 1 0,72 0 0,00 2 1,77 0 0,00 

Área rural remota 63 27,27 3 14,29 37 26,62 2 5,71 31 27,43 4 10,81 

Área urbana periférica insegura e ou com dificuldade 
de acesso 

14 6,06 6 28,57 11 7,91 0 0,00 2 1,77 1 2,70 

Interferência política 13 5,63 0 0,00 7 5,04 5 14,29 3 2,65 0 0,00 

Instabilidade no emprego 14 6,06 1 4,76 8 5,76 1 2,86 8 7,08 4 10,81 

Equipe incompleta 4 1,73 1 4,76 5 3,60 0 0,00 4 3,54 1 2,70 

Infraestrutura inadequada 15 6,49 3 14,29 8 5,76 0 0,00 7 6,19 4 10,81 

Inexistência de oportunidade de lazer e cultura  52 22,51 0 0,00 32 23,02 0 0,00 14 12,39 4 10,81 

Condições do município* 18 7,79 0 0,00 14 10,07 1 2,86 11 9,73 1 2,70 

Localização do município*  32 13,85 1 4,76 20 14,39 0 0,00 10 8,85 4 10,81 

Oferta de profissionais*  58 25,11 9 42,86 42 30,22 9 25,71 34 30,09 14 37,84 

Remuneração*  37 16,02 4 19,05 30 21,58 8 22,86 30 26,55 6 16,22 

Carga horária*  40 17,32 8 38,10 15 10,79 13 37,14 22 19,47 5 13,51 

Outra 19 8,23 5 23,81 19 13,67 5 14,29 12 10,62 3 8,11 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 



Resultado – incentivos/benefícios 

 

Indagados sobre a oferta de incentivos e benefícios monetários e extra monetários 

para médicos, os gestores informaram, na sua maioria, que os ofertados com maior 

frequência são: a liberação para conferências/congressos, as férias remuneradas e o 

13° Salário. Este resultado repete-se ao ser distribuído por porte populacional e região, 

demonstrando uma regularidade na oferta de certos tipos de incentivos e benefícios 

(Tabelas 12 e 13).  

  

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice 

Experiment” – 2012. 

 

 

22,60 

11,30 

15,48 

69,04 

71,25 

58,11 

14,99 

6,27 

1,11 

Adicional por tempo de serviço

Adicional por metas, resultados, produtividade

Adicional por qualificação/titulação

Décimo terceiro salário

Férias remuneradas

Insalubridade

Exercício em áreas rurais / remotas

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras…

Outros fatores; Especificar:

Incentivos/Benefícios Monetários 



Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice 

Experiment” – 2012. 

 

Para as demais categorias profissionais elencadas neste survey, foi averiguado se 

há oferta de incentivos/benefícios. O resultado encontrado foi semelhante para os dois 

profissionais, tanto cirurgiões-dentistas quanto enfermeiros recebem, de um modo 

geral, mais incentivos/benefícios monetários que extra monetários (Tabela 10). Destes 

primeiros, em média, 70% dos gestores afirmaram oferecer esta modalidade de 

incentivo/benefício (cirurgiões-dentistas 71,99%, enfermeiros 76,54%); destes últimos, 

o percentual fica aproximado aos 50% (cirurgiões-dentistas 49,39%, enfermeiros 

50,86%). 
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Tabela 4 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetários ofertados aos 
profissionais da ESF – REGIÃO.  

Incentivos/benefícios ofertados aos profissionais da ESF 

 BRASIL REGIÃO 

N(814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Monetário N % N % N % N % N % N % 

Enfermeiro 

Não  189 23,22 20 25,32 21 32,31 66 25,38 29 16,76 53 22,36 

Não Sabe 2 0,25 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 1 0,42 

Não se aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sim 623 76,54 59 74,68 44 67,69 193 74,23 144 83,24 183 77,22 

Cirurgião-Dentista 

Não  200 24,57 21 26,58 21 32,31 70 26,92 33 19,08 55 23,21 

Não Sabe 2 0,25 0 0,00 0 0,00 1 0,38 1 0,58 0 0,00 

Não se aplica 26 3,19 0 0,00 1 1,54 2 0,77 8 4,62 15 6,33 

Sim 586 71,99 58 73,42 43 66,15 187 71,92 131 75,72 167 70,46 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados aos profissionais da ESF 

 BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Extra Monetário N % N % N % N % N % N % 

Enfermeiro 

Não  397 48,77 44 55,70 38 58,46 104 40,00 88 50,87 123 51,90 

Não Sabe 3 0,37 0 0,00 0 0,00 1 0,38 1 0,58 1 0,42 

Não se aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sim 414 50,86 35 44,30 27 41,54 155 59,62 84 48,55 113 47,68 

Cirurgião-Dentista 

Não  384 47,17 45 56,96 36 55,38 109 41,92 84 48,55 110 46,41 

Não Sabe 2 0,25 0 0,00 0 0,00 1 0,38 1 0,58 0 0,00 

Não se aplica 26 3,19 0 0,00 1 1,54 2 0,77 8 4,62 15 6,33 

Sim 402 49,39 34 43,04 28 43,08 148 56,92 80 46,24 112 47,26 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetários ofertados aos 
profissionais da ESF – PORTE POPULACIONAL.  

Incentivos/benefícios ofertados aos profissionais da ESF 

 
BRASIL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto capitais) 

N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Monetário N % N % N % N % N % N % 

Enfermeiro 

Não  79 23,10 3 11,11 56 28,00 6 13,95 37 24,50 8 15,69 

Não Sabe 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 

Não se aplica 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Sim 262 76,61 24 88,89 144 72,00 37 86,05 113 74,83 43 84,31 

Cirurgião-Dentista 

Não  96 28,07 3 11,11 58 29,00 5 11,63 29 19,21 9 17,65 

Não Sabe 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 

Não se aplica 10 2,92 0 0,00 9 4,50 1 2,33 6 3,97 0 0,00 

Sim 235 68,71 24 88,89 133 66,50 37 86,05 115 76,16 42 82,35 

 

 

 

 

 

 



 

Incentivos/benefícios ofertados aos profissionais da ESF 

 
BRASIL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto capitais) 

N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Extra Monetário N % N % N % N % N % N % 

Enfermeiro 

Não  189 55,26 6 22,22 109 54,50 15 34,88 58 38,41 20 39,22 

Não Sabe 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,32 0 0,00 

Não se aplica 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Sim 152 44,44 21 77,78 91 45,50 28 65,12 91 60,26 31 60,78 

Cirurgião-Dentista 

Não  186 54,39 6 22,22 103 51,50 14 32,56 55 36,42 20 39,22 

Não Sabe 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 

Não se aplica 10 2,92 0 0,00 9 4,50 1 2,33 6 3,97 0 0,00 

Sim 145 42,40 21 77,78 88 44,00 28 65,12 89 58,94 31 60,78 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF – REGIÃO 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos 

  
BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 184 22,60 22 27,85 18 27,69 38 14,62 51 29,48 55 23,21 

Adicional por metas, resultados, produtividade 92 11,30 8 10,13 8 12,31 38 14,62 13 7,51 25 10,55 

Adicional por qualificação/titulação 126 15,48 19 24,05 20 30,77 29 11,15 35 20,23 23 9,70 

Décimo terceiro salário 562 69,04 46 58,23 46 70,77 143 55,00 135 78,03 192 81,01 

Férias remuneradas 580 71,25 44 55,70 44 67,69 156 60,00 139 80,35 197 83,12 

Insalubridade 473 58,11 44 55,70 30 46,15 115 44,23 125 72,25 159 67,09 

Exercício em áreas rurais / remotas 122 14,99 14 17,72 17 26,15 37 14,23 20 11,56 34 14,35 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras 
e/ou com dificuldade de acesso 

51 6,27 6 7,59 5 7,69 13 5,00 14 8,09 13 5,49 

Outros fatores; Especificar: 9 1,11 1 1,27 0 0,00 5 1,92 1 0,58 2 0,84 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos 

 

BRASIL REGIÃO 

N(814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 240 29,48 17 21,52 9 13,85 98 37,69 46 26,59 70 29,54 

Auxilio transporte 204 25,06 15 18,99 15 23,08 108 41,54 25 14,45 41 17,30 

Auxilio moradia 93 11,43 6 7,59 12 18,46 64 24,62 2 1,16 9 3,80 

Folgas semanais 241 29,61 19 24,05 19 29,23 110 42,31 28 16,18 65 27,43 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 473 58,11 48 60,76 41 63,08 163 62,69 90 52,02 131 55,27 

Liberação para conferências, Congressos 707 86,86 70 88,61 55 84,62 228 87,69 142 82,08 212 89,45 

Outro fator; Especificar: 26 3,19 1 1,27 2 3,08 8 3,08 3 1,73 12 5,06 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF – PORTE POPULACIONAL. 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos 

  
PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto 

capitais) N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 63 18,42 18 66,67 41 20,50 21 48,84 27 17,88 14 27,45 

Adicional por metas, resultados, produtividade 23 6,73 14 51,85 14 7,00 16 37,21 20 13,25 5 9,80 

Adicional por qualificação/titulação 29 8,48 19 70,37 32 16,00 14 32,56 23 15,23 9 17,65 

Décimo terceiro salário 210 61,40 25 92,59 138 69,00 40 93,02 105 69,54 44 86,27 

Férias remuneradas 217 63,45 23 85,19 147 73,50 41 95,35 109 72,19 43 84,31 

Insalubridade 175 51,17 22 81,48 113 56,50 35 81,40 92 60,93 36 70,59 

Exercício em áreas rurais / remotas 33 9,65 9 33,33 36 18,00 7 16,28 29 19,21 8 15,69 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras 
e/ou com dificuldade de acesso 

18 5,26 11 40,74 13 6,50 2 4,65 6 3,97 1 1,96 

Outros fatores; Especificar: 4 1,17 2 7,41 1 0,50 0 0,00 0 0,00 2 3,92 

    Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos 

  
PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil N(342) Capitais N(27) 
Mais de 10 até 20 

Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto 

capitais) N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 84 24,56 12 44,44 59 29,50 17 39,53 50 33,11 18 35,29 

Auxilio transporte 61 17,84 12 44,44 53 26,50 16 37,21 46 30,46 16 31,37 

Auxilio moradia 39 11,40 0 0,00 28 14,00 1 2,33 18 11,92 7 13,73 

Folgas semanais 110 32,16 1 3,70 61 30,50 11 25,58 46 30,46 12 23,53 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 176 51,46 22 81,48 105 52,50 38 88,37 97 64,24 35 68,63 

Liberação para conferências, Congressos 286 83,63 27 100,00 174 87,00 43 100,00 133 88,08 44 86,27 

Outro fator; Especificar: 12 3,51 5 18,52 2 1,00 4 9,30 3 1,99 0 0,00 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 



Tabela 8 – Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF – CATEGORIAS DO IBGE. 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos segundo as categorias do IBGE 

 

Centro Local 
Centro de 

Zona (A e B) 
Centro Sub-

regional (A e B) 

Capital 
Regional (A, 

B e C) 
Metrópole Não consta 

N (626) N (81) N (36) N (27) N (12) N (32) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 120 19,17 19 23,46 7 19,44 16 59,26 8 66,67 14 43,75 

Adicional por metas, resultados, produtividade 45 7,19 11 13,58 6 16,67 15 55,56 5 41,67 10 31,25 

Adicional por qualificação/titulação 70 11,18 16 19,75 8 22,22 17 62,96 8 66,67 7 21,88 

Décimo terceiro salário 401 64,06 64 79,01 32 88,89 24 88,89 12 100,0 29 90,63 

Férias remuneradas 421 67,25 62 76,54 33 91,67 24 88,89 10 83,33 30 93,75 

Insalubridade 334 53,35 54 66,67 26 72,22 22 81,48 11 91,67 26 81,25 

Exercício em áreas rurais / remotas 85 13,58 19 23,46 4 11,11 9 33,33 3 25,00 2 6,25 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou 
com dificuldade de acesso 

34 5,43 4 4,94 0 0,00 5 18,52 6 50,00 2 6,25 

Outros fatores; Especificar: 5 0,80 1 1,23 1 2,78 0 0,00 2 16,67 0 0,00 

  Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos segundo as categorias do IBGE 

 
Centro Local 

Centro de 
Zona (A e B) 

Centro Sub-
regional (A e 

B) 

Capital 
Regional (A, B 

e C) 
Metrópole Não consta 

N (626) N (81) N (36) N (27) N (12) N (32) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 172 27,48 27 33,33 12 33,33 9 33,33 10 83,33 10 31,25 

Auxilio transporte 145 23,16 24 29,63 10 27,78 12 44,44 8 66,67 5 15,63 

Auxilio moradia 83 13,26 8 9,88 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Folgas semanais 199 31,79 25 30,86 8 22,22 3 11,11 1 8,33 5 15,63 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 340 54,31 52 64,20 26 72,22 23 85,19 10 83,33 22 68,75 

Liberação para conferências, Congressos 533 85,14 73 90,12 33 91,67 27 
100,0

0 
12 

100,0
0 

29 90,63 

Outro fator; Especificar: 16 2,56 2 2,47 2 5,56 3 11,11 3 25,00 0 0,00 

      Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 



Tabela 9 – Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF – ÍNDICE DE ESCASSEZ. 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos segundo as categorias do Índice de Escassez 

  
Traços Baixa Moderada Alta Não se aplica 

N (14) N (73) N (55) N (9) N (663) 

Monetários N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 5 35,71 12 16,44 9 16,36 1 11,11 157 23,68 

Adicional por metas, resultados, produtividade 1 7,14 8 10,96 5 9,09 1 11,11 77 11,61 

Adicional por qualificação/titulação 1 7,14 10 13,70 8 14,55 2 22,22 105 15,84 

Décimo terceiro salário 6 42,86 50 68,49 27 49,09 5 55,56 474 71,49 

Férias remuneradas 8 57,14 57 78,08 27 49,09 5 55,56 483 72,85 

Insalubridade 7 50,00 46 63,01 21 38,18 3 33,33 396 59,73 

Exercício em áreas rurais / remotas 3 21,43 15 20,55 6 10,91 1 11,11 97 14,63 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou com 
dificuldade de acesso 

2 14,29 3 4,11 3 5,45 1 11,11 42 6,33 

Outros fatores; Especificar: 0 0,00 2 2,74 1 1,82 0 0,00 6 0,90 

  Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos segundo as categorias do Índice de Escassez 

  
Traços Baixa Moderada Alta Não se aplica 

N (14) N (73) N (55) N (9) N (663) 

Extra Monetário N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 5 35,71 22 30,14 15 27,27 3 33,33 195 29,41 

Auxilio transporte 4 28,57 20 27,40 16 29,09 3 33,33 161 24,28 

Auxilio moradia 1 7,14 17 23,29 13 23,64 2 22,22 60 9,05 

Folgas semanais 1 7,14 28 38,36 20 36,36 3 33,33 189 28,51 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 9 64,29 44 60,27 31 56,36 5 55,56 384 57,92 

Liberação para conferências, Congressos 12 85,71 67 91,78 47 85,45 7 77,78 574 86,58 

Outro fator; Especificar: 1 7,14 3 4,11 1 1,82 1 11,11 20 3,02 

 Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 



Tabela 10 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF de acordo com a participação do município no PMAQ – REGIÃO. 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N (79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Aderiu ao PMAQ N (627) N (54) N (39) N (202) N (138) N (194) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 147 23,44 18 33,33 12 30,77 31 15,35 39 28,26 47 24,23 

Adicional por metas, resultados, produtividade 76 12,12 6 11,11 6 15,38 33 16,34 11 7,97 20 10,31 

Adicional por qualificação/titulação 104 16,59 17 31,48 12 30,77 22 10,89 33 23,91 20 10,31 

Décimo terceiro salário 449 71,61 32 59,26 29 74,36 120 59,41 110 79,71 158 81,44 

Férias remuneradas 463 73,84 32 59,26 28 71,79 127 62,87 114 82,61 162 83,51 

Insalubridade 377 60,13 33 61,11 17 43,59 95 47,03 101 73,19 131 67,53 

Exercício em áreas rurais / remotas 96 15,31 11 20,37 11 28,21 28 13,86 18 13,04 28 14,43 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou 
com dificuldade de acesso 

45 7,18 6 11,11 4 10,26 13 6,44 13 9,42 9 4,64 

Outros fatores; Especificar: 8 1,28 1 1,85 0 0,00 5 2,48 0 0,00 2 1,03 

 Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Aderiu ao PMAQ N (627) N (54) N (39) N (202) N (138) N (194) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 198 31,58 13 24,07 6 15,38 78 38,61 38 27,54 63 32,47 

Auxilio transporte 159 25,36 12 22,22 8 20,51 83 41,09 20 14,49 36 18,56 

Auxilio moradia 68 10,85 5 9,26 4 10,26 51 25,25 2 1,45 6 3,09 

Folgas semanais 185 29,51 16 29,63 9 23,08 89 44,06 24 17,39 47 24,23 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 371 59,17 33 61,11 27 69,23 125 61,88 78 56,52 108 55,67 

Liberação para conferências, Congressos 545 86,92 48 88,89 33 84,62 178 88,12 115 83,33 171 88,14 

Outro fator; Especificar: 19 3,03 0 0,00 1 2,56 6 2,97 1 0,72 11 5,67 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Não aderiu ao PMAQ N (169) N (25) N (23) N (56) N (30) N (35) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 31 18,34 4 16,00 6 26,09 7 12,50 8 26,67 6 17,14 

Adicional por metas, resultados, produtividade 16 9,47 2 8,00 2 8,70 5 8,93 2 6,67 5 14,29 

Adicional por qualificação/titulação 21 12,43 2 8,00 8 34,78 7 12,50 2 6,67 2 5,71 

Décimo terceiro salário 100 59,17 14 56,00 16 69,57 22 39,29 20 66,67 28 80,00 

Férias remuneradas 104 61,54 12 48,00 15 65,22 28 50,00 20 66,67 29 82,86 

Insalubridade 85 50,30 11 44,00 13 56,52 19 33,93 21 70,00 21 60,00 

Exercício em áreas rurais / remotas 26 15,38 3 12,00 6 26,09 9 16,07 2 6,67 6 17,14 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou com 
dificuldade de acesso 

6 3,55 0 0,00 1 4,35 0 0,00 1 3,33 4 11,43 

Outros fatores; Especificar: 1 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 0 0,00 

     Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

Não aderiu ao PMAQ N (169) N (25) N (23) N (56) N (30) N (35) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 40 23,67 4 16,00 3 13,04 19 33,93 8 26,67 6 17,14 

Auxilio transporte 41 24,26 3 12,00 6 26,09 24 42,86 4 13,33 4 11,43 

Auxilio moradia 23 13,61 1 4,00 7 30,43 13 23,21 0 0,00 2 5,71 

Folgas semanais 49 28,99 3 12,00 9 39,13 20 35,71 3 10,00 14 40,00 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 95 56,21 15 60,00 13 56,52 36 64,29 11 36,67 20 57,14 

Liberação para conferências, Congressos 144 85,21 22 88,00 19 82,61 48 85,71 22 73,33 33 94,29 

Outro fator; Especificar: 7 4,14 1 4,00 1 4,35 2 3,57 2 6,67 1 2,86 

    Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



Tabela 11 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Incentivos/benefícios Monetários e Extra Monetáris ofertados aos 
Médicos da ESF de acordo com a participação do município no PMAQ – PORTE POPULACIONAL. 

Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 
até 20 Mil 

N(200) 

Mais de 100 
Mil (exceto 

capitais) 
N(43) 

Mais de 20 
até 50 Mil 

N(151) 

Mais de 50 
até 100 Mil 

N(51) 

Aderiu ao PMAQ N (248) N (23) N (148) N (37) N (125) N (46) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 48 19,35 16 69,57 28 18,92 18 48,65 25 20,00 12 26,09 

Adicional por metas, resultados, produtividade 18 7,26 12 52,17 13 8,78 13 35,14 16 12,80 4 8,70 

Adicional por qualificação/titulação 25 10,08 17 73,91 24 16,22 12 32,43 18 14,40 8 17,39 

Décimo terceiro salário 158 63,71 22 95,65 101 68,24 35 94,59 92 73,60 41 89,13 

Férias remuneradas 162 65,32 20 86,96 108 72,97 36 97,30 97 77,60 40 86,96 

Insalubridade 131 52,82 19 82,61 84 56,76 31 83,78 79 63,20 33 71,74 

Exercício em áreas rurais / remotas 24 9,68 7 30,43 27 18,24 7 18,92 24 19,20 7 15,22 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou com 
dificuldade de acesso 

15 6,05 11 47,83 11 7,43 2 5,41 5 4,00 1 2,17 

Outros fatores; Especificar: 3 1,21 2 8,70 1 0,68 0 0,00 0 0,00 2 4,35 

   Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  

PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 20 

Mil N(200) 

Mais de 100 
Mil (exceto 

capitais) N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Aderiu ao PMAQ N (248) N (23) N (148) N (37) N (125) N (46) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 62 25,00 12 52,17 46 31,08 16 43,24 44 35,20 18 39,13 

Auxilio transporte 42 16,94 11 47,83 36 24,32 16 43,24 38 30,40 16 34,78 

Auxilio moradia 29 11,69 0 0,00 19 12,84 1 2,70 13 10,40 6 13,04 

Folgas semanais 81 32,66 1 4,35 48 32,43 8 21,62 36 28,80 11 23,91 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 130 52,42 20 86,96 76 51,35 32 86,49 80 64,00 33 71,74 

Liberação para conferências, Congressos 205 82,66 23 100,00 129 87,16 37 100,00 112 89,60 39 84,78 

Outro fator; Especificar: 7 2,82 4 17,39 2 1,35 4 10,81 2 1,60 0 0,00 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 
Mil (exceto 

capitais) N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Não aderiu ao PMAQ N (84) N (4) N (45) N (6) N (26) N (5) 

Monetários N % N % N % N % N % N % 

Adicional por tempo de serviço 12 14,29 2 50,00 10 22,22 3 50,00 2 7,69 2 40,00 

Adicional por metas, resultados, produtividade 5 5,95 2 50,00 1 2,22 3 50,00 4 15,38 1 20,00 

Adicional por qualificação/titulação 4 4,76 2 50,00 7 15,56 2 33,33 5 19,23 1 20,00 

Décimo terceiro salário 45 53,57 3 75,00 31 68,89 5 83,33 13 50,00 3 60,00 

Férias remuneradas 48 57,14 3 75,00 33 73,33 5 83,33 12 46,15 3 60,00 

Insalubridade 37 44,05 3 75,00 25 55,56 4 66,67 13 50,00 3 60,00 

Exercício em áreas rurais / remotas 9 10,71 2 50,00 9 20,00 0 0,00 5 19,23 1 20,00 

Exercício em áreas urbanas periféricas inseguras e/ou com 
dificuldade de acesso 

3 3,57 0 0,00 2 4,44 0 0,00 1 3,85 0 0,00 

Outros fatores; Especificar: 1 1,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

   Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 

 

 

 



Incentivos/benefícios ofertados pela ESF aos médicos de acordo com a participação no PMAQ 

  
PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 Mil 
(exceto capitais) 

N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

Não aderiu ao PMAQ N (84) N (4) N (45) N (6) N (26) N (5) 

Extra Monetários N % N % N % N % N % N % 

Auxilio alimentação / ticket refeição 21 25,00 0 0,00 12 26,67 1 16,67 6 23,08 0 0,00 

Auxilio transporte 18 21,43 1 25,00 14 31,11 0 0,00 8 30,77 0 0,00 

Auxilio moradia 9 10,71 0 0,00 8 17,78 0 0,00 5 19,23 1 20,00 

Folgas semanais 22 26,19 0 0,00 13 28,89 3 50,00 10 38,46 1 20,00 

Bolsa educação/Cursos de capacitação 43 51,19 2 50,00 25 55,56 6 100,00 17 65,38 2 40,00 

Liberação para conferências, Congressos 70 83,33 4 100,00 38 84,44 6 100,00 21 80,77 5 100,00 

Outro fator; Especificar: 5 5,95 1 25,00 0 0,00 0 0,00 1 3,85 0 0,00 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012. 



Resultado - Estratégias 

 

Com intento de identificar as estratégias praticadas pelos gestores municipais de 

saúde para fixar o profissional médico na ESF, os entrevistados foram indagados se 

utilizavam ou poderiam utilizar as estratégias informadas na pesquisa.  

Segundo o gráfico abaixo as respostas inferiram, de um modo geral, em um maior 

percentual de utilização de estratégias como: oferta de boas condições de trabalho 

(89,56%), flexibilidade na jornada de trabalho (77,40%) e oferta de cursos de 

capacitação (72,24%); o resultado informa também que não houve nenhum caso onde 

nenhuma estratégia é utilizada. 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice 

Experiment” – 2012. 
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Tabela 12 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Estratégias que o município utiliza ou poderia utilizar para fixar o 
Médico da ESF – REGIÃO. 

 Estratégias que o município utiliza ou poderia utilizar para fixar o médico na ESF 

 

BRASIL REGIÃO 

N (814) CO N(79) N N(65) NE N(260) S N(173) SE N(237) 

N % N % N % N % N % N % 

Oferecer salários mais altos 

Não se Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não 194 23,83 13 16,46 13 20,00 67 25,77 36 20,81 65 27,43 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 242 29,73 28 35,44 16 24,62 65 25,00 60 34,68 73 30,80 

Utiliza 373 45,82 38 48,10 36 55,38 127 48,85 74 42,77 98 41,35 

Oferecer plano de cargos e carreira 

Não se Aplica 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,42 

Não 174 21,38 8 10,13 9 13,85 60 23,08 30 17,34 67 28,27 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 444 54,55 46 58,23 41 63,08 143 55,00 81 46,82 133 56,12 

Utiliza 190 23,34 25 31,65 15 23,08 56 21,54 59 34,10 35 14,77 

Oferecer auxílio transporte, 
alimentação 

Não se Aplica 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,58 0 0,00 

Não 327 40,17 39 49,37 32 49,23 74 28,46 76 43,93 106 44,73 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 187 22,97 22 27,85 17 26,15 56 21,54 37 21,39 55 23,21 

Utiliza 294 36,12 18 22,78 16 24,62 129 49,62 56 32,37 75 31,65 



Oferecer moradia/auxilio moradia 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 541 66,46 52 65,82 36 55,38 145 55,77 129 74,57 179 75,53 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 166 20,39 21 26,58 18 27,69 46 17,69 39 22,54 42 17,72 

Utiliza 102 12,53 6 7,59 11 16,92 68 26,15 2 1,16 15 6,33 

Oferecer vínculo de trabalho 

Não se Aplica 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00 

Não 129 15,85 7 8,86 9 13,85 52 20,00 18 10,40 43 18,14 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 268 32,92 32 40,51 21 32,31 76 29,23 50 28,90 89 37,55 

Utiliza 411 50,49 40 50,63 35 53,85 130 50,00 102 58,96 104 43,88 

Oferecer boas condições de trabalho  

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 79 9,71 4 5,06 9 13,85 28 10,77 15 8,67 23 9,70 

Utiliza 729 89,56 75 94,94 56 86,15 230 88,46 155 89,60 213 89,87 

Oferecer flexibilidade na jornada de 
trabalho 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 113 13,88 12 15,19 5 7,69 34 13,08 29 16,76 33 13,92 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 66 8,11 7 8,86 5 7,69 18 6,92 22 12,72 14 5,91 

Utiliza 630 77,40 60 75,95 55 84,62 207 79,62 119 68,79 189 79,75 

Oferecer cursos de capacitação 

Não se Aplica 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,42 

Não 46 5,65 12 15,19 5 7,69 13 5,00 6 3,47 20 8,44 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 174 21,38 14 17,72 11 16,92 57 21,92 42 24,28 50 21,10 

Utiliza 588 72,24 63 79,75 49 75,38 189 72,69 122 70,52 165 69,62 

Oferecer oportunidade de trabalho Não se Aplica 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,58 0 0,00 



para o cônjuge Não 383 47,05 35 44,30 24 36,92 116 44,62 80 46,24 128 54,01 

Não Sabe 5 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,38 3 1,73 1 0,42 

Poderia Utilizar 242 29,73 26 32,91 20 30,77 85 32,69 57 32,95 54 22,78 

Utiliza 183 22,48 18 22,78 21 32,31 58 22,31 32 18,50 54 22,78 

Outras; Especificar: 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 806 99,02 79 100,00 65 100,00 256 98,46 170 98,27 236 99,58 

Não Sabe 2 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,16 0 0,00 

Poderia Utilizar 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,38 0 0,00 0 0,00 

Utiliza 5 0,61 0 0,00 0 0,00 3 1,15 1 0,58 1 0,42 

Nenhuma estratégia é utilizada 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não Sabe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Poderia Utilizar 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Utiliza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012



Tabela 13 - Resultado DCE Discrete Choice Experiment – 2012. Estratégias que o município utiliza ou poderia utilizar para fixar o 
médico da ESF – PORTE POPULACIONAL. 

Estratégias que o município utiliza ou poderia utilizar para fixar o médico na ESF 

  

PORTE POPULACIONAL 

Até 10 mil 
N(342) 

Capitais N(27) 
Mais de 10 até 
20 Mil N(200) 

Mais de 100 
Mil (exceto 

capitais) N(43) 

Mais de 20 até 
50 Mil N(151) 

Mais de 50 até 
100 Mil N(51) 

N % N % N % N % N % N % 

Oferecer salários mais altos 

Não se Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

Não 71 20,76 2 7,41 66 33,00 13 30,23 30 19,87 12 23,53 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

96 28,07 4 14,81 50 25,00 10 23,26 59 39,07 23 45,10 

Utiliza 172 50,29 21 77,78 84 42,00 20 46,51 61 40,40 15 29,41 

Oferecer plano de cargos e carreira 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 81 23,68 0 0,00 48 24,00 10 23,26 28 18,54 7 13,73 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

195 57,02 4 14,81 110 55,00 18 41,86 89 58,94 28 54,90 

Utiliza 63 18,42 23 85,19 41 20,50 15 34,88 33 21,85 15 29,41 

Oferecer auxílio transporte, 
alimentação 

Não se Aplica 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 150 43,86 12 44,44 81 40,50 19 44,19 51 33,77 14 27,45 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 88 25,73 1 3,70 46 23,00 6 13,95 34 22,52 12 23,53 



Utilizar 

Utiliza 100 29,24 14 51,85 73 36,50 18 41,86 65 43,05 24 47,06 

Oferecer moradia/auxilio moradia 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 225 65,79 23 85,19 129 64,50 34 79,07 97 64,24 33 64,71 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

73 21,35 3 11,11 39 19,50 6 13,95 35 23,18 10 19,61 

Utiliza 41 11,99 1 3,70 32 16,00 3 6,98 18 11,92 7 13,73 

Oferecer vínculo de trabalho 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 63 18,42 1 3,70 33 16,50 7 16,28 21 13,91 4 7,84 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

123 35,96 3 11,11 59 29,50 10 23,26 55 36,42 18 35,29 

Utiliza 153 44,74 23 85,19 107 53,50 26 60,47 74 49,01 28 54,90 

Oferecer boas condições de trabalho  

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 0 0,00 0 0,00 1 0,50 
 

0,00 0 0,00 0 0,00 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

34 9,94 3 11,11 20 10,00 4 9,30 12 7,95 6 11,76 

Utiliza 305 89,18 24 88,89 179 89,50 39 90,70 138 91,39 44 86,27 

Oferecer flexibilidade na jornada de 
trabalho 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 40 11,70 9 33,33 26 13,00 10 23,26 19 12,58 9 17,65 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

36 10,53 2 7,41 14 7,00 3 6,98 8 5,30 3 5,88 

Utiliza 263 76,90 16 59,26 160 80,00 30 69,77 123 81,46 38 74,51 

Oferecer cursos de capacitação 
Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,96 

Não 27 7,89 1 3,70 10 5,00 2 4,65 6 3,97 0 0,00 



Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

81 23,68 0 0,00 48 24,00 2 4,65 35 23,18 8 15,69 

Utiliza 231 67,54 26 96,30 142 71,00 39 90,70 109 72,19 41 80,39 

Oferecer oportunidade de trabalho 
para o cônjuge 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 

Não 178 52,05 16 59,26 86 43,00 19 44,19 62 41,06 22 43,14 

Não Sabe 3 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,66 1 1,96 

Poderia 
Utilizar 

107 31,29 7 25,93 57 28,50 8 18,60 47 31,13 16 31,37 

Utiliza 54 15,79 4 14,81 57 28,50 16 37,21 40 26,49 12 23,53 

Outras; Especificar: 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 337 98,54 26 96,30 200 100,00 43 100,00 151 100,00 49 96,08 

Não Sabe 2 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Poderia 
Utilizar 

1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Utiliza 2 0,58 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,92 

Nenhuma estratégia é utilizada 

Não se Aplica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não Sabe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Poderia 
Utilizar 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Utiliza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM), pesquisa "DCE Discrete Choice Experiment” – 2012.



 



APENDICE L – ESPECIFICAÇÃO DO DCE DE MÉDICOS 

 

 

 

  



1. Codificação do experimento 

 

 O quadro abaixo apresenta os atributos e respectivos níveis definidos para o 

experimento de preferência declarada com a finalidade de estabelecer os coeficientes 

dos parâmetros que definem as trocas compensatórias entre os atributos. O quadro 

descreve a codificação binária dos níveis que foram utilizados para a estimativas dos 

parâmetros por meio das técnicas de preferência declarada. 

 O experimento pode ser expresso pela função matemática: 

 

FU = 11X11+ 12X12+ 21X21+ 22X22+ 31X31+ 32X32+ 41X41 + 42X42 + 51X51 + 

52X52 + 61X61 + 62X62+ 71X71+ 72X72+ 73X73+ 81X81 

 

 Onde, os coeficientes Betas serão motivos de estimação e as variáveis X são 

as codificações binárias descrita no quadro 1. 

 

  



Quadro  1 - Atributos para o DCE – Brasil, MÉDICOS, 2012 

Atributos Níveis Codificação 

1 - Condições de 
trabalho/ infraestrutura 

1. Inadequadas 00 

2. Com algumas inadequações 01 

3. Adequadas 10 

2 - Tipo de vínculo 

1. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Sem Carreira de Estado 00 

2. Nenhum vínculo (Temporário,  autônomo)  01 

3. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Com Carreira de Estado (Tipo 
Juiz, Banco do Brasil) 

10 

3 - Oferta de moradia 
pelo governo 

1. Sem oferta de moradia 00 

2. Compartilhada (dormitório) 01 

3. Individual (para a família) 10 

4 - Carga de trabalho 

1. Horário integral (40 horas semanais) 00 

2. Horário parcial (20-30 horas semanais) 01 

3. Por produção (número de atendimentos estipulado por turno)  10 

5 - Rede de 
Referência 

1. Dificuldade de acesso a especialistas/atenção hospitalar/exames 00 

2. Com alguma facilidade de acesso a especialistas/atenção 
hospitalar/exames 

01 

3. Facilidade de acesso a especialistas/atenção hospitalar/exames 10 

6 - Acesso à programa 
de residência 

1. Sem pontuação para residência 00 

2. Acesso facilitado (10 a 20 pontos para acesso à residência) 01 

3. Acesso e vaga garantida 10 

7 - Localização do 
trabalho 

1. Áreas centrais de cidades de médio/grande porte 000 

2. Áreas inseguras/violentas de Região Metropolitana 001 

3. Áreas remotas áridas/inóspitas 010 

4. Áreas remotas de difícil acesso  100 

5. Áreas remotas de fronteira com outros países 111 

8 - Remuneração do 
trabalho 

1. R$ 7.000,00 00 

2. R$ 9.000,00 01 

3. R$ 13.000,00 10 

 

 

 



2. Delineamento do experimento 

 

Este experimento pode ser definido, matematicamente, como um Ensaio 

Fatorial 37x5, constituído por 7 atributos com 3 níveis e um atributo com cinco níveis. O 

delineamento experimental está descrito abaixo de acordo com o trabalho de Souza 

(1999)1.  

 

Projeto 5.10  t = 18,   k = 6,  r = 4,  b = 12,  1 = 1, 2 = 4,   E = 0,78    

Métodos de BIPB  (Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados) 

 

Quadro  2 – Tabela de experimentos fatoriais 

Atributos Níveis Ensaio Fatorial Projeto 

2 3  5  

8 0 7 1 5 x 3
7
 5.10 

Fonte: Souza, 1999. 

 

Pode ser observado que o experimento gera, caso seja completo (com todos 

os atributos e interações) 3x3x3x3x3x3x3x5=10.935 alternativas. Essas alternativas 

foram fracionadas no conjunto de escolha com 90 alternativas por técnicas de Ensaios 

fatoriais fracionários e Blocos Incompletos Balanceados.  

A codificação das 90 alternativas consta no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro  3 – Codificação matemática dos níveis e atributos. 

                                                 
1
 Site: http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/ 

http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/


Altern. 
Infra. Vínculo Moradia 

Carga 
de trab. 

Rede 
Referência 

Residência 
médica 

Local Remun. 

B11 B12 B21 B22 B31 B32 B41 B41 B51 B52 B61 B62 B71 B72 B73 B81 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0.5 

3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0.5 

5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.5 

7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0.5 

9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5 

11 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

12 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0.5 

13 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

14 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0.5 

15 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

16 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0.5 

17 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0.5 

21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0.5 

23 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0.5 

25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

27 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0.5 

28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.5 

29 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

30 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0.5 

31 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

32 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0.5 

33 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

34 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

35 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.5 

36 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

37 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

38 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.5 

39 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

40 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0.5 



41 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

42 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 

44 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

45 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.5 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.5 

47 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

48 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0.5 

49 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

51 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.5 

52 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

53 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.5 

54 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

56 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0.5 

57 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

58 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

59 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.5 

60 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

61 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.5 

62 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

63 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.5 

64 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.5 

65 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

66 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

67 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.5 

68 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

69 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 

70 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

71 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.5 

72 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

73 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

75 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.5 

76 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

77 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.5 

78 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

79 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 

80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

81 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0.5 

82 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.5 



84 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

85 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.5 

86 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

87 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.5 

88 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

89 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0.5 

90 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

 

As 90 alternativas foram divididas em 60 grupos de escolha, com 6 alternativas 

cada, segundo descrição abaixo. 

 

Conjunto 
 

Alternativas 
 

1 1 2 3 10 11 12 

2 4 5 6 13 14 15 

3 7 8 9 16 17 18 

4 1 4 7 10 13 16 

5 1 5 9 10 14 18 

6 1 6 8 10 15 17 

7 2 4 9 11 13 18 

8 2 5 8 11 14 17 

9 2 6 7 11 15 16 

10 3 4 8 12 13 17 

11 3 5 7 12 14 16 

12 3 6 9 12 15 18 

       13 19 20 21 28 29 30 

14 22 23 24 31 32 33 

15 25 26 27 34 35 36 

16 19 22 25 28 31 34 

17 19 23 27 28 32 36 

18 19 24 26 28 33 35 

19 20 22 27 29 31 36 

20 20 23 26 29 32 35 

21 20 24 25 29 33 34 

22 21 22 26 30 31 35 

23 21 23 25 30 32 34 

24 21 24 27 30 33 36 

       25 37 38 39 46 47 48 

26 40 41 42 49 50 51 

27 43 44 45 52 53 54 



 

 

 

 

 

 

  

28 37 40 43 46 49 52 

29 37 41 45 46 50 54 

30 37 42 44 46 51 53 

31 38 40 45 47 49 54 

32 38 41 44 47 50 53 

33 38 42 43 47 51 52 

34 39 40 44 48 49 53 

35 39 41 43 48 50 52 

36 39 42 45 48 51 54 

       37 55 56 57 64 65 66 

38 58 59 60 67 68 69 

39 61 62 63 70 71 72 

40 55 58 61 64 67 70 

41 55 59 63 64 68 72 

42 55 60 62 64 69 71 

43 56 58 63 65 67 72 

44 56 59 62 65 68 71 

45 56 60 61 65 69 70 

46 57 58 62 66 67 71 

47 57 59 61 66 68 70 

48 57 60 63 66 69 72 

       49 73 74 75 82 83 84 

50 76 77 78 85 86 87 

51 79 80 81 88 89 90 

52 73 76 79 82 85 88 

53 73 77 81 82 86 90 

54 73 78 80 82 87 89 

55 74 76 81 83 85 90 

56 74 77 80 83 86 89 

57 74 78 79 83 87 88 

58 75 76 80 84 85 89 

59 75 77 79 84 86 88 

60 75 78 81 84 87 90 



3. Análise amostral quanto aos aspectos endógenos dos dados 

 

3.1. Estimativa dos parâmetros 

 

Foi realizada a estimativa dos parâmetros por meio do Software LMPC2, pelo 

Método de Newton-Raphson, com 5 interações. A eficiência do experimento é de 

84,27%, e refere-se a relação dos dados experimentais em relação ao modelo 

completo. Esse valor reflete no cálculo da Matriz de Covariância. O Quadrado Médio 

do Resíduo, QMR (variância), ficou em 0,0732, esse valor é relativo a variabilidade 

total do experimento. A listagem 1, refere-se às estimativas obtidas levando em conta 

toas as respostas. Foram 1.157, o que resultou em 5.785 casos analisados levando 

em conta o método rank no processo de escolha. A estatística LR reflete que os 

coeficiente são estatisticamente diferente de zero. Quanto ao teste t, todos os atributos 

foram significativos a 5%, ou seja, podem ser considerados como valores diferentes de 

zero. 

 

Listagem 1 

***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 

 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,0732 

 

Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Infra_1                   0,3597        0,0494       7,2826        [0,26 ; 0,46]          

Infra_2                   0,4985        0,0482       10,3437        [0,40 ; 0,59]          

Carrei_1                  0,3290        0,0560       5,8702        [0,22 ; 0,44]          

Carrei_2                  -0,3917        0,0560       -6,9909        [-0,50 ; -0,28]          

Morad_1                   0,6990        0,0541       12,9125        [0,59 ; 0,81]          

Morad_2                   0,1195        0,0512       2,3351        [0,02 ; 0,22]          

Jornad_1                  1,1067        0,0568       19,4965        [1,00 ; 1,22]          

Jornad_2                  0,6508        0,0590       11,0262        [0,54 ; 0,77]          

Refere_1                  0,2308        0,0512       4,5036        [0,13 ; 0,33]          

Refere_2                  0,1360        0,0509       2,6711        [0,04 ; 0,24]          

Reside_1                  0,9285        0,0544       17,0681        [0,82 ; 1,04]          

Reside_2                  0,6963        0,0520       13,4019        [0,59 ; 0,80]          

Local_1                   -0,2627        0,0409       -6,4291        [-0,34 ; -0,18]          

Local_2                   -0,2070        0,0368       -5,6306        [-0,28 ; -0,13]          

Local_3                   -0,2514        0,0403       -6,2397        [-0,33 ; -0,17]          

Salario                   0,5331        0,0573       9,2982        [0,42 ; 0,65]          

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Número de Entrevistas = 1157       Número de Casos = 5785 

F(Betas_0) = -7612,1937                 F(Betas_1) = -6988,2046 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 1247,9780 Rho  = 0,1820  Rho (Ajt) = 0,1799 

  

                                                 
2
 LMPC – Logit Multinomial com Probabilidade Condicional – Software desenvolvido na tese de 

Doutorado de Osmar Ambrósio de Souza, UFSC, 1999. 



3.2. Dimensionamento da amostra 

 

Dimensionar uma amostra significa determinar o número mínimo de respostas 

necessárias a fim de que as estimativas dos parâmetros Betas sejam assintoticamente 

convergentes. O presente processo de dimensionamento da amostra tem sua utilidade 

potencializada quando utilizado para verificar se a amostra é convergente, ou seja, 

quando o erro tem valor assintoticamente inferior a um valor de convergência dado, 

significando que qualquer acréscimo de entrevistas, necessariamente, não irá alterar 

significativamente os valores dos parâmetros. Utilizando-se o Software LMPC, foi 

possível determinar o dimensionamento em 593 amostras. Considerando que foram 

coletadas 1.157, os dados refletem uma quantidade suficiente para análise.  

 

3.3. Tratamento de dados discrepantes 

 

É notório ocorrer em qualquer análise respostas com comportamentos que 

apresentem diferenças acentuadas frente ao comportamento médio da população 

amostrada. Dados referentes a esses comportamentos são denominados dados 

discrepantes e podem ocorrer por diversas razões, no caso de DCE, a mais frequente 

seria a interpretação equivocada das alternativas. Mas o fato em questão é que essas 

entrevistas com dados discrepantes provocam viés nos resultados, ou seja, resultados 

não afinados com a tendência natural da população amostrada. Na execução do 

algoritmo para identificar os dados discrepantes resultou na identificação de menos de 

3% de entrevistas discrepantes, demonstrando que a sua exclusão não implica em 

melhora significativa do desempenho dos resultados. Por esse motivo, todos os casos 

foram mantidos para a análise dos parâmetros. 

 

 

 

  



4. Análise descritiva 

 

As figuras a seguir apresentam as informações descritivas da amostra. 

 

4.1. Atributos sociodemográficos 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 1 – Distribuição por Sexo 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 2 – Distribuição por faixa de idade 

 

Masculino; 
364; 59% 

Feminino; 
253; 41% 

Não 
respondeu; 3; 

0% 

Até 29 anos; 
440; 71% 

De 30 a 39 
anos; 141; 

23% 

De 40 a 49 
anos; 22; 3% 

50 anos e 
mais; 17; 3% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 3 – Distribuição por Estado civil. 

 

 

      Fonte: EPSM. 

Figura 4 – Distribuição segundo ter filhos 
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67% 

Casado(a)/Uni
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1% 



 

      Fonte: EPSM. 

Figura 5 – Distribuição por Região de moradia 

 

4.2. Atributos de Formação 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 6 – Distribuição por tipo de financiamento dos estudos 

 

Norte; 44; 7% 

Nordeste; 
293; 47% 

Sudeste; 191; 
31% 
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0% 



 

   Fonte: EPSM. 

Figura 7 – Distribuição por Residência médica 

 

 

      Fonte: EPSM. 

Figura 8 – Distribuição por tempo de formação 
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4.3. Atributos de trabalho 

 

 

      Fonte: EPSM. 

Figura 9 – Distribuição por preferência de área de trabalho 

 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 10 – Distribuição por preferência de tipo de vínculo de trabalho 
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      Fonte: EPSM. 

Figura 11 – Distribuição por trabalhar ou não Na APS 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 12 – Distribuição por pretensão em seguir na carreira na ABS 
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      Fonte: EPSM. 

Figura 13 – Distribuição pretensão para trabalhar em área rêmora ou insegura 

 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 14 – Distribuição em relação a classificação ao PROVAB 

 

 

 

 

  

Sim; 427; 
69% 

Não; 193; 
31% 

Selecionado 
72% 

Não 
Selecionado 

28% 



5. Outputs gerados pelo LMPC 

 

5.1. Estimativas dos parâmetros, geral e por estratos 

 

GERAL 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,0732 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,3597        0,0494       7,2826        [0,26 ; 0,46]          
Infra_2                   0,4985        0,0482       10,3437        [0,40 ; 0,59]          
Carrei_1                  0,3290        0,0560       5,8702        [0,22 ; 0,44]          
Carrei_2                  -0,3917        0,0560       -6,9909        [-0,50 ; -0,28]          
Morad_1                   0,6990        0,0541       12,9125        [0,59 ; 0,81]          
Morad_2                   0,1195        0,0512       2,3351        [0,02 ; 0,22]          
Jornad_1                  1,1067        0,0568       19,4965        [1,00 ; 1,22]          
Jornad_2                  0,6508        0,0590       11,0262        [0,54 ; 0,77]          
Refere_1                  0,2308        0,0512       4,5036        [0,13 ; 0,33]          
Refere_2                  0,1360        0,0509       2,6711        [0,04 ; 0,24]          
Reside_1                  0,9285        0,0544       17,0681        [0,82 ; 1,04]          
Reside_2                  0,6963        0,0520       13,4019        [0,59 ; 0,80]          
Local_1                   -0,2627        0,0409       -6,4291        [-0,34 ; -0,18]          
Local_2                   -0,2070        0,0368       -5,6306        [-0,28 ; -0,13]          
Local_3                   -0,2514        0,0403       -6,2397        [-0,33 ; -0,17]          
Salario                   0,5331        0,0573       9,2982        [0,42 ; 0,65]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 1157       Número de Casos = 5785 
F(Betas_0) = -7612,1937                 F(Betas_1) = -6988,2046 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 1247,9780 
Rho  = 0,0820                  Rho (Ajt) = 0,0799 
 
 
 
 
REGIAO NORTE 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 1,2842 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,5899        0,1937       3,0460        [0,21 ; 0,97]          
Infra_2                   0,8137        0,1862       4,3700        [0,45 ; 1,18]          
Carrei_1                  0,5638        0,2063       2,7323        [0,16 ; 0,97]          
Carrei_2                  -0,0284        0,2017       -0,1406        [-0,42 ; 0,37]          
Morad_1                   1,1344        0,2195       5,1671        [0,70 ; 1,56]          
Morad_2                   0,0280        0,1900       0,1475        [-0,34 ; 0,40]          
Jornad_1                  1,2697        0,2290       5,5457        [0,82 ; 1,72]          
Jornad_2                  0,7781        0,2363       3,2935        [0,32 ; 1,24]          
Refere_1                  0,4318        0,1937       2,2293        [0,05 ; 0,81]          
Refere_2                  0,1617        0,1882       0,8593        [-0,21 ; 0,53]          
Reside_1                  1,1727        0,2202       5,3257        [0,74 ; 1,60]          
Reside_2                  0,9102        0,2139       4,2547        [0,49 ; 1,33]          
Local_1                   0,0649        0,1560       0,4163        [-0,24 ; 0,37]          
Local_2                   0,0427        0,1415       0,3021        [-0,23 ; 0,32]          
Local_3                   -0,0453        0,1553       -0,2917        [-0,35 ; 0,26]          
Salario                   0,4922        0,2202       2,2350        [0,06 ; 0,92]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 82       Número de Casos = 410 
F(Betas_0) = -539,4986                 F(Betas_1) = -473,0150 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 132,9672 
Rho  = 0,1232                  Rho (Ajt) = 0,0936 
 
 



 
REGIAO NORDESTE 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,1484 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,2860        0,0724       3,9472        [0,14 ; 0,43]          
Infra_2                   0,4813        0,0705       6,8233        [0,34 ; 0,62]          
Carrei_1                  0,3018        0,0814       3,7090        [0,14 ; 0,46]          
Carrei_2                  -0,4235        0,0801       -5,2882        [-0,58 ; -0,27]          
Morad_1                   0,5820        0,0793       7,3435        [0,43 ; 0,74]          
Morad_2                   0,1035        0,0758       1,3656        [-0,05 ; 0,25]          
Jornad_1                  1,1358        0,0833       13,6426        [0,97 ; 1,30]          
Jornad_2                  0,7407        0,0856       8,6557        [0,57 ; 0,91]          
Refere_1                  0,2158        0,0756       2,8538        [0,07 ; 0,36]          
Refere_2                  0,1836        0,0743       2,4719        [0,04 ; 0,33]          
Reside_1                  0,8957        0,0792       11,3134        [0,74 ; 1,05]          
Reside_2                  0,7565        0,0761       9,9452        [0,61 ; 0,91]          
Local_1                   -0,3483        0,0599       -5,8118        [-0,47 ; -0,23]          
Local_2                   -0,3013        0,0543       -5,5492        [-0,41 ; -0,19]          
Local_3                   -0,4488        0,0599       -7,4930        [-0,57 ; -0,33]          
Salario                   0,6034        0,0845       7,1411        [0,44 ; 0,77]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 546       Número de Casos = 2730 
F(Betas_0) = -3592,2712                 F(Betas_1) = -3254,1245 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 676,2933 
Rho  = 0,0941                  Rho (Ajt) = 0,0897 
 
 
REGIAO SUDESTE 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,2481 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,2904        0,0896       3,2406        [0,11 ; 0,47]          
Infra_2                   0,4504        0,0869       5,1824        [0,28 ; 0,62]          
Carrei_1                  0,4926        0,1046       4,7100        [0,29 ; 0,70]          
Carrei_2                  -0,3147        0,1073       -2,9341        [-0,52 ; -0,10]          
Morad_1                   0,8016        0,0978       8,1957        [0,61 ; 0,99]          
Morad_2                   0,2680        0,0927       2,8911        [0,09 ; 0,45]          
Jornad_1                  0,9380        0,1001       9,3714        [0,74 ; 1,13]          
Jornad_2                  0,4964        0,1050       4,7274        [0,29 ; 0,70]          
Refere_1                  0,3224        0,0916       3,5197        [0,14 ; 0,50]          
Refere_2                  0,0633        0,0920       0,6874        [-0,12 ; 0,24]          
Reside_1                  1,0091        0,0987       10,2223        [0,82 ; 1,20]          
Reside_2                  0,6128        0,0943       6,5011        [0,43 ; 0,80]          
Local_1                   -0,2112        0,0733       -2,8821        [-0,35 ; -0,07]          
Local_2                   -0,2044        0,0660       -3,0968        [-0,33 ; -0,08]          
Local_3                   -0,1218        0,0723       -1,6861        [-0,26 ; 0,02]          
Salario                   0,5837        0,1029       5,6752        [0,38 ; 0,79]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 360       Número de Casos = 1800 
F(Betas_0) = -2368,5304                 F(Betas_1) = -2180,4616 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 376,1377 
Rho  = 0,0794                  Rho (Ajt) = 0,0726 
 
 

  



REGIAO SUL 
 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 1,2706 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,7903        0,1894       4,1715        [0,42 ; 1,16]          
Infra_2                   0,5993        0,2008       2,9849        [0,21 ; 0,99]          
Carrei_1                  0,3240        0,2196       1,4757        [-0,11 ; 0,75]          
Carrei_2                  -0,4137        0,2416       -1,7119        [-0,89 ; 0,06]          
Morad_1                   0,4275        0,1956       2,1858        [0,04 ; 0,81]          
Morad_2                   -0,1980        0,1868       -1,0601        [-0,56 ; 0,17]          
Jornad_1                  1,2872        0,2217       5,8062        [0,85 ; 1,72]          
Jornad_2                  0,5966        0,2356       2,5324        [0,13 ; 1,06]          
Refere_1                  0,1132        0,2080       0,5441        [-0,29 ; 0,52]          
Refere_2                  0,3191        0,2083       1,5324        [-0,09 ; 0,73]          
Reside_1                  0,8186        0,1972       4,1504        [0,43 ; 1,21]          
Reside_2                  0,5037        0,1923       2,6201        [0,13 ; 0,88]          
Local_1                   -0,0913        0,1571       -0,5813        [-0,40 ; 0,22]          
Local_2                   0,1000        0,1456       0,6868        [-0,19 ; 0,39]          
Local_3                   0,0152        0,1578       0,0965        [-0,29 ; 0,32]          
Salario                   0,5564        0,2225       2,5003        [0,12 ; 0,99]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 83       Número de Casos = 415 
F(Betas_0) = -546,0779                 F(Betas_1) = -497,5982 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 96,9592 
Rho  = 0,0888                  Rho (Ajt) = 0,0595 
 
 
 
REGIAO CENTRO-OESTE 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 1,0956 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,5923        0,1912       3,0978        [0,22 ; 0,97]          
Infra_2                   0,6519        0,1762       3,6995        [0,31 ; 1,00]          
Carrei_1                  -0,1441        0,2130       -0,6764        [-0,56 ; 0,27]          
Carrei_2                  -0,7288        0,1979       -3,6820        [-1,12 ; -0,34]          
Morad_1                   1,2945        0,2293       5,6457        [0,85 ; 1,74]          
Morad_2                   0,0531        0,1976       0,2690        [-0,33 ; 0,44]          
Jornad_1                  1,4972        0,2284       6,5566        [1,05 ; 1,94]          
Jornad_2                  0,7810        0,2391       3,2659        [0,31 ; 1,25]          
Refere_1                  0,0156        0,1876       0,0834        [-0,35 ; 0,38]          
Refere_2                  -0,0533        0,1914       -0,2786        [-0,43 ; 0,32]          
Reside_1                  1,0443        0,2179       4,7925        [0,62 ; 1,47]          
Reside_2                  0,7780        0,1976       3,9368        [0,39 ; 1,17]          
Local_1                   -0,4211        0,1607       -2,6201        [-0,74 ; -0,11]          
Local_2                   -0,2018        0,1370       -1,4733        [-0,47 ; 0,07]          
Local_3                   -0,0142        0,1484       -0,0959        [-0,31 ; 0,28]          
Salario                   0,2109        0,2177       0,9688        [-0,22 ; 0,64]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 86       Número de Casos = 430 
F(Betas_0) = -565,8156                 F(Betas_1) = -507,1299 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 117,3714 
Rho  = 0,1037                  Rho (Ajt) = 0,0754 
 
 

  



SELECIONADOS NO PROVAB 
 
 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,1032 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,3146        0,0578       5,4425        [0,20 ; 0,43]          
Infra_2                   0,5374        0,0571       9,4115        [0,43 ; 0,65]          
Carrei_1                  0,3499        0,0667       5,2504        [0,22 ; 0,48]          
Carrei_2                  -0,4085        0,0668       -6,1157        [-0,54 ; -0,28]          
Morad_1                   0,6576        0,0633       10,3934        [0,53 ; 0,78]          
Morad_2                   0,1222        0,0599       2,0386        [0,00 ; 0,24]          
Jornad_1                  1,1257        0,0660       17,0486        [1,00 ; 1,26]          
Jornad_2                  0,6735        0,0688       9,7922        [0,54 ; 0,81]          
Refere_1                  0,1897        0,0608       3,1180        [0,07 ; 0,31]          
Refere_2                  0,1569        0,0603       2,6020        [0,04 ; 0,28]          
Reside_1                  0,9539        0,0636       15,0024        [0,83 ; 1,08]          
Reside_2                  0,7256        0,0611       11,8730        [0,61 ; 0,85]          
Local_1                   -0,2816        0,0483       -5,8357        [-0,38 ; -0,19]          
Local_2                   -0,2329        0,0430       -5,4177        [-0,32 ; -0,15]          
Local_3                   -0,2664        0,0475       -5,6137        [-0,36 ; -0,17]          
Salario                   0,5950        0,0675       8,8165        [0,46 ; 0,73]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 845       Número de Casos = 4225 
F(Betas_0) = -5559,4673                 F(Betas_1) = -5083,2777 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 952,3791 
Rho  = 0,0857                  Rho (Ajt) = 0,0828 
 
 
 
NAO SELECIONADO NO PROVAB 
 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,2575 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,5044        0,0956       5,2787        [0,32 ; 0,69]          
Infra_2                   0,4105        0,0913       4,4980        [0,23 ; 0,59]          
Carrei_1                  0,3076        0,1049       2,9331        [0,10 ; 0,51]          
Carrei_2                  -0,3210        0,1035       -3,1012        [-0,52 ; -0,12]          
Morad_1                   0,8155        0,1057       7,7122        [0,61 ; 1,02]          
Morad_2                   0,0781        0,1001       0,7801        [-0,12 ; 0,27]          
Jornad_1                  1,0473        0,1124       9,3186        [0,83 ; 1,27]          
Jornad_2                  0,5745        0,1160       4,9536        [0,35 ; 0,80]          
Refere_1                  0,3445        0,0967       3,5624        [0,15 ; 0,53]          
Refere_2                  0,0684        0,0967       0,7075        [-0,12 ; 0,26]          
Reside_1                  0,8429        0,1066       7,9097        [0,63 ; 1,05]          
Reside_2                  0,6298        0,1003       6,2791        [0,43 ; 0,83]          
Local_1                   -0,2056        0,0777       -2,6451        [-0,36 ; -0,05]          
Local_2                   -0,1242        0,0718       -1,7303        [-0,26 ; 0,02]          
Local_3                   -0,2125        0,0769       -2,7638        [-0,36 ; -0,06]          
Salario                   0,3688        0,1098       3,3585        [0,15 ; 0,58]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 312       Número de Casos = 1560 
F(Betas_0) = -2052,7264                 F(Betas_1) = -1894,3988 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 316,6551 
Rho  = 0,0771                  Rho (Ajt) = 0,0693 
 
 

  



RECEBEU BOLSA NA GRADUAÇÃO 
 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 1,5182 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,1820        0,2300       0,7915        [-0,27 ; 0,63]          
Infra_2                   0,3014        0,2068       1,4574        [-0,10 ; 0,71]          
Carrei_1                  0,5645        0,2594       2,1764        [0,06 ; 1,07]          
Carrei_2                  -0,5756        0,2555       -2,2529        [-1,08 ; -0,07]          
Morad_1                   0,9380        0,2643       3,5495        [0,42 ; 1,46]          
Morad_2                   0,2244        0,2281       0,9838        [-0,22 ; 0,67]          
Jornad_1                  1,1370        0,2519       4,5139        [0,64 ; 1,63]          
Jornad_2                  0,7332        0,2569       2,8539        [0,23 ; 1,24]          
Refere_1                  0,3707        0,2052       1,8067        [-0,03 ; 0,77]          
Refere_2                  0,0822        0,2111       0,3894        [-0,33 ; 0,50]          
Reside_1                  1,1976        0,2578       4,6459        [0,69 ; 1,70]          
Reside_2                  0,6729        0,2306       2,9177        [0,22 ; 1,12]          
Local_1                   -0,1754        0,1794       -0,9779        [-0,53 ; 0,18]          
Local_2                   -0,2905        0,1620       -1,7926        [-0,61 ; 0,03]          
Local_3                   -0,1859        0,1774       -1,0476        [-0,53 ; 0,16]          
Salario                   0,7484        0,2473       3,0263        [0,26 ; 1,23]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 64       Número de Casos = 320 
F(Betas_0) = -421,0721                 F(Betas_1) = -377,3630 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 87,4181 
Rho  = 0,1038                  Rho (Ajt) = 0,0658 
 
 
 
RECEBEU FINANCIAMENTO NA GRADUAÇÃO 
  
 
***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (5) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,9123 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,3419        0,1611       2,1226        [0,03 ; 0,66]          
Infra_2                   0,6694        0,1533       4,3678        [0,37 ; 0,97]          
Carrei_1                  0,2619        0,1763       1,4850        [-0,08 ; 0,61]          
Carrei_2                  -0,6729        0,1778       -3,7851        [-1,02 ; -0,32]          
Morad_1                   1,0961        0,1820       6,0216        [0,74 ; 1,45]          
Morad_2                   0,2229        0,1703       1,3088        [-0,11 ; 0,56]          
Jornad_1                  1,5858        0,1963       8,0803        [1,20 ; 1,97]          
Jornad_2                  0,8343        0,2079       4,0131        [0,43 ; 1,24]          
Refere_1                  0,1365        0,1674       0,8157        [-0,19 ; 0,46]          
Refere_2                  -0,0073        0,1672       -0,0437        [-0,34 ; 0,32]          
Reside_1                  1,4839        0,1894       7,8326        [1,11 ; 1,86]          
Reside_2                  0,8873        0,1801       4,9266        [0,53 ; 1,24]          
Local_1                   -0,1147        0,1302       -0,8816        [-0,37 ; 0,14]          
Local_2                   -0,1996        0,1207       -1,6545        [-0,44 ; 0,04]          
Local_3                   -0,2285        0,1324       -1,7256        [-0,49 ; 0,03]          
Salario                   0,7392        0,1822       4,0565        [0,38 ; 1,10]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 118       Número de Casos = 590 
F(Betas_0) = -776,3516                 F(Betas_1) = -679,3991 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 193,9051 
Rho  = 0,1249                  Rho (Ajt) = 0,1043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÃO RECEBEU BOLSA OU FINANCIAMENTO 
 
 
 ***  - LOGIT MULTINOMIAL : Método Newton Rapson - *** 
 ***  Ponto Máximo com (4) Iterações  ** 
 Eficiência = 0,8427  ***   QMR = 0,0850 
 
Atributo                   Coeficiente    Erro           Teste  t             IC.(t=2,5%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infra_1                   0,3709        0,0535       6,9297        [0,27 ; 0,48]          
Infra_2                   0,4906        0,0526       9,3289        [0,39 ; 0,59]          
Carrei_1                  0,3348        0,0610       5,4889        [0,22 ; 0,45]          
Carrei_2                  -0,3519        0,0609       -5,7763        [-0,47 ; -0,23]          
Morad_1                   0,6539        0,0585       11,1856        [0,54 ; 0,77]          
Morad_2                   0,1089        0,0554       1,9653        [0,00 ; 0,22]          
Jornad_1                  1,0594        0,0613       17,2707        [0,94 ; 1,18]          
Jornad_2                  0,6305        0,0639       9,8747        [0,51 ; 0,76]          
Refere_1                  0,2330        0,0560       4,1618        [0,12 ; 0,34]          
Refere_2                  0,1532        0,0554       2,7628        [0,04 ; 0,26]          
Reside_1                  0,8726        0,0586       14,8898        [0,76 ; 0,99]          
Reside_2                  0,6853        0,0561       12,2145        [0,58 ; 0,80]          
Local_1                   -0,2821        0,0446       -6,3242        [-0,37 ; -0,19]          
Local_2                   -0,2044        0,0400       -5,1072        [-0,28 ; -0,13]          
Local_3                   -0,2623        0,0438       -5,9884        [-0,35 ; -0,18]          
Salario                   0,4966        0,0625       7,9485        [0,37 ; 0,62]          
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 974       Número de Casos = 4870 
F(Betas_0) = -6408,1907                 F(Betas_1) = -5907,0988 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 1002,1838 
Rho  = 0,0782                  Rho (Ajt) = 0,0757 
 
 
 
 
 
 
 

  



5.2. Teste de comparação de alternativas – aplicação da Função Utilidade - GERAL 

 
 
 

Alternativa 36 => (1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  ) = 4,1233 ***  Var = 0,0323  a 
Alternativa 21 => (0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  ) = 3,8926 ***  Var = 0,0264  -b 
Alternativa 23 => (0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  ) = 3,7559 ***  Var = 0,0284  --c 
Alternativa 30 => (0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0,5  ) = 3,7179 ***  Var = 0,0264  --cd 
Alternativa 88 => (1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  ) = 3,6122 ***  Var = 0,0262  ----e 
Alternativa 72 => (0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  ) = 3,6000 ***  Var = 0,0232  ----ef 
Alternativa 31 => (0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  ) = 3,5518 ***  Var = 0,0262  ------g 
Alternativa 27 => (1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0,5  ) = 3,4855 ***  Var = 0,0289  -------h 
Alternativa 34 => (1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  ) = 3,3748 ***  Var = 0,0236  --------i 
Alternativa 86 => (1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  ) = 3,3480 ***  Var = 0,0307  --------ij 
Alternativa 66 => (0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  ) = 3,2328 ***  Var = 0,0177  ----------k 
Alternativa 29 => (0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  ) = 3,2284 ***  Var = 0,0257  ----------kl 
Alternativa 32 => (0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1  0,5  ) = 3,1785 ***  Var = 0,0332  ------------m 
Alternativa 90 => (1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  ) = 3,1525 ***  Var = 0,0270  ------------mn 
Alternativa 63 => (1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0,5  ) = 3,1523 ***  Var = 0,0253  ------------mno 
Alternativa 13 => (0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  ) = 3,1139 ***  Var = 0,0215  ---------------p 
Alternativa 33 => (0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  ) = 3,0961 ***  Var = 0,0230  ---------------pq 
Alternativa 25 => (1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  ) = 3,0392 ***  Var = 0,0245  -----------------r 
Alternativa 18 => (1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  ) = 2,9780 ***  Var = 0,0217  ------------------s 
Alternativa 54 => (0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  ) = 2,9321 ***  Var = 0,0225  -------------------t 
Alternativa 22 => (0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0,5  ) = 2,9140 ***  Var = 0,0234  -------------------tu 
Alternativa 12 => (0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0  0,5  ) = 2,9100 ***  Var = 0,0234  -------------------tuv 
Alternativa 70 => (0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  ) = 2,7811 ***  Var = 0,0196  ----------------------w 
Alternativa 62 => (1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  ) = 2,7591 ***  Var = 0,0217  ----------------------wx 
Alternativa 84 => (1  1  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  ) = 2,7477 ***  Var = 0,0242  ----------------------wxy 
Alternativa 57 => (1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  ) = 2,7263 ***  Var = 0,0210  -----------------------xyz 
Alternativa 85 => (1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0,5  ) = 2,7133 ***  Var = 0,0234  ------------------------yzA 
Alternativa 15 => (0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  ) = 2,6908 ***  Var = 0,0207  --------------------------AB 
Alternativa 79 => (0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0,5  ) = 2,6754 ***  Var = 0,0221  ---------------------------BC 
Alternativa 68 => (0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  ) = 2,6669 ***  Var = 0,0236  ---------------------------BCD 
Alternativa 52 => (0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  ) = 2,6446 ***  Var = 0,0154  ----------------------------CDE 
Alternativa 14 => (0  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0,5  ) = 2,6321 ***  Var = 0,0266  -----------------------------DEF 
Alternativa 61 => (1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0,5  ) = 2,6039 ***  Var = 0,0193  -------------------------------FG 
Alternativa 20 => (0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0,5  ) = 2,5906 ***  Var = 0,0241  --------------------------------GH 
Alternativa 35 => (1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0,5  ) = 2,5809 ***  Var = 0,0197  --------------------------------GHI 
Alternativa 60 => (1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  ) = 2,5735 ***  Var = 0,0226  --------------------------------GHIJ 



Alternativa 24 => (0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0,5  ) = 2,5038 ***  Var = 0,0216  ------------------------------------K 
Alternativa 7 => (1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  ) = 2,4401 ***  Var = 0,0172  -------------------------------------L 
Alternativa 16 => (1  0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0,5  ) = 2,4265 ***  Var = 0,0214  -------------------------------------LM 
Alternativa 3 => (0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  ) = 2,4209 ***  Var = 0,0202  -------------------------------------LMN 
Alternativa 6 => (0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0,5  ) = 2,4107 ***  Var = 0,0167  -------------------------------------LMNO 
Alternativa 65 => (0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  ) = 2,3567 ***  Var = 0,0192  -----------------------------------------P 
Alternativa 77 => (0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0,5  ) = 2,2875 ***  Var = 0,0245  ------------------------------------------Q 
Alternativa 48 => (0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0,5  ) = 2,2783 ***  Var = 0,0161  ------------------------------------------QR 
Alternativa 4 => (0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0,5  ) = 2,2734 ***  Var = 0,0182  ------------------------------------------QRS 
Alternativa 55 => (1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  ) = 2,2549 ***  Var = 0,0135  ------------------------------------------QRST 
Alternativa 5 => (0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  ) = 2,2430 ***  Var = 0,0253  -------------------------------------------RSTU 
Alternativa 26 => (1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  ) = 2,2399 ***  Var = 0,0135  ---------------------------------------------TUV 
Alternativa 75 => (0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0,5  ) = 2,2185 ***  Var = 0,0223  ----------------------------------------------UVW 
Alternativa 9 => (1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  ) = 2,2160 ***  Var = 0,0240  ----------------------------------------------UVWX 
Alternativa 81 => (0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0,5  ) = 2,2156 ***  Var = 0,0263  ----------------------------------------------UVWXaa 
Alternativa 87 => (1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0,5  ) = 2,1921 ***  Var = 0,0188  ------------------------------------------------WXaabb 
Alternativa 71 => (0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0,5  ) = 2,1812 ***  Var = 0,0133  --------------------------------------------------aabbcc 
Alternativa 11 => (0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  ) = 2,1793 ***  Var = 0,0208  -------------------------------------------------Xaabbccdd 
Alternativa 83 => (1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0,5  ) = 2,1541 ***  Var = 0,0212  ----------------------------------------------------ccddee 
Alternativa 80 => (0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  ) = 2,1494 ***  Var = 0,0200  -----------------------------------------------------ddeeff 
Alternativa 28 => (0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0,5  ) = 2,1461 ***  Var = 0,0128  ------------------------------------------------------eeffgg 
Alternativa 76 => (0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  ) = 2,1415 ***  Var = 0,0231  ------------------------------------------------------eeffgghh 
Alternativa 89 => (1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0,5  ) = 2,0948 ***  Var = 0,0206  ----------------------------------------------------------ii 
Alternativa 45 => (1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0,5  ) = 2,0887 ***  Var = 0,0181  ----------------------------------------------------------iij 
Alternativa 19 => (0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  ) = 2,0425 ***  Var = 0,0140  ------------------------------------------------------------kk 
Alternativa 39 => (0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  ) = 2,0346 ***  Var = 0,0169  ------------------------------------------------------------kkll 
Alternativa 42 => (0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ) = 2,0320 ***  Var = 0,0148  ------------------------------------------------------------kkllmm 
Alternativa 69 => (0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0,5  ) = 1,9721 ***  Var = 0,0143  ---------------------------------------------------------------nn 
Alternativa 47 => (0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  ) = 1,9678 ***  Var = 0,0174  ---------------------------------------------------------------nnoo 
Alternativa 59 => (1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0,5  ) = 1,9582 ***  Var = 0,0209  ---------------------------------------------------------------nnoopp 
Alternativa 74 => (0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  ) = 1,8763 ***  Var = 0,0204  ------------------------------------------------------------------qq 
Alternativa 56 => (1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0,5  ) = 1,7854 ***  Var = 0,0173  -------------------------------------------------------------------rr 
Alternativa 50 => (0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  ) = 1,7616 ***  Var = 0,0151  -------------------------------------------------------------------rrss 
Alternativa 58 => (1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  ) = 1,7288 ***  Var = 0,0174  ---------------------------------------------------------------------tt 
Alternativa 78 => (0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  ) = 1,7204 ***  Var = 0,0172  ---------------------------------------------------------------------ttuu 
Alternativa 44 => (1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  ) = 1,7190 ***  Var = 0,0179  ---------------------------------------------------------------------ttuuvv 
Alternativa 41 => (0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  ) = 1,6189 ***  Var = 0,0239  ------------------------------------------------------------------------ww 
Alternativa 10 => (0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0,5  ) = 1,6081 ***  Var = 0,0133  ------------------------------------------------------------------------wwxx 
Alternativa 1 => (0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  ) = 1,5794 ***  Var = 0,0083  --------------------------------------------------------------------------yy 
Alternativa 67 => (0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0,5  ) = 1,5173 ***  Var = 0,0163  ---------------------------------------------------------------------------zz 
Alternativa 53 => (0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0,5  ) = 1,4351 ***  Var = 0,0130  ----------------------------------------------------------------------------AA 



Alternativa 17 => (1  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  ) = 1,3729 ***  Var = 0,0197  -----------------------------------------------------------------------------BB 
Alternativa 2 => (0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0,5  ) = 1,3388 ***  Var = 0,0181  ------------------------------------------------------------------------------CC 
Alternativa 82 => (1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ) = 1,3066 ***  Var = 0,0104  -------------------------------------------------------------------------------DD 
Alternativa 51 => (0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0,5  ) = 1,2496 ***  Var = 0,0131  --------------------------------------------------------------------------------EE 
Alternativa 38 => (0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0,5  ) = 1,2174 ***  Var = 0,0186  ---------------------------------------------------------------------------------FF 
Alternativa 8 => (1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0,5  ) = 1,0927 ***  Var = 0,0174  ----------------------------------------------------------------------------------GG 
Alternativa 43 => (1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0,5  ) = 1,0324 ***  Var = 0,0142  -----------------------------------------------------------------------------------HH 
Alternativa 49 => (0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  ) = 0,9982 ***  Var = 0,0181  ------------------------------------------------------------------------------------II 
Alternativa 46 => (0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0,5  ) = 0,9309 ***  Var = 0,0056  -------------------------------------------------------------------------------------JJ 
Alternativa 73 => (0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  ) = 0,8560 ***  Var = 0,0152  --------------------------------------------------------------------------------------KK 
Alternativa 37 => (0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  ) = 0,7528 ***  Var = 0,0122  ---------------------------------------------------------------------------------------LL 
Alternativa 64 => (0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0,5  ) = 0,7430 ***  Var = 0,0072  ---------------------------------------------------------------------------------------LLMM 
Alternativa 40 => (0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0,5  ) = 0,6067 ***  Var = 0,0162  -----------------------------------------------------------------------------------------NN 
 
* Letras diferentes indicam diferença significativa a 5% de probabilidade. 



 



APENDICE M – ESPECIFICAÇÃO DO DCE DE ENFERMEIROS 

  



 

1. Codificação do experimento 

 

 O quadro abaixo apresenta os atributos e respectivos níveis definidos para o 

experimento de preferência declarada com a finalidade de estabelecer os coeficientes dos 

parâmetros que definem as trocas compensatórias entre os atributos. O quadro descreve a 

codificação binária dos níveis que foram utilizados para a estimativas dos parâmetros por 

meio das técnicas de preferência declarada. 

 O experimento pode ser expresso pela função matemática: 

 

FU = 11X11+ 12X12+ 21X21+ 22X22+ 31X31+ 32X32+ 41X41 + 42X42 + 51X51 + 52X52 + 53X53 

+ 61X61+ 62X62 

 

 Onde, os coeficientes Betas serão motivos de estimação e as variáveis X são as 

codificações binárias descrita no quadro 1. 

 

  



 

Quadro  1 - Atributos para o DCE – Brasil, ENFERMEIROS, 2012. 

Atributos Níveis Codificação 

1 - Condições de 
trabalho/ 
infraestrutura 

1. Inadequadas 00 

2. Com algumas inadequações 01 

3. Adequadas 10 

2 - Tipo de 
vinculação 

1. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Sem Carreira de Estado 00 

2. Nenhum vínculo (Temporário,  autônomo)  01 

3. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Com Carreira de Estado 
(Tipo Juiz, Banco do Brasil) 

10 

3 - Oferta de 
moradia pelo 
governo 

1. Sem oferta de moradia 00 

2. Compartilhada (dormitório) 01 

3. Individual (para a família) 10 

4 - Carga de 
trabalho 

1. Horário integral (40 horas semanais) 00 

2. Horário parcial (20-30 horas semanais) 01 

3. Por produção (número de atendimentos estipulado por turno)  10 

5 - Localização 
do trabalho  

1. Áreas centrais de cidades de médio/grande porte 000 

2. Áreas inseguras/ violentas de Região Metropolitana 001 

3. Áreas remotas áridas/ inóspitas 010 

4. Áreas remotas de difícil acesso  100 

5. Áreas remotas de fronteira com outros países 111 

6 -Remuneração 
do trabalho 

1. R$ 2.100,00 00 

2. R$ 2.700,00 01 

3. R$ 3.900,00 10 

 

  



 

2. Delineamento do experimento 

 

Este experimento pode ser definido, matematicamente, como um Ensaio Fatorial 

35x5, constituído por 5 atributos com 3 níveis e um atributo com cinco níveis. O 

delineamento experimental está descrito abaixo de acordo com o trabalho de Souza (1999)1. 

 

Métodos de Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados, BIPB. 
 

Quadro  2 – Tabela de experimentos fatoriais 

Atributos 
Níveis 

Ensaio Fatorial 
2 3 5 

6 0 5 1 5 x 3
5
 

 

Pode ser observado que o experimento gera, caso seja completo (com todos os 

atributos e interações) 3x3x3x3x3x5=1215 alternativas. Essas alternativas foram fracionadas 

no conjunto de escolha com 36 alternativas por técnicas de Ensaios fatoriais fracionários e 

Blocos Incompletos Balanceados. Do conjunto de alternativas, formado por 36 alternativas, 

foram divididos em 9 grupos de escolha, cada Grupo com 4 alternativas, conforme descrito a 

seguir.   

As 36 alternativas foram divididas em 9 grupos de escolha, com 4 alternativas cada, 

segundo descrição abaixo. 

 

  

                                                           
1
 Site: http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/ 

http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/


 

Quadro  3 - Codificação matemática dos níveis e atributos. 

Alternativas 

GRUPO 1 

Condições de 
trabalho/ 

infraestrutura 
Tipo de vínculo 

Oferta de 
moradia pelo 

governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

1 1. Inadequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

2. Compartilhada 
(dormitório) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

2 1. Inadequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

3. Individual (para 
a família) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

1. R$ 3.900,00 

3 
2. Com algumas 
inadequações 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

2. R$ 2.700,00 

4 3. Adequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

3. Individual (para 
a família) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

2. R$ 2.700,00 

 GRUPO 2 

 
Condições de 

trabalho/ 
infraestrutura 

Tipo de vínculo 
Oferta de 

moradia pelo 
governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

5 1. Inadequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

1. Sem oferta de 
moradia 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

6 1. Inadequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

3. Individual (para 
a família) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

1. R$ 3.900,00 

7 
2. Com algumas 
inadequações 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

2. R$ 2.700,00 

8 3. Adequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

1. R$ 3.900,00 

 

  



 

Alternativas 

GRUPO 3 

Condições de 
trabalho/ 

infraestrutura 
Tipo de vínculo 

Oferta de 
moradia pelo 

governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

9 1. Inadequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

1. Sem oferta de 
moradia 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

1. R$ 3.900,00 

10 1. Inadequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

2. Compartilhada 
(dormitório) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

2. R$ 2.700,00 

11 
2. Com algumas 
inadequações 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Sem oferta de 
moradia 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 2.700,00 

12 3. Adequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

 GRUPO 4 

 
Condições de 

trabalho/ 
infraestrutura 

Tipo de vínculo 
Oferta de 

moradia pelo 
governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

13 1. Inadequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

1. Sem oferta de 
moradia 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

1. R$ 3.900,00 

14 
2. Com algumas 
inadequações 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

2. R$ 2.700,00 

15 
2. Com algumas 
inadequações 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Sem oferta de 
moradia 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

2. R$ 2.700,00 

16 3. Adequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

3. Individual (para 
a família) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

 

  



 

Alternativas 

GRUPO 5 

Condições de 
trabalho/ 

infraestrutura 
Tipo de vínculo 

Oferta de 
moradia pelo 

governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

17 1. Inadequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

2. Compartilhada 
(dormitório) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

1. R$ 3.900,00 

18 
2. Com algumas 
inadequações 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

1. R$ 3.900,00 

19 
2. Com algumas 
inadequações 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Sem oferta de 
moradia 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 2.700,00 

20 3. Adequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

 GRUPO 6 

 
Condições de 

trabalho/ 
infraestrutura 

Tipo de vínculo 
Oferta de 

moradia pelo 
governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

21 1. Inadequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

3. Individual (para 
a família) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

22 
2. Com algumas 
inadequações 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

2. R$ 2.700,00 

23 
2. Com algumas 
inadequações 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

1. R$ 3.900,00 

24 3. Adequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

1. R$ 3.900,00 

 

  



 

Alternativas 

GRUPO 7 

Condições de 
trabalho/ 

infraestrutura 
Tipo de vínculo 

Oferta de 
moradia pelo 

governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

25 1. Inadequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

1. Sem oferta de 
moradia 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 2.700,00 

26 
2. Com algumas 
inadequações 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

27 3. Adequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

1. R$ 3.900,00 

28 3. Adequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

1. R$ 3.900,00 

 GRUPO 8 

 
Condições de 

trabalho/ 
infraestrutura 

Tipo de vínculo 
Oferta de 

moradia pelo 
governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

29 1. Inadequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

2. Compartilhada 
(dormitório) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

1. R$ 3.900,00 

30 
2. Com algumas 
inadequações 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

31 3. Adequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

3. Individual (para 
a família) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

1. R$ 3.900,00 

32 3. Adequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 
outros países 

1. R$ 3.900,00 

 

  



 

Alternativas 

GRUPO 9 

Condições de 
trabalho/ 

infraestrutura 
Tipo de vínculo 

Oferta de 
moradia pelo 

governo 

Carga de 
trabalho 

Localização Remuneração 

33 1. Inadequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

3. Individual (para 
a família) 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

4. Áreas remotas 
de difícil acesso  

1. R$ 3.900,00 

34 
2. Com algumas 
inadequações 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Sem oferta de 
moradia 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 
porte 

3. R$ 2.100,00 

35 3. Adequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 
Estado 

3. Individual (para 
a família) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 
violentas de 
Região 
Metropolitana 

2. R$ 2.700,00 

36 3. Adequadas 

2. Nenhum 
vínculo 
(Temporário,  
autônomo)  

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 
atendimentos 
estipulado por 
turno)  

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 2.700,00 

  



 

3. Análise amostral quanto aos aspectos endógenos dos dados 

 

3.1. Estimativa dos parâmetros 

 

Foi realizada a estimativa dos parâmetros por meio do Software LMPC2, pelo Método 

de Newton-Raphson, com 4 ou 5 interações. A eficiência do experimento é de 77,14%, e 

refere-se a relação dos dados experimentais em relação ao modelo completo. Esse valor 

reflete no cálculo da Matriz de Covariância. O Quadrado Médio do Resíduo, QMR 

(variância), ficou em 0,0315, esse valor é relativo a variabilidade total do experimento. A 

listagem 1, refere-se às estimativas obtidas levando em conta todas as respostas. Foram 

3.748, o que resultou em 11.244 casos analisados levando em conta o método rank no 

processo de escolha. A estatística LR reflete que os coeficiente são estatisticamente 

diferente de zero. Quanto ao teste t, somente o coeficiente, Localizacao_1, foi não 

significativo, ou seja, poderia ser zero, os demais coeficientes são significativos a 5%.  

 

Listagem 1 

***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 

***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 

Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0315 

 

Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Infraestrutura_1          0,3870        0,0323       11,9669        [0,322 ; 0,452]          

Infraestrutura_2          0,3388        0,0342       9,9086        [0,270 ; 0,407]          

Tipo_vincula_1            0,3267        0,0306       10,6896        [0,266 ; 0,388]          

Tipo_vincula_2            -0,9359        0,0332       -28,1983        [-1,002 ; -0,870]          

Oferta_moradia_1          0,4599        0,0332       13,8489        [0,393 ; 0,526]          

Oferta_moradia_2          0,2691        0,0360       7,4801        [0,197 ; 0,341]          

Carga_rabalho_1           0,0726        0,0339       2,1402        [0,005 ; 0,141]          

Carga_rabalho_2           0,2901        0,0345       8,4082        [0,221 ; 0,359]          

Localizacao_1             0,0142        0,0322       0,4407(ns)        [-0,050 ; 0,079]          

Localizacao_2             0,2065        0,0304       6,8026        [0,146 ; 0,267]          

Localizacao_3             -0,4093        0,0308       -13,2868        [-0,471 ; -0,348]          

Salario_1                 -0,2462        0,0419       -5,8745        [-0,330 ; -0,162]          

Salario_2                 0,1466        0,0447       3,2796        [0,057 ; 0,236]          

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 

Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 

Número de Entrevistas = 3748       Número de Casos = 11244 

F(Betas_0)  = -11911,3458                 F(Betas_1)  = -10311,5236 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 3199,6442 

Rho  = 0,1343                  Rho (Ajt) = 0,1332 

 

 

 

                                                           
2
 LMPC – Logit Multinomial com Probabilidade Condicional – Software desenvolvido na tese de Doutorado de 

Osmar Ambrosio de Souza, UFSC, 1999. 



 

3.2. Dimensionamento da amostra 

 

Dimensionar uma amostra é determinar o número mínimo de entrevistas necessárias 

para que as estimativas dos parâmetros sejam assintoticamente convergentes. O presente 

processo de dimensionamento da amostra tem sua utilidade potencializada quando utilizado 

para verificar se a quantidade amostrada é convergente, ou seja, quando o Erro tem valor 

assintoticamente inferior a um valor de convergência dado, significando que qualquer 

acréscimo de entrevistas, necessariamente, não irá alterar significativamente os valores dos 

parâmetros. Utilizando-se da metodologia descrita no LMPC, foi possível determinar o 

dimensionamento em 666 amostras, com Intervalo de Confiança [616 ; 715]. Considerando 

que foram coletadas 3.748, reflete uma quantidade suficiente para análise. 

 

3.3. Tratamento de dados discrepantes 

 

É notório ocorrer em qualquer análise respostas com comportamentos que 

apresentem diferenças acentuadas frente ao comportamento médio da população 

amostrada. Dados referentes a esses comportamentos são denominados dados 

discrepantes e podem ocorrer por diversas razões, no caso de DCE, a mais frequente seria 

a interpretação equivocada das alternativas. Mas o fato em questão é que essas entrevistas 

com dados discrepantes provocam viés nos resultados, ou seja, resultados não afinados 

com a tendência natural da população amostrada. Na execução do algoritmo para identificar 

os dados discrepantes resultou na identificação de menos de 3% de entrevistas 

discrepantes, demonstrando que a sua exclusão não implica em melhora significativa do 

desempenho dos resultados. Por esse motivo, todos os casos foram mantidos para a 

análise dos parâmetros. 

 

  



 

4. Análise descritiva 

 

As figuras a seguir apresentam as informações descritivas da amostra. 

 

4.1. Atributos sociodemográficos 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 1 – Distribuição por Sexo 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 2 – Distribuição por faixa de idade 

Masculino; 
562; 15% 

Feminino; 
3173; 85% 

Não 
respondeu; 

13; 0% 

Até 29 anos; 
2203; 59% 

De 30 a 39 
anos; 1089; 

29% 

De 40 a 49 
anos; 371; 

10% 

50 anos e 
mais; 85; 2% 



 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 3 – Distribuição por Estado civil. 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 4 – Distribuição segundo ter filhos 

  

Solteiro; 2312; 
62% 

Casado(a)/Uni
ão Civil/União 
Estável; 1220; 

33% 

Separado(a)/ 
Divorciado(a); 

186; 5% 

Viúvo(a); 19; 
0% 

Não 
respondeu; 

11; 0% 

Sim; 1107; 
30% 

Não; 2629; 
70% 

Não 
respondeu; 

12; 0% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 5 – Distribuição por Região de moradia 

 

4.2. Atributos de Formação 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 6 – Distribuição por tipo de financiamento dos estudos 

 

Norte; 272; 
7% 

Nordeste; 
1378; 37% 

Sudeste; 
1500; 40% 

Sul; 201; 5% 

Centro-oeste; 
397; 11% 

Sim, Bolsa 
(PROUNI, 
etc.); 618; 

17% 

Sim, 
Financiament
o (FIES, etc.); 

671; 18% 

Não; 2451; 
65% 

Não 
respondeu; 8; 

0% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 7 – Distribuição por tempo de formação 

 

4.3. Atributos de trabalho 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 8 – Distribuição por preferência de área de trabalho 

 

Até 1 ano; 
1324; 35% 

Mais de 1 até 
2 anos; 874; 

23% 

Mais de 3 até 
5 anos; 938; 

25% 

Mais de 5 até 
10 anos; 320; 

9% 

Mais de 10 
até 20 anos; 

128; 4% 

Mais de 20 
anos; 37; 1% 

Não 
respondeu; 

127; 3% 

Somente 
serviço 

público; 1188; 
32% 

Somente 
serviço 

privado; 22; 
1% 

Serviço 
público e 

privado; 2529; 
67% 

Não 
respondeu; 9; 

0% 



 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 9 – Distribuição por preferência de tipo de vínculo de trabalho 

 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 10 – Distribuição por trabalhar ou não Na APS 

 

2547 

1053 

111 65 

Estatutário Celetista Temporário Autônomo

Sim, já 
trabalhei; 846; 

23% 

Sim, trabalho; 
1210; 32% 

Não; 1680; 
45% 

Não 
respondeu; 

12; 0% 



 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 11 – Distribuição por pretensão em seguir na carreira na APS 

 

 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 12 – Distribuição pretensão para trabalhar em área rêmora ou insegura 

 

 

Sim; 3410; 
91% 

Não; 335; 9% 

Não 
respondeu; 3; 

0% 

Sim; 1185; 
32% 

Não; 2551; 
68% 

Não 
respondeu; 

12; 0% 



 

 

Fonte: EPSM. 

Figura 13 – Distribuição em relação a classificação ao PROVAB 

 

 

  

Selecionado; 
704; 19% 

Não 
Selecionado; 
3044; 81% 



 

5. Outputs gerados pelo LMPC 

 

5.1. Estimativas dos parâmetros, geral e por estratos 

 
GERAL 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0315 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,3870        0,0323       11,9669        [0,322 ; 0,452]          
Infraestrutura_2          0,3388        0,0342       9,9086        [0,270 ; 0,407]          
Tipo_vincula_1            0,3267        0,0306       10,6896        [0,266 ; 0,388]          
Tipo_vincula_2            -0,9359        0,0332       -28,1983        [-1,002 ; -0,870]          
Oferta_moradia_1          0,4599        0,0332       13,8489        [0,393 ; 0,526]          
Oferta_moradia_2          0,2691        0,0360       7,4801        [0,197 ; 0,341]          
Carga_rabalho_1           0,0726        0,0339       2,1402        [0,005 ; 0,141]          
Carga_rabalho_2           0,2901        0,0345       8,4082        [0,221 ; 0,359]          
Localizacao_1             0,0142        0,0322       0,4407        [-0,050 ; 0,079]          
Localizacao_2             0,2065        0,0304       6,8026        [0,146 ; 0,267]          
Localizacao_3             -0,4093        0,0308       -13,2868        [-0,471 ; -0,348]          
Salario_1                 -0,2462        0,0419       -5,8745        [-0,330 ; -0,162]          
Salario_2                 0,1466        0,0447       3,2796        [0,057 ; 0,236]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 3748       Número de Casos = 11244 
F(Betas_0)  = -11911,3458                 F(Betas_1)  = -10311,5236 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 3199,6442 
Rho  = 0,1343                  Rho (Ajt) = 0,1332 
 
 
 
REGIÃO NORTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,4023 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,4444        0,1204       3,6895        [0,203 ; 0,685]          
Infraestrutura_2          0,1584        0,1275       1,2425        [-0,097 ; 0,413]          
Tipo_vincula_1            0,5078        0,1140       4,4546        [0,280 ; 0,736]          
Tipo_vincula_2            -0,7839        0,1237       -6,3383        [-1,031 ; -0,537]          
Oferta_moradia_1          0,5301        0,1242       4,2670        [0,282 ; 0,779]          
Oferta_moradia_2          0,3277        0,1304       2,5128        [0,067 ; 0,589]          
Carga_rabalho_1           -0,0685        0,1251       -0,5476        [-0,319 ; 0,182]          
Carga_rabalho_2           0,1515        0,1285       1,1786        [-0,106 ; 0,409]          
Localizacao_1             0,2613        0,1203       2,1727        [0,021 ; 0,502]          
Localizacao_2             0,0914        0,1139       0,8026        [-0,136 ; 0,319]          
Localizacao_3             -0,2298        0,1109       -2,0723        [-0,452 ; -0,008]          
Salario_1                 -0,0135        0,1607       -0,0842        [-0,335 ; 0,308]          
Salario_2                 0,3426        0,1624       2,1101        [0,018 ; 0,667]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 272       Número de Casos = 816 
F(Betas_0)  = -864,4306                 F(Betas_1)  = -740,2306 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 248,4002 
Rho  = 0,1437                  Rho (Ajt) = 0,1286 
 
 
 

  



 

REGIÃO NORDESTE 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0901 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,4245        0,0539       7,8798        [0,317 ; 0,532]          
Infraestrutura_2          0,4162        0,0570       7,2990        [0,302 ; 0,530]          
Tipo_vincula_1            0,3456        0,0509       6,7876        [0,244 ; 0,447]          
Tipo_vincula_2            -1,0117        0,0556       -18,1803        [-1,123 ; -0,900]          
Oferta_moradia_1          0,4657        0,0547       8,5090        [0,356 ; 0,575]          
Oferta_moradia_2          0,3024        0,0600       5,0374        [0,182 ; 0,422]          
Carga_rabalho_1           0,0893        0,0567       1,5756        [-0,024 ; 0,203]          
Carga_rabalho_2           0,3230        0,0578       5,5844        [0,207 ; 0,439]          
Localizacao_1             -0,0464        0,0535       -0,8676        [-0,153 ; 0,061]          
Localizacao_2             0,2631        0,0505       5,2137        [0,162 ; 0,364]          
Localizacao_3             -0,6104        0,0521       -11,7072        [-0,715 ; -0,506]          
Salario_1                 -0,2566        0,0693       -3,7038        [-0,395 ; -0,118]          
Salario_2                 0,0340        0,0753       0,4520        [-0,116 ; 0,185]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 1378       Número de Casos = 4134 
F(Betas_0)  = -4379,3582                 F(Betas_1)  = -3695,0579 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 1368,6005 
Rho  = 0,1563                  Rho (Ajt) = 0,1533 
 
 
 
REGIÃO SUDESTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0779 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,3926        0,0511       7,6784        [0,290 ; 0,495]          
Infraestrutura_2          0,3454        0,0541       6,3858        [0,237 ; 0,454]          
Tipo_vincula_1            0,3006        0,0482       6,2347        [0,204 ; 0,397]          
Tipo_vincula_2            -0,9582        0,0525       -18,2517        [-1,063 ; -0,853]          
Oferta_moradia_1          0,4540        0,0528       8,5933        [0,348 ; 0,560]          
Oferta_moradia_2          0,2413        0,0570       4,2336        [0,127 ; 0,355]          
Carga_rabalho_1           0,0570        0,0536       1,0635        [-0,050 ; 0,164]          
Carga_rabalho_2           0,2661        0,0541       4,9145        [0,158 ; 0,374]          
Localizacao_1             -0,0445        0,0511       -0,8707        [-0,147 ; 0,058]          
Localizacao_2             0,1829        0,0480       3,8135        [0,087 ; 0,279]          
Localizacao_3             -0,2931        0,0485       -6,0431        [-0,390 ; -0,196]          
Salario_1                 -0,2781        0,0661       -4,2089        [-0,410 ; -0,146]          
Salario_2                 0,1832        0,0708       2,5864        [0,042 ; 0,325]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 1500       Número de Casos = 4500 
F(Betas_0)  = -4767,0807                 F(Betas_1)  = -4144,4056 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 1245,3502 
Rho  = 0,1306                  Rho (Ajt) = 0,1279 
 
 
 
 
 

  



 

REGIAO SUL 
 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,6441 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,3389        0,1432       2,3675        [0,053 ; 0,625]          
Infraestrutura_2          0,4779        0,1519       3,1473        [0,174 ; 0,782]          
Tipo_vincula_1            0,3093        0,1329       2,3272        [0,043 ; 0,575]          
Tipo_vincula_2            -0,8178        0,1471       -5,5610        [-1,112 ; -0,524]          
Oferta_moradia_1          0,4218        0,1466       2,8776        [0,129 ; 0,715]          
Oferta_moradia_2          0,1478        0,1529       0,9663        [-0,158 ; 0,454]          
Carga_rabalho_1           0,1379        0,1506       0,9154        [-0,163 ; 0,439]          
Carga_rabalho_2           0,3689        0,1540       2,3951        [0,061 ; 0,677]          
Localizacao_1             0,5165        0,1427       3,6193        [0,231 ; 0,802]          
Localizacao_2             0,1478        0,1317       1,1220        [-0,116 ; 0,411]          
Localizacao_3             -0,1667        0,1359       -1,2267        [-0,438 ; 0,105]          
Salario_1                 -0,4045        0,1840       -2,1979        [-0,773 ; -0,036]          
Salario_2                 0,3377        0,1977       1,7083        [-0,058 ; 0,733]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 201       Número de Casos = 603 
F(Betas_0)  = -638,7888                 F(Betas_1)  = -541,6075 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 194,3627 
Rho  = 0,1521                  Rho (Ajt) = 0,1318 
 
 
 
REGIAO CENTRO-OESTE 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,2900 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,2571        0,0977       2,6331        [0,062 ; 0,452]          
Infraestrutura_2          0,1306        0,1036       1,2603        [-0,077 ; 0,338]          
Tipo_vincula_1            0,2814        0,0931       3,0219        [0,095 ; 0,468]          
Tipo_vincula_2            -0,8054        0,0985       -8,1754        [-1,002 ; -0,608]          
Oferta_moradia_1          0,4732        0,1013       4,6690        [0,271 ; 0,676]          
Oferta_moradia_2          0,2867        0,1123       2,5530        [0,062 ; 0,511]          
Carga_rabalho_1           0,1623        0,1037       1,5655        [-0,045 ; 0,370]          
Carga_rabalho_2           0,3497        0,1049       3,3327        [0,140 ; 0,560]          
Localizacao_1             0,0214        0,0969       0,2210        [-0,172 ; 0,215]          
Localizacao_2             0,2274        0,0922       2,4660        [0,043 ; 0,412]          
Localizacao_3             -0,4061        0,0933       -4,3526        [-0,593 ; -0,219]          
Salario_1                 -0,1620        0,1292       -1,2542        [-0,420 ; 0,096]          
Salario_2                 0,1925        0,1329       1,4490        [-0,073 ; 0,458]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 397       Número de Casos = 1191 
F(Betas_0)  = -1261,6874                 F(Betas_1)  = -1122,1250 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 279,1247 
Rho  = 0,1106                  Rho (Ajt) = 0,1003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROVAB SELECIONADO 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,1701 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,4152        0,0753       5,5167        [0,265 ; 0,566]          
Infraestrutura_2          0,3372        0,0798       4,2250        [0,178 ; 0,497]          
Tipo_vincula_1            0,4393        0,0708       6,2067        [0,298 ; 0,581]          
Tipo_vincula_2            -1,0105        0,0788       -12,8287        [-1,168 ; -0,853]          
Oferta_moradia_1          0,4955        0,0759       6,5303        [0,344 ; 0,647]          
Oferta_moradia_2          0,2712        0,0845       3,2077        [0,102 ; 0,440]          
Carga_rabalho_1           0,0347        0,0792       0,4384        [-0,124 ; 0,193]          
Carga_rabalho_2           0,2508        0,0807       3,1070        [0,089 ; 0,412]          
Localizacao_1             -0,0291        0,0748       -0,3892        [-0,179 ; 0,120]          
Localizacao_2             0,1802        0,0701       2,5698        [0,040 ; 0,320]          
Localizacao_3             -0,4979        0,0722       -6,8938        [-0,642 ; -0,353]          
Salario_1                 -0,4270        0,0976       -4,3758        [-0,622 ; -0,232]          
Salario_2                 -0,1005        0,1044       -0,9625        [-0,309 ; 0,108]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 704       Número de Casos = 2112 
F(Betas_0)  = -2237,3499                 F(Betas_1)  = -1879,6683 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 715,3632 
Rho  = 0,1599                  Rho (Ajt) = 0,1541 
 
 
 
PROVAB - NAO SELECIONADO 
 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0387 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,3808        0,0358       10,6261        [0,309 ; 0,453]          
Infraestrutura_2          0,3388        0,0379       8,9452        [0,263 ; 0,415]          
Tipo_vincula_1            0,3004        0,0339       8,8622        [0,233 ; 0,368]          
Tipo_vincula_2            -0,9224        0,0366       -25,1711        [-0,996 ; -0,849]          
Oferta_moradia_1          0,4527        0,0370       12,2480        [0,379 ; 0,527]          
Oferta_moradia_2          0,2678        0,0398       6,7296        [0,188 ; 0,347]          
Carga_rabalho_1           0,0802        0,0376       2,1335        [0,005 ; 0,155]          
Carga_rabalho_2           0,2991        0,0382       7,8334        [0,223 ; 0,375]          
Localizacao_1             0,0243        0,0357       0,6812        [-0,047 ; 0,096]          
Localizacao_2             0,2123        0,0337       6,3028        [0,145 ; 0,280]          
Localizacao_3             -0,3903        0,0341       -11,4490        [-0,458 ; -0,322]          
Salario_1                 -0,2065        0,0464       -4,4456        [-0,299 ; -0,114]          
Salario_2                 0,2012        0,0495       4,0603        [0,102 ; 0,300]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 3044       Número de Casos = 9132 
F(Betas_0)  = -9673,9959                 F(Betas_1)  = -8422,8927 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 2502,2063 
Rho  = 0,1293                  Rho (Ajt) = 0,1280 
 
 
 
 
 

  



 

RECEBEU BOLSA 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,2011 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,3190        0,0801       3,9810        [0,159 ; 0,479]          
Infraestrutura_2          0,3654        0,0845       4,3241        [0,196 ; 0,534]          
Tipo_vincula_1            0,2804        0,0755       3,7120        [0,129 ; 0,431]          
Tipo_vincula_2            -0,9411        0,0815       -11,5494        [-1,104 ; -0,778]          
Oferta_moradia_1          0,4643        0,0812       5,7210        [0,302 ; 0,627]          
Oferta_moradia_2          0,2236        0,0889       2,5146        [0,046 ; 0,401]          
Carga_rabalho_1           -0,0277        0,0852       -0,3255        [-0,198 ; 0,143]          
Carga_rabalho_2           0,2813        0,0845       3,3276        [0,112 ; 0,450]          
Localizacao_1             0,0535        0,0797       0,6712        [-0,106 ; 0,213]          
Localizacao_2             0,2192        0,0744       2,9454        [0,070 ; 0,368]          
Localizacao_3             -0,4177        0,0766       -5,4555        [-0,571 ; -0,265]          
Salario_1                 -0,2977        0,1031       -2,8875        [-0,504 ; -0,091]          
Salario_2                 0,2312        0,1131       2,0439        [0,005 ; 0,457]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 621       Número de Casos = 1863 
F(Betas_0)  = -1973,5714                 F(Betas_1)  = -1705,1656 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 536,8116 
Rho  = 0,1360                  Rho (Ajt) = 0,1294 
 
 
 
 
RECEBEU FINACIAMENTO 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,1660 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,2954        0,0757       3,9050        [0,144 ; 0,447]          
Infraestrutura_2          0,1995        0,0803       2,4853        [0,039 ; 0,360]          
Tipo_vincula_1            0,2217        0,0714       3,1065        [0,079 ; 0,364]          
Tipo_vincula_2            -0,9721        0,0783       -12,4089        [-1,129 ; -0,815]          
Oferta_moradia_1          0,4475        0,0781       5,7307        [0,291 ; 0,604]          
Oferta_moradia_2          0,2914        0,0840       3,4685        [0,123 ; 0,459]          
Carga_rabalho_1           0,0241        0,0787       0,3065        [-0,133 ; 0,182]          
Carga_rabalho_2           0,2553        0,0805       3,1704        [0,094 ; 0,416]          
Localizacao_1             0,0527        0,0761       0,6922        [-0,100 ; 0,205]          
Localizacao_2             0,2932        0,0711       4,1228        [0,151 ; 0,435]          
Localizacao_3             -0,3682        0,0716       -5,1466        [-0,511 ; -0,225]          
Salario_1                 -0,2705        0,0984       -2,7494        [-0,467 ; -0,074]          
Salario_2                 0,1542        0,1048       1,4712        [-0,055 ; 0,364]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 673       Número de Casos = 2019 
F(Betas_0)  = -2138,8302                 F(Betas_1)  = -1868,3657 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 540,9291 
Rho  = 0,1265                  Rho (Ajt) = 0,1204 
 
 
 

  



 

NAO RECEBEU BOLSA OU FINANCIAMENTO 
 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,7714  ***  QMR = 0,0483 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestrutura_1          0,4284        0,0401       10,6949        [0,348 ; 0,508]          
Infraestrutura_2          0,3699        0,0423       8,7377        [0,285 ; 0,455]          
Tipo_vincula_1            0,3668        0,0379       9,6849        [0,291 ; 0,443]          
Tipo_vincula_2            -0,9259        0,0411       -22,5371        [-1,008 ; -0,844]          
Oferta_moradia_1          0,4617        0,0412       11,2126        [0,379 ; 0,544]          
Oferta_moradia_2          0,2739        0,0446       6,1460        [0,185 ; 0,363]          
Carga_rabalho_1           0,1103        0,0420       2,6283        [0,026 ; 0,194]          
Carga_rabalho_2           0,3022        0,0429       7,0522        [0,217 ; 0,388]          
Localizacao_1             -0,0036        0,0398       -0,0909        [-0,083 ; 0,076]          
Localizacao_2             0,1805        0,0377       4,7952        [0,105 ; 0,256]          
Localizacao_3             -0,4201        0,0382       -11,0018        [-0,497 ; -0,344]          
Salario_1                 -0,2280        0,0519       -4,3904        [-0,332 ; -0,124]          
Salario_2                 0,1251        0,0550       2,2737        [0,015 ; 0,235]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 2454       Número de Casos = 7362 
F(Betas_0)  = -7798,9441                 F(Betas_1)  = -6724,9880 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 2147,9123 
Rho  = 0,1377                  Rho (Ajt) = 0,1360 
 
 
 
 
 

  



 

5.2. Teste de comparação de alternativas – aplicação da Função Utilidade - 

GERAL 

 
 
Teste de Comparação de Alternativas. 
Alternativa 31 => (1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  ) = 1,4901 ***  Var = 0,0087  a 
Alternativa 6 => (0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  ) = 1,2123 ***  Var = 0,0080  -b 
Alternativa 24 => (1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  ) = 1,1436 ***  Var = 0,0063  --c 
Alternativa 16 => (1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  ) = 1,0375 ***  Var = 0,0110  ---d 
Alternativa 33 => (0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  ) = 1,0201 ***  Var = 0,0075  ----e 
Alternativa 32 => (1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  1  ) = 0,9408 ***  Var = 0,0106  -----f 
Alternativa 11 => (0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  ) = 0,9159 ***  Var = 0,0067  ------g 
Alternativa 4 => (1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  ) = 0,9050 ***  Var = 0,0076  -------h 
Alternativa 12 => (1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  ) = 0,8833 ***  Var = 0,0093  --------i 
Alternativa 34 => (0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  ) = 0,8560 ***  Var = 0,0102  ---------j 
Alternativa 18 => (0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  ) = 0,8414 ***  Var = 0,0074  ----------k 
Alternativa 21 => (0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  ) = 0,7597 ***  Var = 0,0104  -----------l 
Alternativa 15 => (0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  ) = 0,7236 ***  Var = 0,0064  ------------m 
Alternativa 28 => (1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  ) = 0,7202 ***  Var = 0,0069  -------------n 
Alternativa 2 => (0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  ) = 0,5966 ***  Var = 0,0080  --------------o 
Alternativa 26 => (0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  ) = 0,5810 ***  Var = 0,0100  ---------------p 
Alternativa 19 => (0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  ) = 0,5208 ***  Var = 0,0108  ----------------q 
Alternativa 35 => (1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  ) = 0,4815 ***  Var = 0,0079  -----------------r 
Alternativa 3 => (0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  ) = 0,2458 ***  Var = 0,0108  ------------------s 
Alternativa 23 => (0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  ) = 0,2159 ***  Var = 0,0075  -------------------t 
Alternativa 22 => (0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  ) = 0,0251 ***  Var = 0,0069  --------------------u 
Alternativa 25 => (0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  ) = -0,0397 ***  Var = 0,0036  ---------------------v 
Alternativa 13 => (0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  ) = -0,0420 ***  Var = 0,0079  ---------------------vw 
Alternativa 5 => (0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  ) = -0,0995 ***  Var = 0,0062  -----------------------x 
Alternativa 30 => (0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  ) = -0,2368 ***  Var = 0,0097  ------------------------y 
Alternativa 9 => (0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  ) = -0,2627 ***  Var = 0,0040  -------------------------z 
Alternativa 8 => (1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  ) = -0,3155 ***  Var = 0,0076  --------------------------A 
Alternativa 17 => (0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  ) = -0,4187 ***  Var = 0,0121  ---------------------------B 
Alternativa 1 => (0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  ) = -0,4763 ***  Var = 0,0104  ----------------------------C 
Alternativa 36 => (1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  ) = -0,5160 ***  Var = 0,0079  -----------------------------D 
Alternativa 27 => (1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  ) = -0,5183 ***  Var = 0,0124  -----------------------------DE 
Alternativa 7 => (0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  ) = -0,5720 ***  Var = 0,0106  -------------------------------F 
Alternativa 20 => (1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  ) = -0,5758 ***  Var = 0,0105  -------------------------------FG 
Alternativa 10 => (0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  ) = -0,6087 ***  Var = 0,0071  ---------------------------------H 
Alternativa 29 => (0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  1  ) = -0,6394 ***  Var = 0,0082  ----------------------------------I 
Alternativa 14 => (0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  ) = -0,7927 ***  Var = 0,0068  -----------------------------------J 
* Letras diferentes indica diferença significativa a 5% de probabilidade 
 
 
 



APENDICE N – ESPECIFICAÇÃO DO DCE DE CIRURGIÕES-DENTISTAS 

  



 

1. Codificação do experimento 

 

 O quadro abaixo apresenta os atributos e respectivos níveis definidos para o 

experimento de preferência declarada com a finalidade de estabelecer os coeficientes dos 

parâmetros que definem as trocas compensatórias entre os atributos. O quadro descreve a 

codificação binária dos níveis que foram utilizados para a estimativas dos parâmetros por 

meio das técnicas de preferência declarada. 

 O experimento pode ser expresso pela função matemática: 

FU = 11X11+ 12X12+ 21X21+ 22X22+ 31X31+ 32X32+ 41X41 + 42X42 + 51X51 + 52X52 + 61X61 

+ 62X62+ 63X63+ 71X71+ 72X72 

 

 Onde, os coeficientes Betas serão motivos de estimação e as variáveis X são as 

codificações binárias descrita no quadro 1. 

 

  



 

Quadro  1 - Atributos para o DCE – Brasil, CIRURGIÕES-DENTISTAS, 2012. 

Atributos Níveis Codificação 

1 - Condições de 
trabalho/ infraestrutura 

1. Inadequadas 00 

2. Com algumas inadequações 01 

3. Adequadas 10 

2 - Tipo de vínculo 

1. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Sem Carreira de 
Estado 

00 

2. Nenhum vínculo (Temporário,  autônomo)  01 

3. Vínculo estável (Estatutário, CLT) - Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, Banco do Brasil) 

10 

3 - Oferta de moradia 
pelo governo 

1. Sem oferta de moradia 00 

2. Compartilhada (dormitório) 01 

3. Individual (para a família) 10 

4 - Carga de trabalho 

1. Horário integral (40 horas semanais) 00 

2. Horário parcial (20-30 horas semanais) 01 

3. Por produção (número de atendimentos estipulado 
por turno)  

10 

5 - Rede de Referência 

1. Dificuldade de acesso a especialistas/atenção 
hospitalar/exames 

00 

2. Com alguma facilidade de acesso a 
especialistas/atenção hospitalar/exames 

01 

3. Facilidade de acesso a especialistas/atenção 
hospitalar/exames 

10 

6 - Localização do 
trabalho 

1. Áreas centrais de cidades de médio/grande porte 000 

2. Áreas inseguras/ violentas de Região Metropolitana 001 

3. Áreas remotas áridas/ inóspitas 010 

4. Áreas remotas de difícil acesso  100 

5. Áreas remotas de fronteira com outros países 111 

7 - Remuneração do 
trabalho 

1. R$ 2.300,00 00 

2. R$ 3.000,00 01 

3. R$ 4.300,00 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Delineamento do experimento 

 

Este experimento pode ser definido, matematicamente, como um Ensaio Fatorial 

36x5, constituído por 6 atributos com 3 níveis e um atributo com cinco níveis. O 

delineamento experimental está descrito abaixo de acordo com o trabalho de Souza (1999)1.  

  

Projeto 5.8  t = 15,   k = 4,  r = 4,  b = 15,  1 = 1, 2 = 0,   E = 0,79   BIPB 

Métodos de Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados, BIPB. 

 

 

Quadro  2 – Tabela de experimentos fatoriais 

Atributos 
Níveis 

Ensaio Fatorial 
Projeto 

2 3 5  

7 0 6 1 5 x 3
6
 5.8 

 

Pode ser observado que o experimento gera, caso seja completo (com todos os 

atributos e interações) 3x3x3x3x3x3x5=3645 alternativas. Essas alternativas foram 

fracionadas no conjunto de escolha com 30 alternativas por técnicas de Ensaios fatoriais 

fracionários e Blocos Incompletos Balanceados. Do conjunto de alternativas, formado por 30 

alternativas, foram divididos em 6 grupos de escolha, cada Grupo com 5 alternativas. 

As 30 alternativas foram divididas em 6 grupos de escolha, com 5 alternativas cada, 

segundo descrição abaixo. 

                                                           
1
 Site: http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/ 

http://www.eps.ufsc.br/teses99/osmar/


 

Quadro  3 - Codificação matemática dos níveis e atributos. 

Alternativas GRUPO 1 

1 

Infraestrutura Vínculo Referência Localização Remuneração 

1. Inadequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

  
6 

Vínculo Carga Referência Localização Remuneração 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a CEO e 
exames 

radiológicos 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

2. R$ 3.000,00 

  
11 

Infraestrutura Moradia Carga Localização Remuneração 

3. Adequadas 
2. Compartilhada 

(dormitório) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

2. R$ 3.000,00 

  
16 

Infraestrutura Moradia Carga Localização Remuneração 

1. Inadequadas 
1. Sem oferta de 

moradia 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

2. R$ 3.000,00 

  
21 

Infraestrutura Vínculo Referência Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a CEO e 
exames 

radiológicos 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
2. R$ 3.000,00 

       

  



 

Alternativas GRUPO 2 

 
2 

Infraestrutura Vínculo Trabalho Localização Remuneração 

1. Inadequadas 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

3. R$ 4.300,00 

 
7 

Infraestrutura Carga Referência Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

 
12 

Vínculo Carga Referência Localização Remuneração 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

3. R$ 4.300,00 

 
17 

Infraestrutura Moradia Referência Localização Remuneração 

1. Inadequadas 
2. Compartilhada 

(dormitório) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a CEO e 
exames 

radiológicos 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

3. R$ 4.300,00 

  
26 

Infraestrutura Carga Referência Localização Remuneração 

3. Adequadas 
1. Horário integral 

(40 horas 
semanais) 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
3. R$ 4.300,00 

 

  



 

      
Alternativas GRUPO 3 

 
3 

Infraestrutura Moradia Referência Localização Remuneração 

1. Inadequadas 
3. Individual (para 

a família) 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

2. R$ 3.000,00 

 
8 

Vínculo Moradia Referência Localização Remuneração 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

3. Individual (para 
a família) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a 
especialistas/aten

ção 
hospitalar/exames 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

3. R$ 4.300,00 

 
13 

Vínculo Moradia Carga Localização Remuneração 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

 
22 

Moradia Carga Referência Localização Remuneração 

3. Individual (para 
a família) 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

3. R$ 4.300,00 

 
27 

Vínculo Carga Referência Localização Remuneração 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

2. R$ 3.000,00 

 

  



 

Alternativas GRUPO 4 

 
4 

Infraestrutura Moradia Carga Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 3.000,00 

 
9 

Infraestrutura Vínculo Carga Localização Remuneração 

3. Adequadas 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

3. R$ 4.300,00 

 
18 

Infraestrutura Vínculo Carga Localização Remuneração 

1. Inadequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
2. R$ 3.000,00 

 
23 

Infraestrutura Vínculo Moradia Localização Remuneração 

3. Adequadas 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

3. Individual (para 
a família) 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
3. R$ 4.300,00 

 
28 

Vínculo Moradia Carga Localização Remuneração 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

3. Individual (para 
a família) 

1. Horário integral 
(40 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

      

 

  



 

Alternativas GRUPO 5 

 
5 

Infraestrutura Moradia Referência Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
3. R$ 4.300,00 

 
14 

Vínculo Moradia Referência Localização Remuneração 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

3. R$ 4.300,00 

 
19 

Infraestrutura Vínculo Moradia Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

1. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Sem Carreira de 

Estado 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

 
24 

Vínculo Carga Referência Localização Remuneração 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 3.000,00 

 
29 

Vínculo Moradia Referência Localização Remuneração 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

2. Compartilhada 
(dormitório) 

1. Dificuldade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

2. R$ 3.000,00 

      

 

  



 

Alternativas GRUPO 6 

 
10 

Infraestrutura Vínculo Moradia Localização Remuneração 

3. Adequadas 

3. Vínculo estável 
(Estatutário, CLT) 
- Com Carreira de 
Estado (Tipo Juiz, 
Banco do Brasil) 

1. Sem oferta de 
moradia 

5. Áreas remotas 
de fronteira com 

outros países 
2. R$ 3.000,00 

 
15 

Moradia Carga Referência Localização Remuneração 

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a CEO e 
exames 

radiológicos 

4. Áreas remotas 
de difícil acesso 

2. R$ 3.000,00 

 
20 

Infraestrutura Vínculo Referência Localização Remuneração 

2. Com algumas 
inadequações 

2. Nenhum 
vínculo 

(Temporário,  
autônomo) 

3. Facilidade de 
acesso a CEO e 

exames 
radiológicos 

3. Áreas remotas 
áridas/ inóspitas 

2. R$ 3.000,00 

 
25 

Infraestrutura Moradia Carga Localização Remuneração 

3. Adequadas 
1. Sem oferta de 

moradia 

2. Horário parcial 
(20-30 horas 
semanais) 

1. Áreas centrais 
de cidades de 
médio/grande 

porte 

1. R$ 2.300,00 

 
30 

Moradia Trabalho Referencias Localização Remuneração 

1. Sem oferta de 
moradia 

3. Por produção 
(número de 

atendimentos 
estipulado por 

turno) 

2. Com alguma 
facilidade de 

acesso a CEO e 
exames 

radiológicos 

2. Áreas 
inseguras/ 

violentas de 
Região 

Metropolitana 

3. R$ 4.300,00 

   



 

3. Análise amostral quanto aos aspectos endógenos dos dados 

 

3.1. Estimativa dos parâmetros 

 

Foi realizada a estimativa dos parâmetros por meio do Software LMPC2, pelo Método 

de Newton-Raphson, com 4 ou 5 interações. A eficiência do experimento é de 82,76%, e 

refere-se a relação dos dados experimentais em relação ao modelo completo. Esse valor 

reflete no cálculo da Matriz de Covariância. O Quadrado Médio do Resíduo, QMR 

(variância), ficou em 0,2585, esse valor é relativo a variabilidade total do experimento. A 

listagem 1, refere-se às estimativas obtidas levando em conta todas as entrevistas. Foram 

340, o que resultou em 1.360 casos analisados levando em conta o método rank no 

processo de escolha. A estatística LR reflete que os coeficiente são estatisticamente 

diferente de zero. Quanto ao teste t, cinco coeficientes sinalizaram que os coeficientes 

poderiam ser zero, no entanto, optou-se por mantê-los no experimento. Os demais foram 

significativos a 5%.  

 

Listagem 1 

***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 

***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 

Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,2585 

 

Atributo               Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Infra1                    1,2277        0,1561       7,8649        [0,915 ; 1,540]          

Infra2                    0,3867        0,1679       2,3037        [0,051 ; 0,722]          

Vínculo1               -0,1252        0,1400       -0,8946(ns)        [-0,405 ; 0,155]          

Vinculo2               -0,9661        0,1132       -8,5365        [-1,192 ; -0,740]          

Moradia1               0,2942        0,1323       2,2241        [0,030 ; 0,559]          

Moradia2               0,1748        0,1411       1,2389(ns)        [-0,107 ; 0,457]          

Trabalho1             -0,4532        0,1429       -3,1714        [-0,739 ; -0,167]          

Trabalho2              0,5722        0,1231       4,6479        [0,326 ; 0,818]          

Referenc1              0,1573        0,1510       1,0417(ns)        [-0,145 ; 0,459]          

Referenc2              0,3718        0,1272       2,9229        [0,117 ; 0,626]          

Localiza1                0,0112        0,1444       0,0773(ns)        [-0,278 ; 0,300]          

Localiza2               -0,3136        0,1259       -2,4917        [-0,565 ; -0,062]          

Localiza3               -0,0876        0,1160       -0,7553(ns)        [-0,320 ; 0,144]          

Salario                    0,3071        0,1500       2,0470        [0,007 ; 0,607]          

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 

Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 

Número de Entrevistas = 340       Número de Casos = 1360 

F(Betas_0)  = -1627,7472                 F(Betas_1)  = -1460,1779 

LR (-2[F(0)-F(B)])= 335,1387 

Rho  = 0,1029                  Rho (Ajt) = 0,0943 

 

                                                           
2
 LMPC – Logit Multinomial com Probabilidade Condicional – Software desenvolvido na tese de Doutorado de 

Osmar Ambrosio de Souza, UFSC, 1999. 



 

3.2. Dimensionamento da amostra 

 

Dimensionar uma amostra é determinar o número mínimo de entrevistas necessárias 

para que as estimativas dos parâmetros sejam assintoticamente convergentes. O presente 

processo de dimensionamento da amostra tem sua utilidade potencializada quando utilizado 

para verificar se a quantidade amostrada é convergente, ou seja, quando o Erro tem valor 

assintoticamente inferior a um valor de convergência dado, significando que qualquer 

acréscimo de entrevistas, necessariamente, não irá alterar significativamente os valores dos 

parâmetros. Utilizando-se da metodologia descrita no LMPC, foi possível determinar o 

dimensionamento em 217 amostras, com Intervalo de Confiança [202 ; 232]. Considerando 

que foram coletadas 340, reflete uma quantidade suficiente para análise. 

 

 

3.3. Tratamento de dados discrepantes 

 

É notório ocorrer em qualquer análise respostas com comportamentos que 

apresentem diferenças acentuadas frente ao comportamento médio da população 

amostrada. Dados referentes a esses comportamentos são denominados dados 

discrepantes e podem ocorrer por diversas razões, no caso de DCE, a mais frequente seria 

a interpretação equivocada das alternativas. Mas o fato em questão é que essas entrevistas 

com dados discrepantes provocam viés nos resultados, ou seja, resultados não afinados 

com a tendência natural da população amostrada. Na execução do algoritmo para identificar 

os dados discrepantes resultou na identificação de menos de 3% de entrevistas 

discrepantes, demonstrando que a sua exclusão não implica em melhora significativa do 

desempenho dos resultados. Por esse motivo, todos os casos foram mantidos para a 

análise dos parâmetros. 

 

  



 

4. Análise descritiva 

 

As figuras a seguir apresentam as informações descritivas da amostra. 

 

4.1. Atributos sociodemográficos 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 1 – Distribuição por Sexo 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 2 – Distribuição por faixa de idade 

Masculino; 
111; 33% 

Feminino; 
229; 67% 

Até 29 anos; 
163; 48% 

De 30 a 39 
anos; 109; 

32% 

De 40 a 49 
anos; 42; 12% 

50 anos e 
mais; 26; 8% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 3 – Distribuição por Estado civil. 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 4 – Distribuição segundo ter de filhos 

 

Solteiro; 184; 
54% 

Casado(a)/Uni
ão Civil/União 
Estável; 132; 

39% 

Separado(a)/ 
Divorciado(a); 

22; 7% 

Viúvo(a); 1; 
0% 

Não 
respondeu; 1; 

0% 

Sim; 112; 
33% 

Não; 226; 
66% 

Não 
respondeu; 2; 

1% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 5 – Distribuição por Região de moradia 

 

4.2. Atributos de Formação 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 6 – Distribuição por tipo de financiamento dos estudos 

 

Norte; 30; 9% 

Nordeste; 
100; 29% 

Sudeste; 154; 
45% 

Sul; 22; 7% 

Centro-oeste; 
34; 10% 

Sim, Bolsa 
(PROUNI, 

etc.); 26; 8% 

Sim, 
Financiament
o (FIES, etc.); 

46; 13% 

Não; 268; 
79% 



 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 7 – Distribuição por tempo de formação 

 

4.3. Atributos de trabalho 

 

 

      Fonte: EPSM. 

Figura 8 – Distribuição por preferência de área de trabalho 
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      Fonte: EPSM. 

Figura 9 – Distribuição por preferência de tipo de vínculo de trabalho 

 

 

      Fonte: EPSM. 

Figura 10 – Distribuição por trabalhar ou não Na APS 
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      Fonte: EPSM. 

Figura 11 – Distribuição por pretensão em seguir na carreira na APS 

 

 

 

   Fonte: EPSM. 

Figura 12 – Distribuição pretensão para trabalhar em área rêmora ou insegura 
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   Fonte: EPSM. 

Figura 13 – Distribuição em relação a classificação ao PROVAB 
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5. Outputs gerados pelo LMPC 

 

5.1. Estimativas dos parâmetros, geral e por estratos 

 
GERAL 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,2585 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,2277        0,1561       7,8649        [0,915 ; 1,540]          
Infra2                    0,3867        0,1679       2,3037        [0,051 ; 0,722]          
Vínculo1                  -0,1252        0,1400       -0,8946        [-0,405 ; 0,155]          
Vinculo2                  -0,9661        0,1132       -8,5365        [-1,192 ; -0,740]          
Moradia1                  0,2942        0,1323       2,2241        [0,030 ; 0,559]          
Moradia2                  0,1748        0,1411       1,2389        [-0,107 ; 0,457]          
Trabalho1                 -0,4532        0,1429       -3,1714        [-0,739 ; -0,167]          
Trabalho2                 0,5722        0,1231       4,6479        [0,326 ; 0,818]          
Referenc1                 0,1573        0,1510       1,0417        [-0,145 ; 0,459]          
Referenc2                 0,3718        0,1272       2,9229        [0,117 ; 0,626]          
Localiza1                 0,0112        0,1444       0,0773        [-0,278 ; 0,300]          
Localiza2                 -0,3136        0,1259       -2,4917        [-0,565 ; -0,062]          
Localiza3                 -0,0876        0,1160       -0,7553        [-0,320 ; 0,144]          
Salario                   0,3071        0,1500       2,0470        [0,007 ; 0,607]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 340       Número de Casos = 1360 
F(Betas_0)  = -1627,7472                 F(Betas_1)  = -1460,1779 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 335,1387 
Rho  = 0,1029                  Rho (Ajt) = 0,0943 
 
 
 
REGIAO NORTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 3,6386 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,4948        0,5337       2,8010        [0,427 ; 2,562]          
Infra2                    0,8511        0,5782       1,4720        [-0,305 ; 2,007]          
Vínculo1                  0,1429        0,4921       0,2905        [-0,841 ; 1,127]          
Vinculo2                  -0,9240        0,3622       -2,5513        [-1,648 ; -0,200]          
Moradia1                  0,1891        0,5080       0,3722        [-0,827 ; 1,205]          
Moradia2                  0,6585        0,5107       1,2895        [-0,363 ; 1,680]          
Trabalho1                 -0,3102        0,4581       -0,6771        [-1,226 ; 0,606]          
Trabalho2                 0,5053        0,4786       1,0557        [-0,452 ; 1,462]          
Referenc1                 0,2581        0,5749       0,4490        [-0,892 ; 1,408]          
Referenc2                 0,2340        0,4232       0,5528        [-0,612 ; 1,080]          
Localiza1                 0,0965        0,4756       0,2029        [-0,855 ; 1,048]          
Localiza2                 -0,2872        0,4388       -0,6545        [-1,165 ; 0,590]          
Localiza3                 -0,3096        0,4254       -0,7278        [-1,160 ; 0,541]          
Salario                   0,9865        0,5240       1,8827        [-0,061 ; 2,035]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 30       Número de Casos = 120 
F(Betas_0)  = -143,6248                 F(Betas_1)  = -119,7918 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 47,6659 
Rho  = 0,1659                  Rho (Ajt) = 0,0685 
 
 
 

  



 

REGIAO NORDESTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,7741 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,1816        0,2966       3,9831        [0,588 ; 1,775]          
Infra2                    0,3695        0,3073       1,2025        [-0,245 ; 0,984]          
Vínculo1                  0,2518        0,2548       0,9881        [-0,258 ; 0,761]          
Vinculo2                  -0,9631        0,2210       -4,3588        [-1,405 ; -0,521]          
Moradia1                  0,0752        0,2535       0,2965        [-0,432 ; 0,582]          
Moradia2                  -0,2400        0,2551       -0,9408        [-0,750 ; 0,270]          
Trabalho1                 -0,2555        0,2521       -1,0133        [-0,760 ; 0,249]          
Trabalho2                 0,5640        0,2211       2,5505        [0,122 ; 1,006]          
Referenc1                 0,2195        0,2855       0,7688        [-0,351 ; 0,790]          
Referenc2                 0,3666        0,2451       1,4956        [-0,124 ; 0,857]          
Localiza1                 -0,2743        0,2915       -0,9410        [-0,857 ; 0,309]          
Localiza2                 -0,2625        0,2302       -1,1405        [-0,723 ; 0,198]          
Localiza3                 -0,1782        0,2126       -0,8382        [-0,603 ; 0,247]          
Salario                   0,0923        0,2782       0,3317        [-0,464 ; 0,649]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 100       Número de Casos = 400 
F(Betas_0)  = -478,7492                 F(Betas_1)  = -440,3028 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 76,8928 
Rho  = 0,0803                  Rho (Ajt) = 0,0511 
 
 
 
 
REGIAO SUDESTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,6086 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,0653        0,2395       4,4485        [0,586 ; 1,544]          
Infra2                    0,3683        0,2568       1,4343        [-0,145 ; 0,882]          
Vínculo1                  -0,3104        0,2117       -1,4662        [-0,734 ; 0,113]          
Vinculo2                  -0,8730        0,1720       -5,0768        [-1,217 ; -0,529]          
Moradia1                  0,4109        0,1972       2,0832        [0,016 ; 0,805]          
Moradia2                  0,2937        0,2162       1,3584        [-0,139 ; 0,726]          
Trabalho1                 -0,3811        0,2164       -1,7609        [-0,814 ; 0,052]          
Trabalho2                 0,5855        0,1883       3,1090        [0,209 ; 0,962]          
Referenc1                 -0,0871        0,2262       -0,3851        [-0,540 ; 0,365]          
Referenc2                 0,2373        0,1889       1,2562        [-0,141 ; 0,615]          
Localiza1                 0,2279        0,2195       1,0381        [-0,211 ; 0,667]          
Localiza2                 -0,3935        0,1887       -2,0848        [-0,771 ; -0,016]          
Localiza3                 0,1008        0,1788       0,5637        [-0,257 ; 0,458]          
Salario                   0,2679        0,2237       1,1974        [-0,180 ; 0,715]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 147       Número de Casos = 588 
F(Betas_0)  = -703,7613                 F(Betas_1)  = -636,2049 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 135,1128 
Rho  = 0,0960                  Rho (Ajt) = 0,0761 
 
 
 

  



 

REGIAO SUL 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 8,1917 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,2085        0,6817       1,7727        [-0,155 ; 2,572]          
Infra2                    -0,1181        0,8258       -0,1430        [-1,770 ; 1,533]          
Vínculo1                  -0,7159        0,6456       -1,1088        [-2,007 ; 0,575]          
Vinculo2                  -0,7205        0,4510       -1,5978        [-1,622 ; 0,181]          
Moradia1                  0,6033        0,5367       1,1241        [-0,470 ; 1,677]          
Moradia2                  0,7486        0,6380       1,1733        [-0,527 ; 2,025]          
Trabalho1                 -0,6323        0,7080       -0,8930        [-2,048 ; 0,784]          
Trabalho2                 0,9801        0,5644       1,7364        [-0,149 ; 2,109]          
Referenc1                 0,4003        0,6549       0,6112        [-0,910 ; 1,710]          
Referenc2                 0,6607        0,5524       1,1960        [-0,444 ; 1,766]          
Localiza1                 0,8006        0,5753       1,3916        [-0,350 ; 1,951]          
Localiza2                 -0,1776        0,5933       -0,2993        [-1,364 ; 1,009]          
Localiza3                 0,0000        0,5661       0,0000        [-1,132 ; 1,132]          
Salario                   0,5066        0,6619       0,7653        [-0,817 ; 1,830]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 21       Número de Casos = 84 
F(Betas_0)  = -100,5373                 F(Betas_1)  = -81,6513 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 37,7720 
Rho  = 0,1879                  Rho (Ajt) = 0,0486 
 
 
 
REGIAO CENTRO OESTE 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (3) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 3,0710 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,5868        0,5449       2,9122        [0,497 ; 2,677]          
Infra2                    0,0367        0,6351       0,0577        [-1,234 ; 1,307]          
Vínculo1                  0,0566        0,5579       0,1015        [-1,059 ; 1,172]          
Vinculo2                  -1,8416        0,4666       -3,9470        [-2,775 ; -0,908]          
Moradia1                  0,4197        0,4353       0,9640        [-0,451 ; 1,290]          
Moradia2                  0,1335        0,5218       0,2558        [-0,910 ; 1,177]          
Trabalho1                 -1,6805        0,6155       -2,7302        [-2,912 ; -0,449]          
Trabalho2                 0,8163        0,4086       1,9976        [-0,001 ; 1,634]          
Referenc1                 0,6283        0,5050       1,2442        [-0,382 ; 1,638]          
Referenc2                 1,0479        0,4740       2,2109        [0,100 ; 1,996]          
Localiza1                 -0,7629        0,5136       -1,4853        [-1,790 ; 0,264]          
Localiza2                 -0,0008        0,4483       -0,0017        [-0,897 ; 0,896]          
Localiza3                 -0,4708        0,3883       -1,2126        [-1,247 ; 0,306]          
Salario                   -0,1100        0,5667       -0,1941        [-1,243 ; 1,023]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 32       Número de Casos = 128 
F(Betas_0)  = -153,1997                 F(Betas_1)  = -124,3039 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 57,7916 
Rho  = 0,1886                  Rho (Ajt) = 0,0972 
 
 
 

  



 

PROVAB SELECIONADO 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,3743 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,1522        0,1869       6,1641        [0,778 ; 1,526]          
Infra2                    0,3366        0,2008       1,6762        [-0,065 ; 0,738]          
Vínculo1                  -0,1436        0,1670       -0,8601        [-0,478 ; 0,190]          
Vinculo2                  -0,8226        0,1330       -6,1861        [-1,089 ; -0,557]          
Moradia1                  0,2629        0,1594       1,6487        [-0,056 ; 0,582]          
Moradia2                  0,3265        0,1690       1,9319        [-0,012 ; 0,665]          
Trabalho1                 -0,3468        0,1679       -2,0653        [-0,683 ; -0,011]          
Trabalho2                 0,5780        0,1499       3,8553        [0,278 ; 0,878]          
Referenc1                 0,2049        0,1839       1,1141        [-0,163 ; 0,573]          
Referenc2                 0,3645        0,1506       2,4198        [0,063 ; 0,666]          
Localiza1                 -0,0010        0,1740       -0,0060        [-0,349 ; 0,347]          
Localiza2                 -0,4383        0,1504       -2,9134        [-0,739 ; -0,137]          
Localiza3                 0,0006        0,1391       0,0045        [-0,278 ; 0,279]          
Salario                   0,4431        0,1802       2,4589        [0,083 ; 0,804]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 236       Número de Casos = 944 
F(Betas_0)  = -1129,8481                 F(Betas_1)  = -1024,4758 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 210,7445 
Rho  = 0,0933                  Rho (Ajt) = 0,0809 
 
 
 
PROVAB NÀO SELECIONADO 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (3) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,9243 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,3077        0,3058       4,2762        [0,696 ; 1,919]          
Infra2                    0,3465        0,3262       1,0624        [-0,306 ; 0,999]          
Vínculo1                  0,0073        0,2783       0,0262        [-0,549 ; 0,564]          
Vinculo2                  -1,4054        0,2375       -5,9185        [-1,880 ; -0,931]          
Moradia1                  0,3624        0,2512       1,4429        [-0,140 ; 0,865]          
Moradia2                  -0,3297        0,2751       -1,1985        [-0,880 ; 0,221]          
Trabalho1                 -0,6782        0,2895       -2,3426        [-1,257 ; -0,099]          
Trabalho2                 0,5985        0,2296       2,6072        [0,139 ; 1,058]          
Referenc1                 0,0064        0,2863       0,0224        [-0,566 ; 0,579]          
Referenc2                 0,3748        0,2570       1,4584        [-0,139 ; 0,889]          
Localiza1                 -0,0682        0,2856       -0,2388        [-0,639 ; 0,503]          
Localiza2                 0,0466        0,2438       0,1910        [-0,441 ; 0,534]          
Localiza3                 -0,2625        0,2238       -1,1728        [-0,710 ; 0,185]          
Salario                   -0,2407        0,2911       -0,8270        [-0,823 ; 0,341]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 92       Número de Casos = 368 
F(Betas_0)  = -440,4492                 F(Betas_1)  = -382,3101 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 116,2783 
Rho  = 0,1320                  Rho (Ajt) = 0,1002 
 
 
 

  



 

RECEBEU BOLSA 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (5) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 6,6338 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    -0,1644        0,8098       -0,2031        [-1,784 ; 1,455]          
Infra2                    -0,8868        0,9053       -0,9796        [-2,697 ; 0,924]          
Vínculo1                  -2,2303        0,8324       -2,6794        [-3,895 ; -0,566]          
Vinculo2                  0,1362        0,4629       0,2941        [-0,790 ; 1,062]          
Moradia1                  1,9174        0,6035       3,1772        [0,710 ; 3,124]          
Moradia2                  3,4473        1,0705       3,2204        [1,306 ; 5,588]          
Trabalho1                 -2,1372        0,8495       -2,5157        [-3,836 ; -0,438]          
Trabalho2                 0,7807        0,4776       1,6344        [-0,175 ; 1,736]          
Referenc1                 1,3176        0,6627       1,9881        [-0,008 ; 2,643]          
Referenc2                 1,0298        0,5377       1,9154        [-0,046 ; 2,105]          
Localiza1                 1,8352        0,6582       2,7882        [0,519 ; 3,152]          
Localiza2                 -0,6338        0,5368       -1,1809        [-1,707 ; 0,440]          
Localiza3                 -0,4355        0,5560       -0,7833        [-1,548 ; 0,677]          
Salario                   1,8258        0,7766       2,3510        [0,273 ; 3,379]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 26       Número de Casos = 104 
F(Betas_0)  = -124,4748                 F(Betas_1)  = -92,7153 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 63,5191 
Rho  = 0,2551                  Rho (Ajt) = 0,1427 
 
 
 
RECEBEU FINACIAMENTO 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (3) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 2,4925 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,7642        0,4950       3,5643        [0,774 ; 2,754]          
Infra2                    0,6114        0,5202       1,1753        [-0,429 ; 1,652]          
Vínculo1                  0,2094        0,3915       0,5350        [-0,574 ; 0,992]          
Vinculo2                  -1,2356        0,3624       -3,4097        [-1,960 ; -0,511]          
Moradia1                  0,5436        0,3757       1,4471        [-0,208 ; 1,295]          
Moradia2                  -0,3927        0,4004       -0,9807        [-1,193 ; 0,408]          
Trabalho1                 -0,2488        0,4379       -0,5680        [-1,125 ; 0,627]          
Trabalho2                 0,9818        0,3438       2,8559        [0,294 ; 1,669]          
Referenc1                 0,0507        0,4444       0,1141        [-0,838 ; 0,939]          
Referenc2                 0,4017        0,3966       1,0129        [-0,391 ; 1,195]          
Localiza1                 0,1170        0,4225       0,2769        [-0,728 ; 0,962]          
Localiza2                 0,1606        0,3755       0,4276        [-0,590 ; 0,912]          
Localiza3                 0,1444        0,3634       0,3975        [-0,582 ; 0,871]          
Salario                   -0,2587        0,4213       -0,6139        [-1,101 ; 0,584]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 45       Número de Casos = 180 
F(Betas_0)  = -215,4371                 F(Betas_1)  = -172,6680 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 85,5383 
Rho  = 0,1985                  Rho (Ajt) = 0,1335 
 
 
 
 

  



 

NÃO RECEBEU BOLSA OU FINANCIAMENTO 
 
 
***  LOGIT MULTINOMIAL COM PPROBABILIDADE CONDICIONAL  *** 
***  Método de Newton-Raphson - Ponto Máximo com (4) Iterações  *** 
Eficiência = 0,8276  ***  QMR = 0,3275 
 
Atributo                   Coeficiente       Erro          Teste  t             IC.(t=2,5%) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infra1                    1,1390        0,1787       6,3733        [0,782 ; 1,496]          
Infra2                    0,3538        0,1911       1,8514        [-0,028 ; 0,736]          
Vínculo1                  -0,1027        0,1603       -0,6404        [-0,423 ; 0,218]          
Vinculo2                  -0,9702        0,1290       -7,5229        [-1,228 ; -0,712]          
Moradia1                  0,1588        0,1527       1,0400        [-0,147 ; 0,464]          
Moradia2                  0,1191        0,1607       0,7413        [-0,202 ; 0,441]          
Trabalho1                 -0,4222        0,1615       -2,6142        [-0,745 ; -0,099]          
Trabalho2                 0,5120        0,1430       3,5811        [0,226 ; 0,798]          
Referenc1                 0,1325        0,1749       0,7575        [-0,217 ; 0,482]          
Referenc2                 0,2869        0,1450       1,9783        [-0,003 ; 0,577]          
Localiza1                 -0,1022        0,1689       -0,6049        [-0,440 ; 0,236]          
Localiza2                 -0,3467        0,1430       -2,4245        [-0,633 ; -0,061]          
Localiza3                 -0,0876        0,1311       -0,6682        [-0,350 ; 0,175]          
Salario                   0,3198        0,1723       1,8568        [-0,025 ; 0,664]          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Obs.: A eficiência já está incluída na Variância. 
Transformação: DADOS NÃO TRANSFORMADOS 
Número de Entrevistas = 257       Número de Casos = 1028 
F(Betas_0)  = -1230,3854                 F(Betas_1)  = -1123,4492 
LR (-2[F(0)-F(B)])= 213,8723 
Rho  = 0,0869                  Rho (Ajt) = 0,0755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

5.2. Teste de comparação de alternativas – aplicação da Função Utilidade - 

GERAL 

 
 
Teste de Comparação de Alternativas. 
Alternativa 23 => (1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  ) = 1,8107 ***  Var = 0,0485  a 
Alternativa 8 => (0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  ) = 1,4576 ***  Var = 0,0549  -b 
Alternativa 11 => (1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0,5  ) = 1,4420 ***  Var = 0,0448  -bc 
Alternativa 12 => (0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  ) = 1,4038 ***  Var = 0,0569  ---d 
Alternativa 26 => (1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  ) = 1,3020 ***  Var = 0,0521  ----e 
Alternativa 27 => (0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0,5  ) = 1,2809 ***  Var = 0,0500  -----f 
Alternativa 15 => (1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0,5  ) = 1,1858 ***  Var = 0,0509  ------g 
Alternativa 21 => (0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0,5  ) = 1,1437 ***  Var = 0,0491  -------h 
Alternativa 14 => (1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  ) = 1,1424 ***  Var = 0,0886  -------hi 
Alternativa 22 => (1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  ) = 1,1215 ***  Var = 0,0442  --------ij 
Alternativa 25 => (1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  ) = 0,8338 ***  Var = 0,0452  ----------k 
Alternativa 10 => (1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0,5  ) = 0,7845 ***  Var = 0,0546  -----------l 
Alternativa 3 => (0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0,5  ) = 0,5173 ***  Var = 0,0578  ------------m 
Alternativa 6 => (0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0,5  ) = 0,4873 ***  Var = 0,0496  -------------n 
Alternativa 19 => (0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  ) = 0,4801 ***  Var = 0,0521  -------------no 
Alternativa 9 => (1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  0  1  ) = 0,4679 ***  Var = 0,0610  -------------nop 
Alternativa 17 => (0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  ) = 0,2865 ***  Var = 0,0490  ----------------q 
Alternativa 20 => (0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0,5  ) = 0,2842 ***  Var = 0,0488  ----------------qr 
Alternativa 16 => (0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0,5  ) = 0,1967 ***  Var = 0,0253  ------------------s 
Alternativa 7 => (0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  ) = 0,1676 ***  Var = 0,0495  -------------------t 
Alternativa 30 => (0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  ) = 0,1381 ***  Var = 0,0531  --------------------u 
Alternativa 29 => (0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0,5  ) = 0,1155 ***  Var = 0,0427  ---------------------v 
Alternativa 5 => (0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  ) = 0,0671 ***  Var = 0,0780  ----------------------w 
Alternativa 1 => (0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ) = 0,0000 ***  Var = 0,0000  -----------------------x 
Alternativa 4 => (0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0,5  ) = -0,0517 ***  Var = 0,0466  ------------------------y 
Alternativa 13 => (0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  ) = -0,1280 ***  Var = 0,0669  -------------------------z 
Alternativa 2 => (0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  ) = -0,1744 ***  Var = 0,0552  --------------------------A 
Alternativa 24 => (1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0,5  ) = -0,1768 ***  Var = 0,0575  --------------------------AB 
Alternativa 28 => (0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ) = -0,2852 ***  Var = 0,0567  ----------------------------C 
Alternativa 18 => (0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0,5  ) = -0,3635 ***  Var = 0,0727  -----------------------------D 
* Letras diferentes indica diferença significativa a 5% de probabilidade 
 



APÊNDICE P – Instrumento DCE Médicos (Print screen) 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



APÊNDICE P – Instrumento DCE Enfermeiros (Print screen) 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 



APÊNDICE P – Instrumento DCE Cirurgiões - Dentistas (Print screen) 
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Sumário Executivo 

 

Estimativa da Necessidade de Recursos Humanos em Saúde na 

Atenção Primária do Sistema Único de Saúde 

 

O estudo buscou estimar a necessidade de médicos para a Atenção 

Primária em Saúde (APS) em sistemas nacionais de saúde, tendo 

como modelo o sistema de saúde brasileiro e as propostas de 

cobertura para os próximos dez anos.  

Uma das ferramentas mais apropriadas para se estimar a força de 

trabalho são modelos matemáticos que auxiliam no planejamento da 

força de trabalho. Por meio deles, é possível determinar o equilíbrio 

mais adequado entre o mix, distribuição e número de trabalhadores 

de saúde, e entre o que é disponível e o demandado pelos serviços de 

saúde. Planejar as necessidades de recursos humanos em saúde 

(RHS) é fundamental para garantir que profissionais com as 

habilidades necessárias estarão disponíveis em quantitativo suficiente 

para efetuar as tarefas exigidas pelo serviço de saúde. 

Tendo em vista as inquietações atuais no que tange à escassez de 

médicos no SUS, às exposições nos diversos meios de comunicação 

sobre os erros médicos e de profissionais de saúde, bem como ao 

cenário desordenado do sistema nacional de saúde, fazem-se 

necessários estudos mais aprofundados sobre as reais necessidades 

de médico no país.  

Neste sentido, o estudo foi dividido nos seguintes objetivos 

específicos: 
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→ Revisar o estado atual do conhecimento produzido sobre 
modelos nacionais de projeção de recursos humanos; 

→ Revisar o estado atual do conhecimento dos modelos 
internacionais de projeção da força de trabalho em saúde; 

→ Revisar as fontes e bancos de dados capazes de fornecer 
informações, dados e indicadores para construção do modelo; 

→ Determinar o índice de satisfação dos médicos de APS por meio 
da aplicação de uma escala de avaliação do contexto do 
trabalho; 

→ Projetar, por município brasileiro, a necessidade de postos de 
trabalho médico em atenção primária em saúde, para os 
próximos dez anos; 

→ Estimar, por município brasileiro, o turnover da força de 
trabalho médica e suas principais causas; 

→ Estimar os custos da projeção da necessidade da força de 
trabalho médica em atenção primária para os próximos dez 
anos, por município. 

 

As etapas para a consecução do estudo envolveram:  

 

A. Revisão do estado atual de conhecimento sobre o uso de 

modelos nacionais e internacionais para estimativa de força de 

trabalho em saúde; 

B. Construção, análise e consolidação dos bancos de dados sobre a 

força de trabalho médica em atenção primária; 

C. Aplicação de uma escala de avaliação do contexto do trabalho 

médico por regiões socioeconômicas e municípios 

representativos: 
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D. Projeção da necessidade da força de trabalho médica em 

atenção primária por município: 

a. Cálculo do turnover em atenção primária dos médicos por 

município e região socioeconômica; 

b. Estimativa dos custos da necessidade da força de trabalho 

médica em atenção primária por município. 

 

A. Revisão do estado atual de conhecimento sobre o uso de 

modelos nacionais e internacionais para estimativa de força 

de trabalho em atenção primária 

 

Nesta etapa, realizou-se o mapeamento dos métodos de estimativa 

de força de trabalho por meio de revisão da literatura e de busca por 

grupos de pesquisa que produzem trabalhos nesse campo de 

conhecimento. Foi realizada revisão integrativa da literatura nacional 

e internacional nas bases: Medline, Scopus, Portal Capes e Biblioteca 

IMS/UERJ, por meio das quais foram selecionadas 24 publicações. 

 

Síntese dos achados das revisões 

 

→ Há poucas publicações nacionais que abordam o uso de 

modelos econométricos para projeção da força de trabalho em 

saúde; 
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→ A literatura nacional discute, principalmente, o 

dimensionamento de pessoal enfermagem em setores 

hospitalares fechados, como UTI; 

→ Há diversos grupos de pesquisa vinculados ao CNPq que 

afirmam trabalhar com RH, entretanto, um aprofundamento 

sobre as linhas de pesquisa indicou que grande parte não tem 

desenvolvido estudos sobre projeção; 

→ No cenário internacional, a literatura discute diferentes tipos de 

métodos de projeção de RHS, dentre os quais os mais utilizados 

são:  

− método baseado em necessidade de saúde; 

− abordagem baseada na utilização de serviços de saúde; 

− razão entre a força de trabalho em saúde e a população; 

− modelo baseado em metas de serviços de saúde; 

− método baseado em metas ajustadas de serviços de 
saúde. 

 

B. Construção, análise e consolidação dos bancos de dados 

sobre a força de trabalho em atenção primária 

 

Nesta etapa, buscou-se sistematizar os bancos de dados mais 

utilizados na caracterização da força de trabalho em saúde.  

Compilaram-se as principais fontes que fornecem informações sociais 

relacionadas ao trabalho, tais como: 

− IBGE; 
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− CNES; 

− MTE; 

− MEC; 

− INEP; 

− RAIS. 

 

Como resultado das etapas A e B, foram elaborados dois artigos 

científicos: 

− Artigo 1: Os tipos de modelos e o cenário internacional 

(submetido a Revista Panamericana de Salud Pública); 

− Artigo 2: Revisão integrativa da literatura nacional 

(submetido à Physis, Revista de Saúde Coletiva). 

 

C. Aplicação de uma escala de avaliação do contexto do 

trabalho médico por regiões socioeconômicas e municípios 

representativos  

 

Esta etapa da pesquisa destinou-se a estimar parâmetros para 

compor o índice de satisfação dos médicos de APS. Este índice foi 

utilizado na estimativa da força de trabalho médica em APS para o 

Brasil. 

As atividades realizadas:  

→ Seleção de escala de avaliação do contexto do trabalho a partir 
de uma revisão da literatura; 
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→ Realização de teste piloto da escala de avaliação do contexto do 
trabalho selecionada numa amostra de médicos da APS; 

→ Aplicação do instrumento selecionado por regiões 
socioeconômicas e municípios representativos numa amostra 
representativa de médicos da APS. 

 

Principais Resultados 

Identificação do universo da pesquisa: a amostra da pesquisa foi 

retirada de um universo de 54.754 médicos ocupados com vínculos 

empregatícios de 20 horas semanais ou mais em estabelecimentos de 

atenção primária, perfazendo um total de 711 médicos entrevistados.  

 

Gráfico 1: Distribuição percentual dos médicos respondentes segundo 
grandes regiões. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/Estação de Trabalho IMS/UERJ. Estimativa da Necessidade de Recursos 
Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. Brasil, 2013. 

A região Sudeste concentrou um maior percentual de médicos 

respondentes (41%), seguida da Nordeste (28%), acompanhando, 

portanto, o grau de distribuição populacional brasileira.  
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Gráfico 2: Distribuição dos médicos respondentes segundo porte 
populacional e capital. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/Estação de Trabalho IMS/UERJ. Estimativa da Necessidade de Recursos 
Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. Brasil, 2013. 

O maior contingente de médicos concentra-se em municípios com 

população superior a 100 mil habitantes (27%), seguida das capitais 

(23%), segundo o gráfico 2. 

O trabalho foi avaliado pelos médicos a partir da atribuição de 

resposta escalonada para cada um dos 30 itens da escala; a análise 

inicial se deu com o cálculo das médias das respostas dos médicos 

segundo dimensões analíticas da escala: 

− Organização do Trabalho (OT): compreendem os itens 

relacionados às práticas de gestão de pessoas e do trabalho; 

− Condições do Trabalho (CT): abarcam os elementos 

estruturais que expressam as condições de infraestrutura e 

apoio institucional; 

− Relações Socioprofissionais (RS): constituídas por 

elementos interacionais que expressam as relações sociais no 

ambiente de trabalho. 

 



VIII 

 

Figura 1: Parâmetros de análise dos resultados da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho, Brasil - 2011 

 

Fonte: Ferreira & Mendes, 2008. 

 

→ Médias nacionais 

Os resultados apontam: 

A dimensão “Organização do trabalho” foi a que recebeu pior 

avaliação dos profissionais (3,33), situando-se na zona crítica de 

satisfação, que sinaliza estado de alerta e exige a tomada de 

providências imediatas a médio e curto prazos, demonstrando grande 

insatisfação dos médicos com as práticas de gestão exercidas no 

âmbito da APS. 

A dimensão “Condições de trabalho”, que trata de questões relativas 

à infraestrutura e apoio institucional, obteve também avaliação 

crítica, embora tenha apresentado média ligeiramente melhor (2,90).  

A dimensão “Relações socioprofissionais” figurou como a mais bem 

valorada e foi a única a apresentar média situada na zona 

“satisfatório”. 
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→ Médias regionais 

Observa-se que a dimensão “Organização do trabalho” foi a que 

recebeu pior avaliação em todas as regiões do país, acompanhando a 

tendência nacional.  

Figura 2: Médias regionais das dimensões analíticas da Escala de Avaliação 
do Contexto do Trabalho, Brasil – 2011 

 

 

Fonte: ObservaRH/Estação de Trabalho IMS/UERJ. Estimativa da Necessidade de Recursos 
Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. Brasil, 2013. 

→ Destaca-se que a região Norte foi a que apresentou as piores 

médias para todas as dimensões analisadas. 

→ A região Sul apresentou as melhores médias para as dimensões 

“Organização do trabalho” e “Condições do trabalho”. 
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→ A dimensão “Relações socioprofissionais” foi mais bem avaliada 

na região Nordeste. 

Quadro 1: Ranking dos itens com pior valoração na Escala de Avaliação do 
Contexto de Trabalho segundo região geográfica – Brasil, 2011 

Posição Norte Nordeste 
Centro-
Oeste Sul Sudeste 

1º 
Ritmo de 
Trabalho 
acelerado 

Ritmo de 
Trabalho 
acelerado 

Ritmo de 
Trabalho 
acelerado 

Ritmo de 
Trabalho 
acelerado 

Ritmo de 
Trabalho 
acelerado 

2º 
Cobrança por 
Resultados 

Pressão 
Temporal 
para Cumprir 
Tarefas 

Cobrança 
por 
Resultados 

Cobrança por 
Resultados 

Cobrança por 
Resultados 

3º Mobiliário 
Inadequado 

Cobrança por 
Resultados 

Número de 
pessoas 
insuficientes 
para realizar 
as tarefas  

Divisão entre 
quem planeja 
e quem 
executa 

Fiscalização 
do 
Desempenho 

4º 
Fiscalização 
do 
Desempenho  

Normas 
Rígidas para 
a execução 
das tarefas  

Normas 
Rígidas para 
a execução 
das tarefas 

Fiscalização 
do 
Desempenho  

Divisão entre 
quem planeja 
e quem 
executa/ 

5º Pausa para 
Descanso 

Fiscalização 
do 
Desempenho  

Divisão entre 
quem 
planeja e 
quem 
executa 

Pressão 
Temporal 
para Cumprir 
Tarefas  

Normas 
Rígidas para 
a execução 
das tarefas  

Fonte: ObservaRH/Estação de Trabalho IMS/UERJ. Estimativa da Necessidade de Recursos 
Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. Brasil, 2013. 

Salienta-se que os aspectos mais críticos, na avaliação dos médicos, 

em todas as regiões do país, referem-se ao ritmo de trabalho 

acelerado e à cobrança por resultados. 

Importante ressaltar que nenhum dos itens apresentados no quadro 

acima se refere a elementos interacionais que expressam as relações 

no ambiente de trabalho, confirmando a avaliação positiva dos 

médicos para a dimensão “Relações socioprofissionais”. 
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D. Projeção da necessidade da força de trabalho médica para 

atenção primária por município  

 

O objetivo desta etapa consistiu em projetar a necessidade de 

médicos para APS por município brasileiro para os próximos dez anos. 

Em se tratando de estudo nacional, optou-se pela utilização dos 

espaços correspondentes aos municípios como referência para a 

construção dos indicadores.  

Calculou-se o número mínimo e máximo de médicos necessários até 

o ano de 2023, considerando dois cenários: 

→ Cobertura de 100% da população por equipes de Saúde da 

Família com um médico cumprindo carga horária de 40 horas; 

→ Cobertura de 100% da população por equipes de Saúde da 

Família com dois médicos cumprindo carga horária de 30 horas 

ou ainda dois médicos cumprindo carga horária de 20 horas.  

No cenário I, um médico de 40 horas junto aos demais profissionais 

da equipe de ESF, se responsabiliza pela carga populacional máxima 

de uma equipe, que equivale a 4.000 habitantes, porém com 

recomendação de 3.000 habitantes.  

No cenário II, dois médicos de 30 horas ou dois médicos de 20 horas 

também se responsabilizam pela carga populacional máxima de uma 

equipe (qual seja: 4.000 habitantes), mas com recomendação de 

3.000 habitantes.  

Para fins de estimativa do número necessário de médicos por 

município, optou-se por utilizar o parâmetro de recomendação em 

ambos os casos (3.000 habitantes). 
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Os resultados desta etapa foram apresentados a partir das seguintes 

estratificações: âmbito nacional – caracterização por indicadores 

diversos e projeção de médicos; e caracterização e projeção de 

médicos para cada categoria e subcategoria de análise segundo 

densidade real e rotatividade de médicos. 

 

Estimativa da rotatividade da força de trabalho médica 

 

Considerando o cálculo do índice de rotatividade geral1, estimou-se o 

percentual de rotatividade nacional por região e porte, como se 

observa na tabela a seguir. 

                                    

1 Os passos metodológicos realizados para o cálculo da rotatividade estão detalhadamente 
apresentados no corpo do relatório técnico. 
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Tabela 1: Índice de rotatividade segundo região e porte, Brasil – 2011 

Região Porte (hab.) N 

Rotatividade 

Valormín 

(%) 
ValorMax 

(%) 
Média 
(%) 

Desvio 
padrão 
(%) 

Norte 

Até 10 mil  167 0,0 337,5 17,1 48,3 
De 10.001 a 20 mil  108 0,0 350,0 26,4 57,9 
De 20.001 a 50 mil  111 0,0 400,0 24,9 64,5 
De 50.001 a 100 mil  43 0,0 300,0 37,1 56,9 
De 100.001 a 500 mil 18 0,0 136,2 31,3 34,2 
De 500.001 a 1 milhão  0 0 0 0 0 
Acima de 1 milhão 2 6,1 11,8 8,9 4,1 

Nordeste 

Até 10 mil 604 0,0 500,0 12,1 43,5 
De 10.001 a 20 mil 591 0,0 1350,0 27,8 103,9 
De 20.001 a 50 mil 428 0,0 966,7 39,4 108,8 
De 50.001 a 100 mil 113 0,0 640,0 52,3 98,1 
De 100.001 a 500 mil 47 0,0 125,3 31,6 31,3 
De 500.001 a 1 milhão 7 5,1 34,7 14,1 10,7 
Acima de 1 milhão 4 6,2 18,9 11,7 5,9 

Sudeste 

Até 10 mil 789 0,0 1000,0 40,2 88,6 
De 10.001 a 20 mil 356 0,0 1550,0 62,0 152,4 
De 20.001 a 50 mil 285 0,0 1925,0 53,7 153,6 
De 50.001 a 100 mil 99 0,0 510,0 36,1 57,8 
De 100.001 a 500 mil 122 3,2 180,5 29,8 29,0 
De 500.001 a 1 milhão  12 9,3 58,4 26,4 13,0 
Acima de 1 milhão 5 16,0 25,1 20,7 4,1 

Sul 

Até 10 mil 706 0,0 2725,0 47,3 131,1 
De 10.001 a 20 mil 234 0,0 1700,0 51,5 128,1 
De 20.001 a 50 mil 147 0,0 316,7 36,9 41,1 
De 50.001 a 100 mil 53 0,0 262,5 33,5 39,6 
De 100.001 a 500 mil 44 2,9 114,9 32,0 23,4 
De 500.001 a 1 milhão 2 18,4 22,8 20,6 3,1 
Acima de 1 milhão 2 12,9 19,7 16,3 4,8 

Centro-
Oeste 

Até 10 mil 247 0,0 800,0 16,5 68,4 
De 10.001 a 20 mil 112 0,0 870,0 58,2 131,5 
De 20.001 a 50 mil 72 0,0 410,0 46,2 72,2 
De 50.001 a 100 mil 17 0,0 386,4 38,8 91,7 
De 100.001 a 500 mil 14 0,0 197,6 45,5 51,7 
De 500.001 a 1 milhão  2 2,7 33,4 18,0 21,7 
Acima de 1 milhão 2 10,8 18,2 14,5 5,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de 
Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Observa-se que a rotatividade apresentou maiores médias nas 

regiões Sudeste (62,0%) e Centro-Oeste (58,2%); entretanto, o 

maior índice de rotatividade nacional foi apresentado por um 

município de até 10 mil habitantes da região Sul. O menor valor, à 

exceção daqueles que apresentaram rotatividade zero, foi observado 

em um município com população entre 100.001 a 500 mil habitantes 

da região Sudeste. 

 

Construção do banco de dados – indicadores 

 

Realizou-se a coleta de dados em diversas fontes de informação 

nacionais para conformação de banco de indicadores utilizado para 

projeção da necessidade de médicos. 

As revisões bibliográficas e de fonte de dados, bem como a aplicação 

do survey, subsidiaram o planejamento e elaboração da metodologia 

de projeção a ser adotada nesta pesquisa. Assim, para conformação 

do modelo de projeção, um banco com dados e indicadores foi 

construído com informações sobre: 

 

− População; 

− Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per 
capita; 

− Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

− Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM); 

− Valores de repasse federal para o Programa Bolsa Família 
(PBF); 
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− Admissões, demissões, vínculos de médicos e renda 
salarial; 

− Taxa de empregos formais. 

 

Resultados da projeção 

 

Caracterização nacional 

 

Pode-se observar que os menores IFDMs são percebidos em 

municípios de menor porte, independentemente da localização 

geográfica. Observa-se também que estes municípios são os que 

possuem maior percentual de participação do repasse federal para o 

Programa Bolsa Família no PIB, especialmente nas regiões Norte e 

Nordeste, pois as populações consideradas pobres e indigentes estão 

localizadas com maior ênfase nessas duas regiões.  

A região Norte é a região mais atrasada do país. Nela, 77% dos 

municípios ainda têm desenvolvimento regular ou baixo. A região 

Nordeste, por sua vez, foi a região brasileira que mais evoluiu na 

última década: 98% dos seus municípios apresentaram crescimento 

do IFDM. Não obstante, ela destoa em grande escala das regiões 

mais desenvolvidas, uma vez que 68% dos seus municípios ainda 

apresentam IFDM abaixo de 0,6 pontos, isto é, têm nível de 

desenvolvimento baixo ou regular.  

Os municípios com mais de um milhão de habitantes, por sua vez, 

são os que apresentam maiores IFDMs, concentrando-se no patamar 

de alto desenvolvimento (superior a 0,8001 pontos). Nota-se que as 

médias do IFDM para todos os portes nas regiões Sudeste e Sul são 
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superiores a 0,8300. Essas regiões concentram os 500 maiores IFDMs 

do país. Na região Centro-Oeste, apenas os municípios com 

população entre 10.001 e 20 mil habitantes apresentam IFDM inferior 

a 0,8000.  

Em relação ao número desejável de postos de trabalho médico, as 

médias por região apontam que os municípios da região Sudeste 

devem apresentar em torno de 260 postos de trabalho médico para 

que se mantenham dentro dos parâmetros da ESF. Por outro lado, 

quando verificamos as médias do número necessário - que equivale à 

subtração do número de postos médicos existentes (para o ano de 

2010) do número de postos médicos desejáveis – é a região que mais 

ultrapassa em número de postos médicos considerando o parâmetro 

necessário.  

As regiões Sudeste e Sul não carecem de novos postos de trabalho 

médico para nenhum dos agrupamentos de municípios por porte, 

enquanto nas regiões Norte de Nordeste, apenas os agrupamentos de 

municípios de menor porte necessitam. 

Observa-se que em todas as regiões o agrupamento de municípios 

com porte acima de um milhão são os que apresentam maiores 

necessidades negativas de postos de trabalho médico, ou seja, 

apresentam as maiores concentrações de médicos no Brasil.  

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que apresentam o 

maior quantitativo de municípios com densidade de postos de 

trabalho médico igual a zero em localidades com população até 50 

mil habitantes.  

As regiões Sudeste e Sul, por sua vez, são as que possuem um 

quantitativo maior de municípios com densidade de postos de 
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trabalho médico maior que um, porém com rotatividade maior que os 

demais. 

 

Municípios com densidade de médicos igual a zero (D = 0) 

 

Neste estrato está apresentada a caracterização por indicadores 

selecionados dos municípios com densidade real de postos de 

trabalho médico igual a zero. 

O número de municípios com densidade de médicos igual a zero, para 

o ano de 2010, foi de 1.667, o que representa 30% do total de 5.565 

municípios brasileiros. Verifica-se que grande parte dos municípios 

com densidade real de postos de trabalho médico tem população de 

até 10 mil habitantes em todas as regiões. Não se verificaram 

municípios de grande porte com ausência de vínculos formais de 

médicos para o ano de 2010. 

A maior necessidade de postos de trabalho médico foi observada para 

a região Norte, em um município com população entre 50.001 e 100 

mil habitantes. As médias também indicam maior precisão de 

médicos nos municípios desse porte, em todas as regiões.  
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Municípios com densidade de médicos maior que zero e menor 

ou igual a um (0 <D ≤ 1) 

 

Neste estrato estão 18,6% do total de municípios brasileiros, 

caracterizados a partir das seguintes condições em função da 

rotatividade: 

 

− rotatividade = 0: representa 11,3% (n=625) do total de 

municípios brasileiros; 

− rotatividade > 0: representa 7,3% (n=409) do total de 

municípios brasileiros. 

 

Rotatividade zero 

 

Observa-se um pequeno número de localidades, sendo que nessa 

condição existe uma concentração maior de municípios com 

população de até 10 mil habitantes em todas as regiões. Para as 

regiões Norte e Nordeste, verificam-se também para esse contingente 

(até 10 mil habitantes) as menores taxas de IFDM e de empregos 

formais. 

Observa-se correlação direta entre o nível de desenvolvimento e o 

número de vínculos de médicos.  



XIX 

 

A análise das densidades real e necessária de postos de trabalho 

médico, segundo classificação IFDM, indica que quanto mais 

desenvolvido o grupamento de municípios, maior o estoque de 

médicos, não carecendo, portanto, de incremento no número de 

postos de trabalho médico. 

Outra característica está relacionada aos municípios com até 10 mil 

habitantes que possuem densidade de postos de trabalho médico 

bem acima da preconizada pela ESF, com destaque para a região 

Sudeste. 

 

Rotatividade > 0 

 

Esse grupamento, que concentra 44% dos municípios brasileiros, é 

constituído por municípios com população de até 50 mil habitantes e 

é o que apresenta as maiores taxas de rotatividade do profissional 

médico. 

Observa-se ainda que em municípios de grande porte, a proporção de 

médicos pela população é superior aos parâmetros preconizados. 

A projeção por município para os próximos dez anos está 

disponibilizada em (CD-Rom). 
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E. Estimativa dos custos da necessidade da força de trabalho 

médica em atenção primária por município  

 

A estimativa do número necessário de postos de trabalhos médico 

constitui importante informação para a tomada de decisão, 

relacionada à provisão de ações em saúde condizentes com a 

necessidade da população. Embora seja sem dúvida uma etapa 

fundamental para o mapeamento da demanda local, estimar os 

custos da contratação desses profissionais torna-se também 

necessário, tendo em vista a limitação orçamentária do estado, que 

se apresenta em graus variados a depender da região, porte 

municipal entre outras variáveis. 

Estimou-se o custo anual de contratação, relacionado ao número de 

médicos necessários para cada município do país. Como base, 

utilizaram-se os valores salariais médios municipais constantes na 

RAIS (2010), adicionados de encargos sociais (INSS e FGTS). Com 

isso, partiu-se do pressuposto de que todos os municípios, frente à 

sua necessidade específica de ocupação de postos médicos, 

passariam a contratar recursos humanos com base nas Consolidações 

das Leis do Trabalho (CLT). Essa opção se deu em função da 

impossibilidade de estimar com precisão os custos relacionados à 

realização de concursos públicos e os custos relacionados à 

contratação de profissionais com vínculos informais de trabalho, para 

todos os municípios da federação com necessidade de médicos 

constatada por esta pesquisa. 

A estimativa dos custos de contratação do número necessário de 

profissionais médicos seguiu a seguinte fórmula: 
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C = S*13+(F1+I+F2) 

Onde: 

C = Custo anual da contratação de profissionais médicos 

S = Salário médio municipal 

F1 = Férias (correspondente a 1/3 do valor salarial bruto) 

F2 = FGTS (correspondente a 8% do valor salarial bruto) 

I = INSS (Correspondente a 20% do valor salarial bruto) 

 

Os custos anuais de contratação do contingente necessário de 

médicos correspondem ao incremento de gasto que deverá ser 

realizado por cada ente da federação, a fim de cumprir a proporção 

mínima de um profissional médico para cada 3.000 habitantes. 

Optou-se, neste trabalho, por apresentar graficamente a média 

ponderada desses valores. Assim, os resultados foram apresentados 

de forma estratificada segundo região geográfica e porte populacional 

no corpo do relatório técnico. 

A análise do custo médio de contratação de médicos necessários para 

cobertura integral da população, utilizando o parâmetro de 

profissionais mínimos (um médico para 3.000 habitantes), apontou 

que a região Sudeste foi a que apresentou a maior necessidade de 

gastos com contratação de recursos humanos.  

As regiões Sul e Centro-Oeste são as que representam as menores 

necessidades de contratação de médicos e, por consequência, 

deveriam apresentar necessidade de desembolso menor.  
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Gráfico 3: Custo médio da contratação do número de médicos necessário 
segundo região geográfica, Brasil – 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de 
Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

Em relação ao porte populacional, é possível observar uma relação 

quase linear entre o aumento do número de habitantes e os gastos 

necessários para a contratação de novos profissionais médicos. O 

ponto de inflexão ocorre quando são observados municípios de porte 

superior a 100 mil e inferior a 500 mil habitantes. Contudo, esse 

resultado não deve ser interpretado como uma incerteza associada à 

sobre-estimativa dos valores em relação ao porte imediatamente 

maior (500.001 a um milhão), porque os montantes apontados para 

cada porte populacional são derivados do cálculo da média 

ponderada, enquanto o valor associado ao porte de 500.001 a um 

milhão habitantes foi derivado dos dados de um único município.  
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Gráfico 4: Custo médio da contratação do número de médicos necessário 
por porte populacional, Brasil - 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de 
Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A estimativa de custos por município está disponibilizada no Apêndice 

G (CD-Rom). 
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CCoonnssiiddeerraaççõõeess  

 

A má distribuição da força de trabalho em saúde, a escassez e a 

migração de trabalhadores para outras regiões, tanto quanto para 

outros setores da economia, principalmente médicos e enfermeiros, 

têm sido as maiores dificuldades encontradas para a execução de 

políticas de saúde eficazes, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Nesse contexto, a ênfase deste estudo foi estimar a 

necessidade da força de trabalho em saúde para a atenção primária 

em sistemas nacionais de saúde, tendo como modelo o sistema de 

saúde brasileiro e as propostas de cobertura para os próximos dez 

anos.  

O método utilizado na estimativa da força de trabalho em saúde 

considera o fluxo de entrada e saída dos profissionais de saúde, 

balizados por uma relação técnica, definida pelo Ministério da Saúde, 

entre o número de médicos e a população de cada município 

brasileiro. Isto porque a revisão da literatura mostra que dos 

principais problemas na gestão dos profissionais médicos na atenção 

primária está na sua fixação em um determinado posto de trabalho e 

município e a consequente rotatividade desses profissionais.  

Entre os vários resultados alcançados pelo projeto, pode-se citar que, 

em geral, a aplicação da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho 

mostrou que, independentemente da região e do porte populacional, 

a dimensão “Organização do trabalho” foi a que recebeu pior 

avaliação dos profissionais, apresentando a média mais alta e, de 

acordo com os parâmetros de classificação, situa-se na zona crítica 



XXV 

 

de satisfação, que sinaliza estado de alerta e exige a tomada de 

providências imediatas a médio e curto prazos.  

A rotatividade variou significativamente entre os municípios com 

diferentes portes de mesma região, assim como entre municípios de 

mesmo porte de diferentes regiões. As maiores médias de 

rotatividade estão nas regiões Sudeste (62,0%) e Centro-Oeste 

(58,2%),  

De modo geral, observou-se que em todas as regiões, os 

agrupamentos de municípios com porte acima de um milhão são os 

que apresentam maiores necessidades negativas de postos de 

trabalho médico, ou seja, apresentam as maiores concentrações de 

médicos no Brasil.  

Esses dados reforçam que a concentração de postos de trabalho 

médico no país é desigual, não somente entre diferentes regiões, mas 

também intrarregiões. A região Sudeste possui concentração de 

médicos duas vezes e meia maior que a Norte: 2,6 contra 0,98 

médicos para cada mil habitantes. O conjunto das capitais, por sua 

vez, apresenta a razão de 4,22 médicos para cada mil habitantes, 

enquanto para o país como um todo é de 1,95. 

Importante notar ainda que as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste são as que apresentam o maior quantitativo de municípios com 

densidade de postos de trabalho médico igual a zero em localidades 

com população até 50 mil habitantes. As regiões Sudeste e Sul, por 

sua vez, são as que possuem um quantitativo maior de municípios 

com densidade de postos de trabalho médico maior que um, porém 

com rotatividade maior que os demais. 

A região Norte, em comparação às demais regiões, é a que mostra 

maior tendência crescente da necessidade de médicos ao longo dos 
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anos. Os municípios da região Sudeste apresentam tendência 

constante, ou seja, mesmo em função da rotatividade e do aumento 

da população a carência de médicos se manterá na mesma 

proporção. 

Neste grupamento, observou-se que a necessidade de postos de 

trabalho médico é expressiva para os municípios com baixo 

desenvolvimento e; para as municipalidades com desenvolvimento 

regular, moderado e alto os valores de densidade necessária 

mostram-se equivalentes.  

A análise das densidades real e necessária de postos de trabalho 

médico, segundo classificação IFDM, indica que quanto mais 

desenvolvido o grupamento de municípios, maior o estoque de 

médico, não carecendo de incremento no número de postos de 

trabalho médico. 

Outra característica dos municípios com rotatividade zero é 

relacionada aos municípios com até 10 mil habitantes que possuem 

densidade de postos de trabalho médico bem acima da preconizada 

pela ESF, com destaque para a região Sudeste. 

Ao efetuar análise do custo médio de contratação de médicos 

necessários para cobertura integral da população, utilizando o 

parâmetro de profissionais mínimos (um médico para 3.000 

habitantes), observa-se que a região Sudeste foi a que apresentou 

maior necessidade de gastos com contratação de recursos humanos. 

Esse resultado pode ser explicado pela alta frequência de municípios 

que possuem salários acima da média nacional, adicionada à 

necessidade elevada de novas contratações.  

As regiões Sul e Centro-Oeste são as que representam as menores 

necessidades de contratação de médicos e, por consequência, 
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deveriam apresentar necessidade de desembolso menor. Embora 

essa tendência seja realidade para região Sul, o mesmo não pode ser 

encontrado para a Centro-Oeste, o que pode ser explicado, em parte, 

pelo valor da mediana dos salários nesta última região, que se 

apresenta mais elevado que nas demais.  

Em resumo, a necessidade de recursos humanos em saúde depende 

de como a densidade e a rotatividade de médicos se distribuem por 

região e porte populacional. Para facilitar a análise de todas essas 

particularidades, pretende-se desenvolver um software que permitirá 

apresentar a projeção de médicos por municípios. Espera-se que essa 

ferramenta possa instrumentalizar os gestores de saúde no 

planejamento e gestão de recursos humanos em saúde. 
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AApprreesseennttaaççããoo  

 

Este relatório apresenta a organização e o desenvolvimento do 

conjunto de atividades da pesquisa Estimativa da Necessidade de 

Recursos Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único 

de Saúde, que compõe, por sua vez, o Projeto Fortalecimento da 

Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas 

Nacionais de Saúde, coordenado pelo Centro Colaborador da 

OPAS/OMS para Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e 

Informação da Força de Trabalho em Saúde.  

O objetivo central foi estimar a necessidade de médicos para a 

Atenção Primária em Saúde (APS) em sistemas nacionais de saúde, 

tendo como modelo o sistema de saúde brasileiro e as propostas de 

cobertura para os próximos dez anos.  
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IInnttrroodduuççããoo  

 

O contexto histórico dos cuidados primários em saúde, ou Atenção 

Primária em Saúde (APS), está ancorado na Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde de 1978, quando se 

instituiu a Declaração de Alma Ata (OPAS, 2010). Esta enfatizou a 

necessidade da multiplicação de esforços para viabilizar os cuidados 

primários, prevendo a cooperação de todas as esferas nacionais, bem 

como auxílio internacional advindo de agências bilaterais, 

multilaterais, além de outras instituições envolvidas na área da 

Saúde.  

O processo atual de construção da atenção primária começou a ser 

delineado, no caso do Brasil, a partir do início da década de 1980, 

baseado no Programa de Ações Integradas de Saúde (AIS). O 

Programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, hoje 

denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), ganhou papel de 

destaque, passando de mero programa assistencial em saúde a 

estratégia de reorientação da assistência, norteada pelas diretrizes de 

uma política de atenção primária (CONILL, 2002). 

No final da década de 1990, com a criação do piso de atenção básica 

(PAB) - fixo e variável -, a esfera municipal recebeu forte incentivo do 

nível federal para implantação e extensão da atenção básica. Nos 

últimos anos, a ESF tem sido a forma de concretização da atenção 

primária, por meio da articulação das ações em saúde, assim como 

pelo seu caráter referencial de porta de entrada da clientela no 

sistema de saúde (OPAS, 2004). 
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Os princípios norteadores da atenção básica no Brasil elencados pelo 

Departamento de Atenção Básica (DAB) são: universalidade, 

integralidade e equidade. Em um contexto mais recente, foi criada a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que visa redefinir os 

princípios gerais, responsabilidades dos entes federativos e dos 

profissionais envolvidos, entre outros. Na PNAB, estão definidas as 

características da atenção básica, que deve ser direcionada a 

promover e proteger a saúde, prevenir agravos tanto individuais 

quanto coletivos, respondendo aos problemas de saúde mais 

relevantes e prevalentes da população de sua área de cobertura 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2010). 

A infraestrutura das unidades de saúde da família (USF) deve possuir 

equipes multidisciplinares compostas por, no mínimo, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem, um médico de família e seis agentes 

comunitários, sendo ainda responsável por uma média de 3.000 

habitantes. São necessários, ainda, equipamentos e materiais em 

consonância com a proposta dos serviços a serem prestados, além de 

garantir um fluxo de referência e contrarreferência a outros centros 

de serviços mais especializados (BRASIL, 2006).  

Na perspectiva de que a atenção primária possa atingir parcela 

significativa da população, é fundamental para qualquer processo de 

planejamento uma ideia do dimensionamento da força de trabalho 

necessária à consecução desses objetivos. A partir desse 

dimensionamento, é possível avaliar os investimentos necessários, 

seja em formação e capacitação de recursos humanos, seja em 

infraestrutura e equipamentos nas unidades prestadoras de serviços 

de saúde. 

Os recursos humanos em saúde (RHS) têm papel central e 

determinante no funcionamento de um sistema de saúde. A alocação 
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de RHS, por sua vez, não se resume apenas ao uso de instrumentos 

analíticos na quantificação de especificidades dos serviços de saúde, 

mas também como produto de um processo político. O número de 

trabalhadores e sua distribuição são resultado de escolhas políticas e 

dos valores inerentes a cada sistema nacional de saúde (FULOP; 

ROEMER, 1987; DUSSAULT; DUBOIS, 2003).  

Uma das ferramentas mais apropriadas para se estimar a força de 

trabalho são modelos matemáticos que auxiliam no seu 

planejamento. Por meio desses, é possível determinar o equilíbrio 

mais adequado entre mix, distribuição e número de trabalhadores de 

saúde, e entre o que é disponível e o demandado pelos serviços de 

saúde. Planejar as necessidades de RHS com a prestação de serviços 

em saúde é fundamental para garantir que profissionais com as 

habilidades necessárias estarão disponíveis em quantitativo suficiente 

para efetuar as tarefas exigidas pelo serviço de saúde. 

Tendo em vista as inquietações atuais no que tange à escassez de 

médicos no SUS, às exposições nos diversos meios de comunicação 

sobre os erros médicos e de profissionais de saúde, bem como ao 

cenário desordenado do sistema nacional de saúde, fazem-se 

necessários estudos mais aprofundados sobre as reais necessidades 

de médicos no país. Neste sentido, este projeto foi estruturado com o 

objetivo geral de estimar a necessidade da força de trabalho em 

saúde em sistemas nacionais de saúde, tendo como modelo o sistema 

de saúde brasileiro e as propostas de cobertura para os próximos dez 

anos. 

Para tanto, o projeto foi dividido nos seguintes objetivos específicos: 

→ Revisar o estado atual do conhecimento produzido sobre 
modelos nacionais de projeção de recursos humanos; 
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→ Revisar o estado atual do conhecimento dos modelos 
internacionais de projeção da força de trabalho em saúde; 

→ Revisar as fontes e bancos de dados capazes de fornecer 
informações, dados e indicadores para construção do modelo; 

→ Determinar o índice de satisfação dos médicos de APS por meio 
da aplicação de uma escala de avaliação do contexto do 
trabalho; 

→ Projetar, por município brasileiro, a necessidade de postos de 
trabalho médico em atenção primária em saúde, para os 
próximos dez anos; 

→ Estimar, por estado brasileiro, o turnover da força de trabalho 
médica e suas principais causas; 

→ Estimar os custos da projeção da necessidade da força de 
trabalho médica em atenção primária para os próximos dez 
anos, por município; 

→ Verificar condicionantes para aplicabilidade do modelo em 
outros sistemas de saúde. 
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AAssppeeccttooss  mmeettooddoollóóggiiccooss  

 

Trata-se de estudo prospectivo com o propósito de estimar a 

necessidade de postos de trabalho médico para a atenção básica para 

os próximos dez anos, em dependência das projeções futuras da 

população, do índice de rotatividade, da satisfação do médico com o 

trabalho e de variáveis socioeconômicas.  

Para a determinação da necessidade futura de postos de trabalho 

médico, diversas atividades foram executadas a partir dos objetivos 

elencados anteriormente. Para melhor entendimento dos aspectos 

metodológicos, a sequência e os resultados de cada uma dessas 

atividades foram agrupados em capítulos, de acordo com o quadro 1, 

abaixo. 
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Quadro 1: Relação entre capítulos e atividades executadas no projeto. 
Brasil, 2013 

ATIVIDADES CAPÍTULO 

Revisão do estado atual de 
conhecimento sobre o uso de modelos 
na estimativa da força de trabalho em 
atenção primária. 

Modelos de estimativa da força de 
trabalho 

Análise e consolidação dos bancos de 
dados sobre a força de trabalho em 
atenção primária. 

Revisão dos bancos de dados sobre a 
força de trabalho 

Aplicação de uma escala de avaliação 
do contexto do trabalho médico por 
regiões socioeconômicas e municípios 
representativos; 
Seleção de escala de avaliação do 
contexto do trabalho a partir de uma 
revisão da literatura; 
Realização de teste piloto da escala de 
avaliação do contexto do trabalho 
selecionada numa amostra de médicos 
da APS; 
Aplicação do instrumento selecionado 
por regiões socioeconômicas e 
municípios representativos numa 
amostra representativa de médicos da 
APS. 

Escala de Avaliação de Contexto do 
Trabalho (EACT) 

Cálculo do turnover médico de atenção 
primária por município e região 
socioeconômica; 
Projeção da necessidade da força de 
trabalho médica para atenção primária 
por município; 
Estimativa dos custos da necessidade 
da força de trabalho médica para 
atenção primária por município. 

Projeção da necessidade de médicos na 
Atenção Primária 

Fonte: ObservaRH/Estação de Trabalho IMS/UERJ. Estimativa da Necessidade de Recursos 
Humanos em Saúde na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. Brasil, 2013.
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MMooddeellooss  ddee  eessttiimmaattiivvaa  ddaa  ffoorrççaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  

 

Revisão integrativa da literatura nacional 

A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento do estado 

atual do conhecimento sobre modelos de projeção da força de 

trabalho no Brasil, por meio do mapeamento de artigos publicados a 

respeito do tema e de grupos de pesquisa que produzem trabalhos 

nesse campo.  

O objetivo desta etapa foi construir uma tipologia dos modelos 

nacionais e escolher o mais apropriado para reprodução, tendo em 

vista o cenário brasileiro da Atenção Primária em Saúde.  

 

Material e métodos 

 

Formulação da questão da revisão 

A partir da questão “Qual o estado atual de conhecimento sobre o uso 

de modelos de estimativa da força de trabalho no Brasil?”, foi 

desenvolvido um protocolo de pesquisa envolvendo aspectos 

metodológicos e operacionais que serão especificados a seguir. 

 

Desenho do estudo 

Para a revisão do estado atual de conhecimento sobre o uso de 

modelos na estimativa da força de trabalho, realizou-se revisão 

integrativa da literatura científica em base de dados e revistas 
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científicas, sem recorte temporal definido, de todos os estudos que 

pudessem subsidiar o alcance do objeto proposto pelo projeto. Além 

disso, a revisão também foi aplicada para varredura de grupos de 

pesquisa na Plataforma Lattes, com o objetivo de se conhecer 

pesquisadores com projetos de pesquisa sobre a temática. 

A investigação partiu da questão anteriormente referida, utilizando 

fontes abrangentes com diversas estratégias sistematizadas de 

busca, procedendo à seleção de publicações a partir de critérios 

predeterminados que, em etapa posterior, sofreram apreciação crítica 

e compilação, tendo como produto uma súmula das evidências 

relacionadas ao tema de busca. 

As sínteses dos estudos selecionados, originadas das revisões 

sistematizadas, “nos permitem incorporar um espectro maior de 

resultados relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões à 

leitura de somente alguns artigos” (SAMPAIO; MANCINI, 2007, p. 

84). Outra vantagem descrita pelos autores é a possibilidade de 

julgamento da coerência e generalização dos resultados entre 

populações, bem como da necessidade de variações das 

intervenções. 
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Das publicações 

 

Amostra 

Para constituição da amostra, foram selecionadas publicações que 

preenchessem os critérios de inclusão, descritos a seguir. Trata-se de 

uma amostra de conveniência, visto que foram selecionados apenas 

os estudos pertinentes ao tema desta pesquisa e que atenderam aos 

critérios de inclusão. 

 

Critérios de inclusão 

 

Tipos de estudos  

Foram considerados todos os estudos, independentemente do 

desenho metodológico, que abordaram como tema central o uso de 

modelos para a previsão de demanda de recursos humanos, que 

estivessem disponíveis na íntegra em meio online e que fossem de 

origem brasileira. 

 

Tipos de publicações 

Artigos, relatórios, monografias, dissertações, teses de doutorado e 

pós-doutorado, livros e apostilas, independentemente do ano de 

publicação. 
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Enfoques de pesquisa  

Foram habilitadas as publicações que vertessem sobre a aplicação ou 

o desenvolvimento de modelos econométricos/estatísticos cujas 

fórmulas pretendessem estimar a demanda de recursos humanos de 

qualquer categoria profissional ou ambiente de trabalho. 

 

Desfechos  

Os desfechos incluídos foram àqueles previstos na questão da 

pesquisa, ou seja, a aplicação de modelos para determinação de 

demanda de recursos humanos. 

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os estudos que não preencheram os 

critérios de inclusão determinados previamente, bem como artigos de 

reflexão, erratas, editoriais e redundâncias. 

 

Fontes de busca 

A pesquisa na literatura envolveu o uso de diversas fontes de busca. 
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Bases de dados de literatura científica 

Procedeu-se, inicialmente, à busca nas seguintes bases de dados de 

literatura científica: 

o Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): contem diversas bases 
científicas de saúde que abrangem periódicos nacionais e 
internacionais, monografias, dissertações, teses, documentos 
etc., disponíveis online. 

o PERIE do Centro de Documentação do Instituto de Economia da 
Universidade de Estadual de Campinas (UNICAMP): é uma base 
de dados de documentos sobre economia que contém artigos 
de periódicos nacionais de economia, relatórios de pesquisa, 
vídeos, folhetos de economia, dentre outros. É alimentado 
diariamente, e hoje conta com mais de 12.000 documentos. 
Esta base é acessível, gratuita e online. 

 

Revistas científicas  

Na tentativa de aumentar a abrangência da pesquisa, também se 

realizou busca diretamente em revistas científicas e boletim, a saber: 

o Revista de Administração da Universidade de São Paulo 
(RAUSP): tem periodicidade semestral e agrega artigos 
nacionais e internacionais na área da Administração. Estão 
disponíveis online edições datadas a partir do ano de 1977.  

o Revista de Administração Pública (RAP): publicada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), destina-se à publicação de 
trabalhos científicos originais nas áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas, Administração e Administração Pública. Disponíveis 
edições a partir de 2006.  

o Revista de Administração de Empresas (RAE): de periodicidade 
bimestral, é publicada pela FGV, e contempla artigos na área de 
Administração. Edições disponíveis online datadas a partir de 
1961. 

o Revista de Administração Contemporânea (RAC): publica 
artigos, documentos, notas, resenhas, entre outros, nas áreas 
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de Administração e Ciências Contábeis. Edições disponíveis 
online datadas a partir de 1997.  

o Revista de Administração em Saúde (RAS): publicada pela 
Sociedade Médica Paulista de Administração em Saúde, traz 
artigos e entrevistas com temáticas em administração em 
saúde.  

 

Além dessas, outras revistas publicadas pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) foram selecionadas como fontes de busca, 

a saber: 

o Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP): publica 
semestralmente artigos nas áreas de planejamento e políticas. 
Edições datadas a partir de 1995 estão disponíveis online. 

o Revista Desafios do Desenvolvimento: publicação mensal que 
traz artigos, reportagens, entrevistas, dentre outras publicações 
que estão disponíveis online desde a primeira edição (2004). 

o Boletim Mercado de Trabalho – Conjuntura e Análise: publicado 
desde o ano de 1996, encontra-se disponível online. 

 

Dos grupos de pesquisa 

Para identificação de estudos ainda não publicados, em fase de 

elaboração ou não retornados nas buscas, procedeu-se com a 

investigação de grupos com linhas de pesquisa voltadas para esta 

temática. 

 

Amostra 

Foram selecionados grupos de pesquisa que preenchessem os 

critérios de inclusão, descritos a seguir. Trata-se de uma amostra de 

conveniência, visto que foram selecionados apenas os grupos 
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pertinentes ao tema desta pesquisa e que atenderam aos critérios de 

inclusão. 

Critérios de inclusão 

 

Tipos de grupos 

Foram considerados todos os grupos de pesquisa inseridos nas áreas 

da saúde e/ou Ciências Sociais Aplicadas (abarca entre outras, as 

disciplinas de Administração e Economia), independentemente de 

localização geográfica e vínculo institucional. 

 

Enfoques de pesquisa 

Foram habilitados a comporem a amostra final os grupos que 

apresentassem linhas de pesquisas relacionadas à proposta por este 

estudo, ou seja, estimativa de recursos humanos de qualquer 

categoria profissional ou ambiente de trabalho por meio do uso de 

modelos econométricos. 

 

Desfechos 

Os desfechos incluídos foram aqueles previstos na questão da 

pesquisa, ou seja, aqueles que envolvessem a aplicação de modelos 

estatísticos para determinação de demanda de recursos humanos. 
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Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os grupos que porventura não 

preenchessem os critérios de inclusão, bem como aqueles com 

deficiências nas informações contidas na fonte de busca e que, 

portanto, não permitiram a compreensão da proposta do grupo. 

 

Fonte de busca 

A pesquisa por grupos de pesquisa foi realizada na Plataforma Lattes, 

que é uma base de dados de currículos, instituições e grupos de 

pesquisa das áreas de Ciência e Tecnologia integrada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

A Plataforma Lattes, através do Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil, permite busca dos grupos de pesquisa por grandes áreas de 

conhecimento. Para este estudo, somente foram considerados os 

grupos das áreas da saúde e das Ciências Sociais Aplicadas, esta 

abrangendo disciplinas como Economia, Administração, entre outras. 

Há outros refinos possíveis, no entanto, para aumentar a 

sensibilidade da busca, este foi o único utilizado por esta pesquisa, 

além do uso de termos de busca (palavras-chave). 

 

Estratégia de busca 

A busca foi realizada no período compreendido entre 27 de abril e 31 

de maio de 2011, nas referidas fontes, por meio de descritores e 

palavras-chave. Os descritores utilizados foram selecionados na 

Biblioteca Virtual de Saúde através do DeCS – Descritores em 
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Ciências da Saúde, edição 2011, quais sejam: recursos humanos; 

modelos econométricos; e força de trabalho.  

Como forma de ampliar a busca, selecionaram-se também palavras-

chave encontradas em outros trabalhos de temática semelhante à 

empregada por esta pesquisa: previsão de pessoal; trabalho; 

rotatividade; capital humano; econometria; oferta de mão de obra; 

demanda por trabalho. Para cada fonte, foram utilizadas combinações 

diferenciadas ou apenas um termo de busca, como pode ser 

visualizado no quadro 2. 
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Quadro 2: Estratégias de busca em fontes de dados selecionadas. Brasil, 
2011 
 

Base de dados Estratégia de busca 

PERIE - UNICAMP 

Recursos humanos 

Modelos econométricos 

Previsão de pessoal 

Turnover 

Rotatividade 

Capital Humano 

Econometria 

Oferta de mão de obra 

Força de trabalho 

Demanda por trabalho 

Biblioteca Virtual em Saúde 

Modelos Econométricos AND recursos humanos 

Recursos Humanos AND rotatividade 

Econometria 

Modelos Econométricos AND força de trabalho 

Modelos Econométricos AND mão de obra 

- Revista de Administração da 
Universidade de São Paulo 
- Revista de Administração 
Pública 
- Revista de Administração de 
Empresas 
- Revista de Administração 
Contemporânea 
- Plataforma Lattes 

Recursos humanos 

Modelos Econométricos 

Previsão de pessoal 

Econometria 

Rotatividade 

Turnover 

Capital Humano 

Oferta de mão de obra 

Força de trabalho 

Demanda por trabalho 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

As revistas Planejamento e Políticas Públicas e Desafios do 

Desenvolvimento, Revista de Administração em Saúde e o Boletim 

Mercado de Trabalho – Conjuntura e Análise não permitem buscas a 

partir de palavras; sendo assim, elas foram consultadas uma a uma 

através do sumário. 
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Coleta de dados 

A coleta de dados se deu em três etapas distintas. Na primeira, foi 

realizada uma pré-seleção de publicações e de grupos de pesquisa 

por um grupo formado por três pesquisadores. Nessa etapa, refinos 

sucessivos foram necessários em virtude da alta sensibilidade 

alcançada em consequência do uso de diversos termos de busca.  

Na segunda, as publicações e grupos pré-selecionados foram 

revisados separadamente por dois grupos formados por três 

pesquisadores (revisores) cada. Nesta etapa, cada grupo fez novos 

refinos, a fim de que a amostra final tivesse maior especificidade. 

Finalmente, os dois grupos se reuniram para entrar em consenso 

quanto à composição da amostra final.  

 

Análise e compilação das publicações 

Uma vez constituída a amostra final das publicações, procedeu-se a 

leitura e síntese de cada um dos trabalhos, o que resultou numa 

compilação final. 

 

Resultados 

Os resultados referentes à revisão integrativa estão apresentados a 

seguir em duas etapas: das publicações e dos grupos de pesquisa. A 

primeira diz respeito ao processo de recrutamento bibliográfico em 

bases de dados de literatura científica e revistas, seleção e 

compilação das publicações. E a segunda aborda o processo de 

seleção de grupos de pesquisa na Plataforma Lattes e suas 

características. 
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Das publicações 

Para cada fonte de busca, foram adotadas etapas distintas para a 

progressão da pesquisa conforme a necessidade e, por isso, faz-se 

imprescindível que estas sejam esclarecidas e pormenorizadas. Entre 

27 de abril e 31 de maio de 2011, realizou-se a busca de dados nas 

bases eletrônicas, cujos somatórios estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Total de publicações listadas e selecionadas na busca virtual com 
uso de descritores e palavras-chave. Brasil, 2011 
 

Fonte N listadas N selecionadas 

BVS 137 2 
PERIE 137 0 
RAUSP 3 0 
RAP 3 0 
RAE 397 0 
RAC 19 0 
Total 693 2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A pré-seleção das publicações retornadas se deu através da leitura 

dos títulos, palavras-chave e resumos. Quando necessário, procedeu-

se à leitura do artigo na íntegra. 

As buscas na BVS (n=137), PERIE (n=137), RAUSP (n=3), RAP 

(n=3), RAE (n=397) e RAC (n=19) retornaram 696 publicações, e, 

após deliberação em reunião de consenso, apenas três compuseram a 

amostra final. As revistas Desafios do Desenvolvimento, PPP, RAS e o 

Boletim Mercado de Trabalho não permitem busca por meio de 

palavras-chave, sendo realizada consulta do sumário de todas as 

edições online, a saber: 64 (n=313 artigos); 24 (n=166 artigos); 46 
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(n=104 artigos) e 35 (n=35 artigos), respectivamente. Dessas 

fontes, nenhum artigo foi selecionado para a amostra final. Por meio 

de referência cruzada, investigação manual em bibliotecas 

tradicionais e anais de congressos, selecionaram-se outras cinco 

publicações.  

 

Dos grupos de pesquisa 

A busca por grupos de pesquisa nas áreas da saúde e das Ciências 

Sociais Aplicadas (CSA) se deu através da Plataforma Lattes com uso 

de termos de busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil 

como consta na tabela 2. 
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Tabela 2: Somatório de grupos de pesquisa listados, excluídos e 
selecionados através da Plataforma Lattes. Brasil, 2011 
 

Palavras-
chave 

Áreas Total 
listados 

Excluídos 
Amostra 
final Linha de 

pesquisa 
Objetivo 

Recursos 
humanos 

SAÚDE 115 63 26 26 
CSA 62 22 24 16 

Rotatividade 
SAÚDE 1 0 0 1 
CSA 1 0 0 1 

Turnover 
SAÚDE 0 0 0 0 
CSA 0 0 0 0 

Capital 
humano 

SAÚDE 1 0 1 0 
CSA 27 14 9 4 

Demanda por 
trabalho 

SAÚDE 0 0 0 0 
CSA 6 4 0 2 

Força de 
trabalho 

SAÚDE 9 5 2 2 
CSA 5 3 2 0 

Econometria 
SAÚDE 0 0 0 0 
CSA 36 23 7 6 

Modelos 
econométricos 

SAÚDE 0 0 0 0 
CSA 11 7 4 0 

Oferta de mão 
de obra 

SAÚDE 0 0 0 0 
CSA 0 0 0 0 

Total 274 141 75 58 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

 

A partir da tabela 2, observa-se que não são apresentados grupos de 

pesquisa para as palavras-chave: oferta de mão de obra e turnover 

para as duas grandes áreas nas quais a pesquisa foi refinada: área da 

Saúde e Ciências Sociais e Econômicas. 

Vale salientar que a escolha das palavras-chaves que identificam a 

atuação dos grupos de pesquisa é feita pelos líderes de pesquisa, 

levando em conta sua área de atuação. Portanto, podem existir 

grupos que extraordinariamente estejam desenvolvendo pesquisas 

neste tema, mas que por não acusarem como sendo esta sua área de 

atuação, tenham ficado de fora da seleção desta pesquisa, em virtude 

dos critérios de inclusão. 
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Nessa primeira fase, cada grupo de revisores selecionou, a partir dos 

títulos das linhas de pesquisa, os grupos que porventura pudessem 

estar desenvolvendo pesquisas com temáticas voltadas para recursos 

humanos, independentemente de as características das demais linhas 

apontarem para pesquisas qualitativas ou quantitativas. Do total de 

274 grupos de pesquisa, 141 foram excluídos nesta etapa, restando 

para análise posterior apenas 48,54% da amostra inicial. 

Na segunda triagem, três pesquisadores avaliaram separadamente os 

objetivos das linhas de pesquisa, eliminando os grupos que não os 

possuíam ou aqueles que flagrantemente não realizavam pesquisa 

relacionada à estimativa de mão de obra tanto para área da Saúde, 

como para qualquer outra área. Os resultados foram comparados e 

eventuais diferenças na análise foram sanadas em consenso. Foram 

recrutados para a próxima fase apenas 58 grupos de pesquisa. 

Na última etapa de análise foram consultados, por meio da 

Plataforma Lattes, os currículos dos líderes dos grupos de pesquisa 

selecionados. Nesta análise procuraram-se identificar produções 

científicas e projetos de pesquisa relacionados à estimativa da força 

de trabalho. 

Dos 58 currículos analisados, 50% dos pesquisadores atuavam em 

pesquisas na área da Saúde e os outros 50% na área de Ciências 

Sociais Aplicadas. Do total, cinco foram excluídos por duplicidade; os 

outros 53 indicaram atuação na área de Recursos Humanos, 

entretanto, destes apenas cinco apontaram atuar com a estimativa 

de força de trabalho. 

Quanto à distribuição geográfica, os grupos foram concentrados 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, somando 

aproximadamente 63% da amostra final. A região Norte foi a que 
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apresentou menor concentração de grupos de pesquisa (7,54%), 

enquanto as regiões Centro-oeste e Nordeste apresentaram 

participação similar. Ademais, a grande maioria dos grupos de 

pesquisas (77%) está vinculada a instituições públicas de ensino. 

Adicionalmente, foi feito um panorama dos grupos de pesquisa que 

possuíam ao menos uma linha de pesquisa na área de Recursos 

Humanos, quanto à titulação dos pesquisadores vinculados. O gráfico 

1 apresenta o número de profissionais portadores de título de 

mestrado ou doutorado. 

Gráfico 1: Distribuição de pesquisadores segundo titulação. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

O gráfico 1 aponta os resultados da análise de 53 grupos de 

pesquisa, nos quais havia 552 profissionais vinculados. A parcela de 

doutores e mestres corresponde a aproximadamente 90% da força de 

trabalho desses grupos. Os demais (10%) não foram contabilizados, 

por se tratar de alunos de graduação, especialistas e pesquisadores 

que não relataram a titulação. 

Os grupos de pesquisa atuantes na temática de estimativa de força 

de trabalho estão apresentados a seguir, na tabela 3. 
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Tabela 3: Grupos de pesquisa cadastrados na Plataforma Lattes 
selecionados por esta pesquisa. Brasil, 2011 
 

Nome do grupo de pesquisa Nome do líder Instituição/ 
sigla 

Conceito e metodologia do 
gerenciamento em enfermagem 

Paulina Kurcgant USP 

Gerenciamento de recursos 
humanos: conceitos, instrumentos e 
indicadores do processo de 
dimensionamento de pessoal 

Raquel RaponeGaidzinski USP 

Núcleo de Estudos e Pesquisas 
sobre os Aspectos Psicossociais do 
Ensino e do Gerenciamento em 
Enfermagem e em Saúde - 
NEPAPEGS 

Maria Helena Trench 
Ciampone  

USP 

Grupo de pesquisa em 
Macroeconomia Joilson Dias UEM 

Economia do Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico 

Gustavo Maurício 
Gonzaga 

PUC/RJ 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

A varredura no currículo Lattes dos pesquisadores resultou na seleção 

de quatro artigos; entretanto, três deles foram excluídos por serem 

repetidos. A amostra final foi composta, portanto, de nove 

publicações, como mostra a figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção da literatura científica. Brasil, 
2011 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
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As variáveis identificadoras das publicações selecionadas encontram-

se no quadro 3, no qual se pode notar que cinco são artigos, dois são 

trabalhos apresentados em eventos científicos, um é relatório de 

pesquisa e outro é dissertação. 

Quadro 3: Variáveis caracterizadoras das publicações selecionadas, Brasil, 
2011 

ID do 
estudo 

Título da 
publicação 

Periódico, 
fonte, ano 

Autor(s) Objetivos 

E1 

Dimensionamento 
de pessoal de 
enfermagem em 
um Hospital 
Universitário 

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem, 
2005 

Nicola AL, 
Anselmi ML 

Dimensionar o 
quadro de 
pessoal de 
enfermagem 
para unidades de 
internação de 
adultos em um 
hospital 
universitário. 

E2 

Dimensionamento 
do pessoal de 
enfermagem das 
unidades de 
internação do 
Hospital São Paulo 

Revista Acta 
Paulista de 
Enfermagem, 
2005 

Matsushita 
MS, Adami 
NP, 
Carmagnani 
MIS 

Dimensionar o 
pessoal de 
enfermagem 
segundo modelo 
Gaidzinski e 
comparar os 
resultados 
obtidos com o 
quadro de 
pessoal de 
enfermagem 
atual.  

E3 

Dimensionamento 
de pessoal de 
Enfermagem em 
uma Unidade 
Especializada em 
transplante de 
fígado: 
comparação do 
real com o 
preconizado. 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem 
da USP, 2000 

Tanos MAA, 
Massarollo, 
MCKB, 
GaidzinskiR
R 

Dimensionar o 
quadro de 
pessoal de 
enfermagem em 
uma unidade 
especializada em 
transplante de 
fígado, segundo 
Resolução 
COFEN 
n°189/966. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
    (continuação) 
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Quadro 3: Variáveis caracterizadoras das publicações selecionadas, Brasil, 
2011    (continuação) 

ID do 
estudo 

Título da 
publicação 

Periódico, 
fonte, ano 

Autor(s) Objetivos 

E4 

Dimensionamento 
de Recursos 
Humanos: 
desenvolvimento 
de um modelo 
conceitual e sua 
aplicação 

Revista de 
Gestão USP, 
2007 

Marinho BL, 
Vasconcello
s EPG 

Delinear uma 
metodologia de 
dimensionamento 
de recursos 
humanos com 
base na literatura 
e apresentar um 
exemplo de 
aplicação a um 
caso real. 

E5 

Proposta de 
modelo para 
dimensionamento 
do pessoal de 
enfermagem em 
assistência 
domiciliária.  

Revista da 
Escola de 
Enfermagem 
da USP, 2007 

Dal Ben LV, 
Gaidzinski 
RR 

Identificar os 
critérios 
utilizados por 
gerentes e 
enfermeiras que 
atuam na área, 
para dimensionar 
o pessoal de 
enfermagem e 
propor um 
modelo que 
norteie a 
sistematização do 
dimensionamento 
do pessoal de 
enfermagem em 
assistência 
domiciliária. 

E6 

Dimensionamento 
de Recursos 
Humanos em uma 
empresa 
fabricante de 
materiais 
sanitários: uma 
abordagem via 
programação 
inteira 

Simpósio de 
Pesquisa 
Operacional & 
Logística da 
Marinha, 
2008 (Anais) 

Rosa BA, 
Filho EMS 

Apresentar um 
modelo de 
Programação 
Inteira, para a 
realização do 
dimensionamento 
dos recursos 
humanos de uma 
empresa 
fabricante de 
materiais 
sanitários. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
    (continuação) 

 

 



55 

 

Quadro 3: Variáveis caracterizadoras das publicações selecionadas, Brasil, 
2011    (continuação) 
 

ID do 
estudo 

Título da 
publicação 

Periódico, 
fonte, ano Autor(s) Objetivos 

E7 

Métricas para 
dimensionar 
recursos humanos 
nos Centros de 
Operações de 
Rede 

Simpósio 
Brasileiro de 
Redes de 
Computadores 
e Sistemas 
Distribuídos, 
2007 (Anais) 

Oliveira 
AG, 
Bianchini 
D, 
Abbade 
MLF 

Descrever o 
dimensionamento 
de recursos 
humanos nos 
Centros de 
Operações de 
Redes e 
estabelecer 
indicadores de 
atendimento e 
métricas voltadas 
para a 
manutenção dos 
contratos. 

E8 

Dimensionamento 
quantitativo de 
recursos humanos 
em hospitais 
privados e 
públicos no Estado 
de São Paulo 

Biblioteca 
Digital da FGV, 
2000 (Relatório 
de Pesquisa) 

Picchiai 
D.  

Relacionar 
indicadores e 
parâmetros, que 
estabeleçam 
quantitativamente 
o número de 
profissionais ideal, 
para determinado 
nível de produção 
de serviços por 
setor do hospital. 

E9 

Médicos em Minas 
Gerais: projeções 
para o período 
2010-2020 

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
[Mestrado em 
Economia], 
2008 

Rodrigue
s FG 

Estimar o número 
de médicos, em 
Minas Gerais, para 
o período de 
2010-2020. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

 

Observa-se, ainda, que 45% dos estudos foram publicados em 

periódicos de Enfermagem, 22% são da área de Administração, 

estando os demais distribuídos igualmente nas áreas de Logística 

(11%), Informática (11%) e Economia (11%). Dois artigos foram 

publicados no mesmo periódico e apresentam um autor em comum. A 
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distribuição por ano de publicação apontou que as publicações mais 

recentes são datadas de 2008. 

Quanto aos objetivos propostos, identificou-se que todas as 

publicações abordam o dimensionamento de recursos humanos para 

área específica, com destaque para o setor saúde, com seis 

publicações, o que representa pouco mais de 66% do total dos 

trabalhos selecionados. Ressalta-se, ainda, que destes seis, quatro 

tinham por sujeitos de pesquisa trabalhadores da categoria de 

enfermagem.  

Os demais trabalhos tiveram por foco a estimativa de pessoal em 

outros setores, quais sejam: indústria, tendo por população-alvo 

montadores e operadores do setor de fabricação de sanitários de uma 

empresa; telecomunicações, com projeção de recursos humanos para 

conformação de equipe de um Centro de Operações de Rede; e 

habitação, com previsão dos funcionários e estagiários de uma 

secretaria municipal. Incluem-se na amostra funcionários do setor de 

mão de obra, de elaboração e planejamento de projetos, entre 

outros. 

Exceto pelo estudo de Picchiai (2005), que objetivou relacionar 

indicadores e parâmetros para o estabelecimento de quantitativo de 

pessoal, os demais apresentam a aplicação de métodos de previsão 

de recursos humanos. Não se constatou, portanto, grande 

diversidade entre os objetivos identificados.  

No que se refere ao desenho metodológico, o estudo de caso foi o 

mais utilizado, aparecendo em cinco dos nove trabalhos, seguido do 

descritivo, empregado em três publicações e, finalmente, da revisão 

de literatura, que foi aplicada em apenas um trabalho, segundo o 

quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4: Distribuição das publicações segundo tipo de estudo e métodos 
de previsão de recursos humanos empregados. Brasil, 2011 
 

Estudo Tipo de estudo Método de previsão de recursos humanos 

E1 Estudo de caso Método Gaidzinski 

E2 Descritivo Método Gaidzinski 

E3 Estudo de caso Método Gaidzinski 

E4 Estudo de caso Método proposto pelos autores  

E5 Descritivo Método Gaidzinski 

E6 Estudo de casoa Modelo de Programação Inteira (PI) 

E7 Estudo de casoa Modelo da Teoria de Filas 

E8 Revisão de 
literatura 

Modelo de Hospitais Universitáriosb 

E9 Descritivoa Método dos Componentes Demográficos e Método 
proposto por Goic 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
aO desenho de estudo não foi classificado pelos autores; portanto, a classificação foi 
realizada a partir das características e descrição dos passos metodológicos. 
b O estudo não aplica o modelo, mas apresenta-o e descreve-o.  

 

Seis metodologias distintas de estimativa/projeção de recursos 

humanos empregados no Brasil foram identificadas nas publicações 

selecionadas. 

 

Método Gaidzinski 

O método proposto por Gaidzinski (1998)2 foi formulado com vistas a 

subsidiar o dimensionamento dos profissionais de enfermagem a 

partir de cinco diferentes etapas: (a) conhecimento do perfil dos 

pacientes quanto ao grau de complexidade assistencial; (b) 
                                    

2Gaidzinski desenvolveu um método de dimensionamento de pessoal de enfermagem para 
instituições hospitalares, em sua tese, defendida em 1998, na Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo.  
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levantamento da necessidade de horas de assistência de enfermagem 

de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) n°189/96; (c) determinação do percentual dos diferentes 

profissionais de enfermagem demandados a partir da resolução 

mencionada, que estabelece a distribuição percentual de profissionais 

de enfermagem com base no Sistema de Classificação de Pacientes3; 

(d) identificação da jornada efetiva de trabalho, uma vez que se 

pressupõe que os trabalhadores não são produtivos em todo o turno 

de trabalho, pois dispensam tempo em atividades não relacionadas às 

profissionais, tais como descanso, atendimento das necessidades 

fisiológicas e outras; (e) identificação do percentual de absenteísmo e 

ausências da equipe de enfermagem.  

Seguidas essas etapas, aplica-se a seguinte equação para calcular o 

quantitativo de profissionais da categoria de enfermagem necessário 

aos cuidados exigidos pela unidade:  
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Onde:  

q = quantidade total de pessoas de enfermagem; 

Pk = proporção percentual da categoria k; 

k = categoria profissional; 

nj = quantidade média diária de pacientes que necessitam do tipo de 
cuidado j; 

j = tipo de cuidado requerido pelo paciente (mínimo, intermediário, 
semi-intensivo, intensivo); 

                                    

3O Sistema de Classificação de Pacientes busca agrupar os pacientes segundo o nível de 
dependência assistencial. 
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hj = tempo médio de cuidado de cada paciente que necessita do 
cuidado j; 

t = tempo diário de trabalho de cada profissional dado em horas; 

p = produtividade média (% do tempo diário de trabalho, dedicado 
ao cuidado do paciente); 

e = número de folgas semanais que necessitam de cobertura; 

f = número de dias de feriados por ano, não coincidentes com o 
domingo; 

vk = número de dias de férias por ano, por categoria profissional; 

ak = número médio de dias de ausências não previstas 
(absenteísmo) por categoria profissional, por ano; 

d = dias de funcionamento da unidade;  

D = dias trabalhados no ano. 

 

Quatro estudos selecionados abordam o modelo de cálculo proposto 

por Gaidzinski. Três deles comparam o quadro existente com o 

preconizado (ou ideal). Os resultados obtidos por Nicola e Anselmi 

(2005) e Matsushita, Adami e Carmagnani (2005) apontaram 

quantitativo de enfermeiros existente nas unidades inferior ao 

projetado, e número de técnicos de enfermagem que ultrapassou o 

estimado. O estudo de Tanos, Massarollo e Gaidzinski (2000) 

assinalou um quadro de profissionais de enfermagem superior ao 

preconizado pela Resolução COFEN nº 189/96. Ressalta-se que este 

último adotou os índices de absenteísmo fundamentados nos estudos 

de Gaidzinski et al. (1998), por considerar elevados aqueles 

encontrados por meio de observação e coleta de dados na própria 

unidade. Os índices estabelecidos pela literatura podem não 

corresponder à realidade de diversas unidades; portanto, sua 

generalização e consequente utilização em detrimento das 
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especificidades de cada local de trabalho podem gerar resultados não 

fidedignos.  

O estudo de Dal Ben e Gaidzinski (2007), por sua vez, adaptou o 

método de modo que ele pudesse ser utilizado para calcular a 

necessidade de profissionais de enfermagem no atendimento 

domiciliar. Para tanto, fez-se necessário o conhecimento das 

atividades de cuidado exercidas pela enfermagem no domicílio. As 

autoras obtiveram esta informação mediante entrevista com 

profissionais relacionados à assistência domiciliária. 

Ressalta-se, entretanto, que ainda se constitui como desafio estimar 

o tempo gasto nas atividades desenvolvidas no âmbito domiciliar, em 

virtude dos diversos graus de complexidade da assistência realizados, 

uma vez que são realizados atendimentos de pacientes com 

problemas diversos de saúde que podem requerer assistência de 

enfermagem integral, parcial ou apenas auxílio na realização de 

atividades de autocuidado; e pelo atendimento multiprofissional 

característico da assistência domiciliária. Esses fatores podem 

engendrar um cálculo não legítimo da média de horas gastas com as 

intervenções realizadas especificamente pelos profissionais de 

enfermagem. 

 

Método da Teoria de Filas 

O método da Teoria de Filas baseia-se na probabilidade de formação 

de filas e, por meio de análises matemáticas, permite o 

dimensionamento da oferta de profissionais, com o propósito de 

atender às necessidades da clientela, mesmo num sistema de 

serviços onde a demanda cresce de forma imprevisível. Este método 

considera a taxa de utilização dos serviços, a dinâmica do 
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atendimento ao cliente e o tempo de permanência na fila. A taxa de 

utilização do sistema (ρ) é dada por: 

β

λ
ρ

c
=

 

Onde: 

λ = ritmo médio de chegada de usuário no sistema; 

c = quantidade de profissionais; 

β = ritmo médio de atendimento no sistema. 

A quantidade média de clientes no sistema (n) é expressa através de:  

ρ

ρρ
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Onde: 

Pq = probabilidade de os analistas estarem ocupados. 

A probabilidade de ocupação da fila é indicada por: 
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A probabilidade de o sistema estar vazio, ou seja, sem clientes (P0), é 

dada por: 
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Finalmente, o tempo médio de permanência dos clientes na fila (TF) é 

expresso por: 
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A aplicação deste método por Oliveira, Bianchini e Abbade (2007) 

ocorreu em uma empresa de telecomunicações, a partir de dados 

históricos de um datacenter de uma operadora, e os resultados da 

teoria de filas, comparados aos de simulações com distribuição 

estatística, não demonstraram correlação direta entre TF e ρ de 

100% e o comportamento de λ e β. Em virtude deste achado, os 

autores adaptaram o modelo, agregando uma variável de 

produtividade em dependência do tempo denominada βmax, que é 

calculada pela quantidade máxima de atendimentos por hora (βh = 3 

por analista/hora/mês) com o número de horas trabalhadas no mês 

(qHH= 180 horas), de forma que a quantidade máxima de 

atendimentos mensais por analista é: 

qHHmês hh .ββ = ,  

que, adequado ao número da equipe, se verifica pela fórmula 

cmêsh .max ββ =  

Após a reprodução dos dados utilizados nas simulações e aplicação da 

variável βmax, constatou-se que o dimensionamento adequado foi 

alcançado, uma vez que indicaram o real comportamento dos 

atendimentos e da taxa de ocupação. 
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Modelo de Programação Inteira 

O modelo de Programação Inteira para dimensionamento de pessoal 

busca a utilização ótima dos recursos disponíveis, tendo em vista as 

limitações impostas pelo processo produtivo. Requer a definição de 

parâmetros de produtividade e da taxa de utilização dos serviços. 

Para tanto, faz-se necessário conhecer o tempo gasto na execução de 

cada tarefa realizada pelo profissional. 

Rosa e Filho (2008) desenvolveram um modelo de programação 

inteira, cuja função objetivo minimiza o custo total de alocação nas 

tarefas, dado um número fixo de profissionais que possuem a mesma 

produtividade unitária: 

∑=
jiji xcMinimizarz
 

Adicionalmente, os autores acrescentaram duas restrições. A 

restrição 1 indica que o tempo total gasto pelos trabalhadores na 

realização de suas tarefas não pode exceder sua jornada de trabalho. 

A restrição 2 indica que uma determinada tarefa só poderá ser 

alocada a um profissional. As restrições são representadas pelas 

seguintes equações: 

bxiw
i

jij∑ ≤

∑ =
j

jix 1 }1,0{∈xij  

Onde:  

xij: variável de decisão que indica se o i-ésimo profissional é alocado 
na tarefa j; 

b: número máximo de horas que um profissional pode trabalhar; 

Wij: tempo de realização da tarefa j pelo profissional i-ésimo 
montador; 
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cij: custo de realização da tarefa j pelo profissional i-ésimo montador. 

O modelo se mostrou útil no tocante a seu propósito de dimensionar 

pessoal com tarefas invariáveis e em pequeno número.  

 

Método das Componentes Demográficas e Método Goic 

O método das Componentes Demográficas, aplicado por Rodrigues 

(2008), consiste em projetar o número de profissionais de 

determinada faixa etária para o quinquênio seguinte, e a partir deste 

para o próximo quinquênio, e assim sucessivamente. Destaca-se que 

os componentes demográficos (fecundidade, mortalidade e migração) 

são as principais variáveis deste método. As projeções estão 

diretamente relacionadas às conjecturas do comportamento futuro 

dessas variáveis (GIVISIEZ, 2004). 

O método Goic foi adaptado e também utilizado por Rodrigues 

(2008). É semelhante ao das Componentes Demográficas, uma vez 

que também estima a população e as variáveis responsáveis pelo 

comportamento de entrada e saída de médicos no mercado de 

trabalho, tais como migração e mortalidade.  

O cálculo de projeção aplicado por Rodrigues (2008), com 

fundamento nos dois métodos referidos anteriormente, parte do 

estoque de médicos ativos de um ano base. Dado esse estoque, 

seguem-se os seguintes passos:  

Passo 1: Determinar a população de profissionais sobreviventes 

(fechada à migração), que corresponde ao número de profissionais 

ativos no momento t, ou seja, o estoque de profissionais ativos 

sobreviventes no final de um período de cinco anos, que é obtido por:  
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5,5,5

5

,55 x

t

sx

t

Fx SPP ∗=+
+  

Onde: 

=+
+

5

,55

t

FxP população fechada (F) de profissionais ativos, por sexo, que 

passados cinco anos após o ano t, tinha x+5 a x+10 anos; 

t

sxP ,5 = população de profissionais ativos, por sexo, que no ano t tinha 

de x a x+5anos; 

5,5 xS = razão de sobrevivência por sexo, e por período quinquenal, ou 

seja, a probabilidade de um profissional ativo com x a x+5 anos, no 
ano t, sobreviver ao final dos próximos cinco anos. 

 

Passo 2: Determinar as novas entradas de profissionais ativos no 

período quinquenal que precede o ano da projeção, que depende do 

quantitativo de vagas ofertadas e ocupadas para o curso de 

graduação profissional no ano t, e que resultam em egressos no ano 

t+n (n representa o período de duração do curso profissional). 

Desses egressos, um percentual se inscreverá nos conselhos 

profissionais: 

btF SNP ∗= ∆,05  

Onde:  

tN∆ = novos registros nos conselhos profissionais; 

bS = razão de sobrevivência. 

 

Passo 3: Determinar a população de profissionais aberta à migração 

que corresponde ao total projetado da população fechada, adicionada 

ao saldo migratório (SM) ocorrido cinco anos antes dessa projeção: 
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sexo

tt

xsexo
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xsexo
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x EISM
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Onde: 

sexo

tt

xI
5,

5

+ = profissionais imigrantes, dados pelos egressos que se 
inscreveram em outro local (município, estado) entre t e t+5 por 
sexo; 

sexo

tt

xE
5,

5

+ = profissionais emigrantes, dados pelas transferências de 
profissionais para outro local (município, estado). 

 

Passo 4: Determinar a taxa líquida migratória (TLM) obtida por: 

sexo

t

xsexo
t

sexo

t

x PSMTLM
555

/
=  

Onde: 

t

xP
5
= estoque de profissionais por grupo etário e sexo. 

A análise das componentes utilizadas por este modelo permitiu 

esboçar um cenário de evolução futura do volume de médicos por 

sexo e por idade no Estado de Minas Gerais.  

 

Modelo de Marinho e Vasconcelos 

Os autores (MARINHO; VASCONCELOS, 2007) apresentaram uma 

metodologia conceitual de dimensionamento de recursos humanos 

baseada na literatura e descreveram sua aplicação em uma empresa 

estatal. Para aplicação do método, levantaram-se: o cenário atual da 

organização no que se refere à carga de trabalho para cada atividade, 

perfil dos trabalhadores e padrões internos de desempenho (metas); 

evolução do quadro funcional e da produção a partir de dados 
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históricos; e benchmarking. A confluência dessas informações 

resultou no quadro ideal de recursos humanos a ser contratado.  

Inicialmente, obteve-se o levantamento do quadro atual de 

profissionais mediante cálculo das horas ocupadas por mês por um 

trabalhador (Hm), a partir da equação 1. Estimou-se, em seguida, o 

levantamento do quadro necessário, calculado a partir das horas 

necessárias por mês por um trabalhador (Hn), obtidas com base na 

expectativa de evolução na produção e que, somadas à produção 

atual, resultaram na meta diária a ser alcançada por cada trabalhador 

(m). Ademais, utilizou-se um índice de horas trabalhadas (ih), 

produto da subtração do total de horas trabalhadas pelo total de 

horas ociosas em virtude de férias, licenças, deslocamentos dentro da 

unidade, telefonemas, atendimento das necessidades fisiológicas e 

outros, como evidenciado pela equação 2.  

n
pd

Hm .
60

.








=   (1)                             n

i
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H
h

n .
60
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= (2) 

Onde: 

d = duração da tarefa em minutos; 

p = produção por dia em quantidades; 

n = total de dias trabalhados no mês. 

Segundo os autores (MARINHO; VASCONCELOS, 2007), a aplicação 

dessa metodologia comprovou seu potencial, gerando resultados 

satisfatórios para a empresa, muito em parte devido à utilização de 

diferentes fontes e, sobretudo, por considerar a opinião daqueles que 

conhecem a organização.  

 



68 

 

Modelos Hospitalares 

O estudo de Picchiai (2005) discorre sobre alguns modelos de cálculo 

de pessoal, embora objetive apenas relacionar os parâmetros e 

indicadores com as variáveis condicionantes do dimensionamento 

quantitativo de recursos humanos em hospitais. Grande parte dos 

parâmetros e indicadores levantados por este estudo está baseada no 

modelo de hospitais universitários4 e suas adaptações, que em linhas 

gerais trabalha fortemente a relação de funcionários por leito e se 

baseia na seguinte equação: 

( )
IST

J

htL
P

s

jx

n +=
..

 

Onde: 

Pn = quantitativo de pessoal necessário; 

L = numero de leitos; 

tx = taxa de ocupação; 

hl= horas exigidas por profissional por leito; 

IST = índice de segurança técnico (para suprimento de faltas, férias, 
etc.); 

Js= jornada de trabalho semanal. 

Os modelos hospitalares, embora sejam de natureza normativa, 

permitem dimensionar o número de profissionais de saúde e apoio 

administrativo de qualquer unidade hospitalar, visto que se baseiam 

em parâmetros definidos segundo a categoria profissional e o setor 

de trabalho. 

                                    

4 Brasil. Ministério da Educação. Programa de Estudos Avançados em Administração 
Hospitalar e de Sistemas de Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Modelo de dimensionamento de 
recursos humanos para hospitais universitários. São Paulo, 1992. 
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Modelos preditivos e a Atenção Primária em Saúde 

A grande dificuldade em planejar a força de trabalho reside na 

necessidade de prever um quantitativo suficiente de profissionais 

para atender a uma demanda de perfil elástico a qual não se tem 

certeza que existirá, sobretudo quando falamos de um sistema de 

saúde universal, não obstante a escassez da oferta e a baixa 

qualidade dos serviços disponíveis (PATTEN, 1971; MARINHO; 

VASCONCELOS, 2007; OCKÉ-REIS; ANDREAZZI; SILVEIRA, 2006). 

Com referência aos métodos evidenciados nesta pesquisa, nota-se 

que para aplicação do método Gaidzinski, a demanda efetiva de 

atendimento da unidade deve ser conhecida detalhadamente. Além 

disso, utiliza-se como parâmetro de base a demanda atual, e não 

uma projeção, pressupondo, portanto, que as necessidades de saúde 

se manterão constantes ao longo do tempo. E uma vez que o método 

não considera a oferta de profissionais no mercado de trabalho, 

implica assumir que o estoque na unidade de análise é invariável. 

Além disso, quando for necessária a contratação de profissionais para 

complemento de quadro, haverá estoque compatível no mercado; e 

os salários oferecidos serão suficientes para atração de novos 

profissionais. 

O método Gaidzinski pode ser útil para a projeção de profissionais de 

enfermagem para atuar em unidades hospitalares, onde é possível 

determinar o tempo despendido em assistência de enfermagem com 

pacientes internados, considerando seu grau de complexidade. A 

aplicação deste método para outros profissionais de saúde, bem 

como no âmbito da APS, requer grandes adaptações e não garante 

que uma meta estimada de RHS seja alcançável. 
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Os modelos baseados na Teoria das Filas têm sido largamente 

empregados em saúde para cálculo do tempo de espera de pacientes 

nas filas de atendimento. Por exemplo, Marinho (2006) calculou os 

tempos nas filas para transplantes, e Marinho e Cardoso (2007) 

avaliaram os tempos de espera no SUS para as internações 

relacionadas à gravidez, parto e puerpério. Embora relativamente 

simples, sua aplicação no campo da saúde para os fins descritos é de 

difícil aplicação, sobretudo na APS, em virtude de sua complexidade 

operacional. Para tanto, isso requer o conhecimento dos intervalos de 

tempo entre as chegadas dos pacientes nas unidades (para cálculo da 

demanda espontânea) e o início e término dos diferentes 

atendimentos executados pelos profissionais (cálculo do tempo gasto 

com as atividades). Ademais, os modelos de Teorias das Filas não 

contemplam variáveis relacionadas à adequação da distribuição dos 

serviços, nem mudanças nas taxas de utilização desses mesmos 

serviços.  

O modelo de programação inteira, por sua vez, pressupõe que não 

haja interferências externas ao trabalho, que a demanda de serviços 

seja previamente determinada e que todos os trabalhadores possuam 

a mesma capacidade produtiva. Desconsidera a dinamicidade e os 

imprevistos no ambiente de trabalho, bem como as mudanças das 

necessidades da clientela (ROSA; FILHO, 2008; BARBER; LÓPEZ-

VALCÁRCEL, 2010). Pode ser aplicado para a alocação diária de 

recursos humanos, sobretudo em setores nos quais a demanda por 

serviços permaneça constante e a diversidade das atividades 

realizadas seja pequena. Sua aplicação direta na APS talvez não seja 

possível, pois implicaria desconsiderar a demanda espontânea, 

assumir que existe um padrão de produtividade predefinido para o 

setor saúde, e que todas as atividades desenvolvidas e o tempo 
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despendido para cada uma delas fossem homogêneos entre os 

profissionais. 

O método adotado por Rodrigues (2008), que se constituiu de uma 

associação entre o método das componentes demográficas e o 

método Goic, considera o crescimento obtido nos anos anteriores 

para calcular o desenvolvimento das variáveis para os anos 

seguintes, visto que pressupõe que a taxa de crescimento e as 

características demográficas variam previsivelmente. Não considera 

alterações nas necessidades de atendimento da população nem a 

distribuição dos serviços de saúde. Ele se atém a projetar o número 

de profissionais que estarão disponíveis no mercado (estoque), 

considerando apenas o número de habitantes e, portanto, também 

não considera a funcionalidade e a alocação desses profissionais. 

Apesar do exposto, trata-se de um método economicamente viável e 

mais bem aplicável quando a finalidade é alterar os padrões de oferta 

dos serviços de saúde (AHMED; FATEHA; BENJAMIN, 2000; HALL; 

MEJIA, 1978).  

A metodologia utilizada por Marinho e Vasconcelos (2007) deixou 

algumas lacunas: não esclarece a influência do benchmarking; não 

discute a interferência dos dados históricos nem das políticas 

governamentais para o setor; e não contempla índices de rotatividade 

de profissionais. Por ter sido aplicado em uma empresa estatal, onde 

este índice é mínimo − em virtude do modelo de contratação 

estatutário vigente − não se podem garantir resultados de projeção 

fidedignos caso seja aplicada na APS, uma vez que a taxa de 

rotatividade de profissionais atuantes nos serviços básicos de saúde é 

extremamente alta (CAMPOS; MALIK, 2008; MEDEIROS et al., 2010). 

Embora o modelo conceitual esteja bem descrito, sua aplicação não 

ficou muito explícita em virtude da sumarização das etapas, do não 
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acesso aos instrumentos de coleta de dados e de equívocos na 

apresentação e descrição de equações, deixando dúvidas no que se 

refere aos métodos de cálculo empregados, sobretudo na fase de 

ajustes.   

O modelo hospitalar, embora facilmente inteligível e aplicável, se 

torna frágil na medida em que se fundamenta basicamente na carga 

horária de trabalho por leito/paciente internado, inviabilizando a 

aplicação em outros cenários de saúde. Além disso, condiciona a 

aplicação do modelo ao uso de diversos parâmetros predefinidos, 

como: tipo de clientela e dependência dos serviços; condições de 

trabalho oferecidas aos funcionários; nível de complexidade dos 

serviços oferecidos; grau de resolutividade e de tecnologia 

incorporada. Contudo, cabe delinear que o estudo aplicado por 

Picchiai (2005) pode contribuir de forma significativa para a escolha e 

adaptações de variáveis a serem empregadas no âmbito da APS. 

Em linhas gerais, os métodos empregados nas publicações 

selecionadas centram-se no dimensionamento do quadro de pessoal, 

cuja estimativa é realizada normalmente com base na demanda por 

serviços, existente ou estimada, e tem como uma das principais 

variáveis o tempo gasto com as atividades, o que concede a esses 

modelos uma lógica taylorista/fordista. Esses modelos não 

consideram possíveis imprevistos externos à organização, pois 

propõem cálculos para o dimensionamento de pessoal com vistas à 

alocação/realocação imediata de profissionais. A exceção é o modelo 

utilizado por Rodrigues (2008), que trabalha um modelo de projeção 

com vistas ao conhecimento do número de profissionais existentes no 

futuro. 

Em que pese uma possível adaptação dos modelos econométricos de 

dimensionamento de recursos humanos para aplicação na APS, 
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algumas limitações se impõem: (a) os modelos são utilizados para 

aplicação em setores fechados, onde há uma gama de funções 

específicas e similares e um número estabelecido de leitos; (b) o 

cálculo utiliza como principal variável o tempo real dispensado em 

cada procedimento/função ou em parâmetros de tempo normatizados 

pela organização, ou seja, a previsão de pessoal é realizada com base 

na carga de trabalho. 

Um modelo de projeção a ser aplicado na APS deve agregar diversas 

variáveis temporais, tais como: as socioeconômicas (IDH, renda); 

epidemiológicas e demográficas (mortalidade, migrações, 

envelhecimento) uma vez que elas implicam mudanças salariais, 

demandas de serviços de saúde e quantitativo populacional, 

respectivamente.  

Ademais, outro indicador fundamental é o índice de rotatividade de 

recursos humanos ou turnover, que geralmente é produto da 

insatisfação dos trabalhadores com o contexto do trabalho e que, por 

sua vez, pode estar relacionada a diversos fatores identificáveis, 

como baixos salários, péssimas condições estruturais e carga de 

trabalho excessiva (NEY, 2009; VARELLA; PIERANTONI, 2008; 

PIERANTONI et al., 2010; MAGNAGO, 2012).  

A análise dos estudos apontou que o modelo adotado por Rodrigues 

apresenta maior possibilidade de ser aplicado na APS, pois é 

constituído por um modelo de projeção que considera variáveis 

importantes para o contexto da saúde. Entretanto, dentro do 

pequeno número de trabalhos encontrados por esta revisão 

integrativa, não se encontrou homogeneidade e, por consequência, 

não se pode inferir uma consensualidade sobre os modelos de 

estimativa mais apropriados para aplicação na área da Saúde. 
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Evidenciou-se a impossibilidade de definir, a partir da revisão 

integrativa da literatura, qual o melhor modelo para a estimativa de 

força de trabalho para a APS, em virtude do pequeno número de 

publicações nacionais relativas ao tema. Não há, portanto, subsídios 

suficientes que sustentem a escolha de uma determinada 

metodologia. 

O emprego de diferentes métodos para diferentes categorias 

profissionais e ambientes, cada um com suas limitações e vantagens, 

permite identificar inúmeras variáveis a serem relevadas no momento 

da construção/aplicação de um método de estimativa de recursos 

humanos em saúde, tais como produtividade, rotatividade, tipo de 

serviço, determinantes demográficos, entre outros.  

Embora este tema seja escasso na literatura científica nacional, não 

obstante o aumento expressivo da produção científica brasileira, 

visualiza-se, nas publicações existentes, maior preocupação com a 

alocação de RHS, sobretudo no âmbito hospitalar. 

Destarte, urgiu a necessidade de realizar uma revisão mais 

abrangente, enlaçando o contexto internacional, a fim de identificar 

outras evidências que possam corroborar as encontradas por esta 

revisão e, portanto, subsidiar a tomada de decisão frente a diferentes 

modelos de estimativa de pessoal e em virtude das especificidades do 

setor Saúde, especialmente dos serviços de atenção primária.  
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PPrroojjeeççããoo  ddaa  ffoorrççaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ssaaúúddee::  uummaa  rreevviissããoo  
ddooss  mmooddeellooss  ddee  eessttiimmaattiivvaa  ddee  ddeemmaannddaa  

 

Os modelos de projeção baseiam-se em diferentes premissas e 

variáveis para estimar prospectivamente a necessidade de 

profissionais e dependem do contexto socioeconômico e do atual 

cenário de saúde de um país. Nessa perspectiva, e em virtude dos 

poucos achados na revisão nacional da literatura, optou-se por 

realizar nova busca bibliográfica abarcando publicações nacionais e 

internacionais, a fim de apresentar diferentes abordagens de projeção 

da força de trabalho em saúde empregadas por diferentes países. 

 

Material e métodos 

Foi realizada revisão integrativa da literatura internacional nas 

seguintes bases eletrônicas: Scielo, Scopus, Portal Capes5 e Medline. 

Adicionalmente, foram realizadas buscas nas revistas: Health Policy 

and Planning e Human Resources for Health. 

A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 7 e 31 

de agosto de 2011, nas referidas fontes, por meio de diferentes 

termos de busca em inglês e espanhol, quais sejam: planning, health 

workforce, shortage, forecast, models, health human resources; 

planificación, proyección, recursos humanos. Ressalta-se que 

                                    

5O portal Capes é uma biblioteca virtual mantida pelo Ministério da Educação do Brasil, que 
cobre bases de dados importantes como Web of Science e BioMed Central. 
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combinações dos termos de busca foram realizadas em conformidade 

com a especificidade de cada base de dados. 

Foram considerados, para esta pesquisa, artigos originais sobre 

projeção da força de trabalho em saúde desenvolvidos sob as 

perspectivas dos sistemas de saúde locais de diferentes países, 

datados a partir de 2006, produzidos nos idiomas português, inglês 

ou espanhol. A seleção dos artigos foi realizada por dois 

pesquisadores independentes e, na falta de consenso sobre a inclusão 

de artigos na amostra, um terceiro pesquisador analisou e deu o 

parecer encaminhatório de exclusão ou de inclusão. 

Foram realizadas leituras dos artigos selecionados, extraídas as 

informações relevantes e analisadas por meio de um instrumento 

elaborado para este fim, o qual continha as seguintes variáveis: 

título, periódico, ano de publicação, autoria, país de origem, 

objetivos, método de estimativa empregado, sujeitos da pesquisa e 

resultados.  

 

Resultados 

A amostra final foi constituída de 11 artigos, cujas principais 

características se encontram sumarizadas na tabela 4. 
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Tabela 4: Estudos sobre métodos de estimativa da força de trabalho em 
saúde empregados por diferentes países. Brasil, 2006-2011 
 

Autor, ano Título País/ 
região* 

Método de 
projeção 

Profissional 
alvo 

Baldwin, L.M, 
et al 2006 

Modeling the Mental Health 
Workforce in Washington 
State: Using State 
Licensing Data to Examine 
Provider Supply in Rural 
and  
Urban Areas 

EUA 

Razão de 
profissionais 
de saúde pela 
população 

Assistentes 
sociais, 
enfermeiros, 
médicos, etc. 

Barber P. et 
al, 2010 

Forecasting the need for 
medical specialists in 
Spain: Application of a 
system dynamics model 

Espanha 
Metas dos 
serviços de 
saúde 

Médicos 

Frederikson 
LG., 
Chamberlain 
K, Sangster  
AJ, 2008 

New Zealand optometrists 
2006: demographics, 
working arrangements and 
hours worked 

Nova 
Zelândia 

Razão de 
optometristas
pela 
população 

Optometristas 

Merwin and 
Jordan, 2006 

Supply, demand, and 
equilibrium in the market 
for CRNAs 

EUA 
Método da 
necessidade 
em saúde 

Enfermeira 
anestesista 

Saman DM et 
al, 2010 

The dental workforce in 
Kentucky: current status 
and future needs 

EUA 
Razão de 
dentistas pela 
população 

Dentistas 

Scheffler RM 
et al, 2008 

Forecasting the global 
shortage of physicians: An 
economic- and needs-
based approach 

Região da 
OMS 

Método da 
necessidade 
em saúde 

Médicos 

Scheffler RM 
et al, 2009  

Estimates of health care 
professional shortages in 
sub-Saharan Africa by 
2015 

Africa 
Subsariana 

Razão da 
equipe pela 
população 

Médicos, 
enfermeiras e 
parteiras 

Tjoa A. et al 
2010 

Meeting human resources 
for health staffing goals by 
2018: A quantitative 
analysis of policy options 
in Zambia 

Zâmbia 
Razão da 
equipe pela 
população 

Médicos, 
enfermeiros 

TokerA. et al 
2010 

A report card on the 
physician work force: 
Israeli health care 
market—Past experience 
and future prospects 

Israel 

Razão de 
médicos pela 
população  
e modelo 
“estoque e 
fluxo” 

Médicos 

Wilson BL and 
Johnson WG, 
2009 

Using innovation to assess 
nursing workforce in 
Arizona : A collaborative 
approach 

EUA 

Razão de 
enfermeiros 
pela 
população 

Enfermeiros 

Wright, P.D; 
Bretthauer, 
K.M; Côté, 
M.J/2006 

Reexamining the Nurse 
Scheduling Problem: 
Staffing Ratios and 
Nursing 
Shortages 

EUA 

Razão de 
enfermeiros 
pela 
população 

Enfermeiros 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
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A maior frequência de artigos (n=4) foi evidenciada no ano de 2010, 

seguido de 2006 (n=3). Dois artigos são datados de 2008 e outros 

dois de 2009. Não houve ocorrência de artigos para os anos de 2007 

e 2011.  

Muitos países têm realizados reformas nos seus sistemas e serviços 

de saúde para melhorar o atendimento à demanda populacional e 

otimizar os gastos em saúde. A eficácia das políticas de saúde é 

fortemente dependente de profissionais habilitados e competentes, 

em quantitativo e distribuição territorial suficiente para intervir na 

realidade social e atender às necessidades de saúde da população 

local.  

A má distribuição da força de trabalho em saúde, a escassez e a 

migração de trabalhadores para outras regiões, tanto quanto para 

outros setores da economia, principalmente médicos e enfermeiros, 

têm sido as maiores dificuldades encontradas para a execução de 

políticas de saúde eficazes, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. 

Ademais, o baixo investimento em formação, a precariedade da 

infraestrutura e das condições de trabalho e os baixos salários 

ofertados em territórios remotos e de difícil acesso, somados à 

expectativa de uma vida melhor nos grandes centros urbanos 

contribuem para uma maior concentração geográfica dos profissionais 

de saúde nas metrópoles, dificultam a fixação desses profissionais em 

regiões menos desenvolvidas e comprometem, por consequência, a 

qualidade da assistência e a resolução dos problemas de saúde 

(DUSSAULT; DUBOIS, 2003; CHEN et al., 2004; LEHMANN, 2008).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou recentemente a 

importância do fortalecimento da força de trabalho em saúde, ao 



79 

 

eleger essa temática na agenda da 64ª Conferência Mundial de 

Saúde. Algumas direções foram apontadas para que os países-

membros possam melhorar o resultado sanitário das suas ações. 

Dentre elas, recomendou-se que os Estados-membros 

desenvolvessem políticas de retenção para os profissionais da saúde, 

uma vez que a migração tem impactado negativamente nos sistemas 

nacionais de saúde (WHO, 2011).  

Não obstante a sofisticação e precisão de novas tecnologias 

organizativas, de diagnóstico e tratamento ou de combate a doenças 

negligenciáveis, os bens e serviços de saúde só poderão servir à 

população por meio de profissionais de saúde em quantitativo, 

distribuição e qualificação necessária (PIERANTONI, 2001; 

NARASIMHAN et al., 2004).  

Diante deste contexto, e devido à escassez de profissionais de saúde, 

sobretudo de médicos, alguns países vêm buscando alternativas para 

atrair profissionais para regiões mais remotas. Exemplo disso é o 

estímulo à imigração de profissionais de saúde, sobretudo médicos, 

da África e Ásia para países desenvolvidos como o Canadá, onde 

estimativas apontam que o número de médicos imigrantes é de 

aproximadamente 50% do quadro total de profissionais médicos do 

país. Se, por um lado, essa estratégia equilibra o número de 

profissionais de saúde em países desenvolvidos, por outro, torna 

ainda mais grave a situação nos países em desenvolvimento e/ou 

subdesenvolvidos, que já possuem dificuldades na formação e 

retenção da força de trabalho em saúde (HAGOPIAN et al., 2004).  

Cabe salientar que, apesar da aparente vantagem em captar médicos 

estrangeiros, os mesmos podem não estar preparados para lidar com 

a demanda de saúde local, por serem formados em contextos 
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socioculturais, econômicos e epidemiológicos diferentes do 

encontrado no país atrator (RUNNELS; LABONTÉ; PACKER, 2011). 

Outra estratégia comumente adotada por países com maiores 

dificuldades de formar e fixar pessoal de saúde é a alocação de 

profissionais de outras áreas em cargos que exigem desempenho de 

atividades privativas de outra categoria. Embora tenha porporcionado 

aumento da cobertura populacional por serviços de saúde, aumento 

estrutural e maior eficiência dos sistemas de saúde e menor custo de 

manutenção da mão de obra, essa prática exige forte capacitação de 

profissionais, de modo a habilitá-los a exercer funções que não são 

de sua alçada (LEHMANN; DIELEMAN; MARTINEAU, 2008; SHEER; 

WONG, 2008). 

Quanto à estratégia de task shifting, ainda que reconhecida como 

medida potencial na resolução da escassez de trabalhadores da 

saúde, em especial médicos, existem poucas evidências quanto à 

efetividade e o verdadeiro impacto econômico dessa abordagem 

(SUPPORT, 2008). 

Planejar a força de trabalho necessária para atender às demandas 

dos serviços de saúde torna-se importante na medida em que se 

pode avaliar a escassez ou excesso de profisionais e, a partir disso, 

traçar estratégias para aumentar a oferta, melhorar a distribuição ou 

reter o crescimento da força de trabalho em saúde em determinadas 

regiões (ROBERFROID; LEONARD; STORDEUR, 2009). 

Nas projeções de oferta e demanda de profissionais, a organização 

dos serviços de saúde, a composição ideal de profissionais face às 

mudanças no perfil de morbimortalidade da população, escassez, 

rotatividade e a atratividade devem ser consideradas e analisadas no 

nível local, a fim de se realizar projeções factíveis (CAMPBELL, 2008). 
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Estimativas de recursos humanos podem ser realizadas com o uso de 

modelos de projeção que se constituem como sistemas teórico-

metodológicos que buscam mensurar o futuro do mercado de 

trabalho em termos de necessidade de mão de obra. De maneira 

geral, as projeções são produzidas por classes ocupacionais e 

englobam previsões da expansão da demanda e da demanda de 

substituição, por um lado, e da oferta esperada por tipos de 

educação, por desemprego, entre outros fatores, por outro. O 

confronto ou a comparação entre demanda e oferta serve de base 

para uma caracterização da situação futura esperada para o mercado 

de trabalho (DUPUY; BORGHANS, 2005). 

A partir dos artigos selecionados, foi possível identificar diferentes 

abordagens metodológicas de projeção de RHS atualmente 

empregadas em diferentes países. A construção dessas metodologias 

parte da noção de que as projeções são prováveis resultados à luz de 

determinados pressupostos, isto é, aquilo que se espera ocorrer 

tendo em vista a permanência de alguns eventos no tempo. Entre 

estes pressupostos está a continuidade dos padrões de 

comportamento do mercado de trabalho, de crescimento da economia 

e de importantes tendências sociais e educacionais.  

Dentro desta perspectiva, eventos inesperados, como guerras, 

catástrofes naturais e inovações tecnológicas, embora não previstos e 

mensuráveis, são vistos como fatores que poderão modificar a 

realidade prevista, caso ocorram efetivamente. De maneira geral, 

antes de construir um modelo de projeção da mão de obra, é 

necessário precisar se o que exercia influência no passado recente 

também será importante nos próximos anos, bem como se a 

emergência de novos fatores poderá se tornar relevante. 
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Ressalta-se ainda que os métodos empregados por esses países 

seguem parâmetros semelhantes e, de forma geral, buscam estimar 

o comportamento futuro do mercado de trabalho para o setor saúde, 

ocupação e tipo de educação. Para alcançar tal objetivo, é mensurada 

a relação entre as projeções da demanda e da oferta por mão de 

obra, em curto e médio prazo.  

Os modelos em questão se diferenciam, sobretudo, pelas fontes de 

dados utilizadas, já que cada país lança mão de surveys específicos; 

pela classificação de atividades econômicas e ocupações, que estão 

relacionadas à realidade de cada lugar; pela extensão do tempo que 

é estimado, mais longo ou breve; pela periodicidade de aplicação do 

sistema; e pelo conjunto de variáveis e algoritmos utilizados no 

cálculo da projeção; entre outros fatores.  

 

Métodos de estimativa da necessidade de força de trabalho em saúde 

Desde a década de 1960, vários métodos têm sido desenvolvidos com 

a finalidade de estimar os déficits dos diferentes profissionais de 

saúde. Esses métodos são baseados em diferentes hipóteses, 

necessidades de dados e informações e respondem a perguntas 

distintas. Quatro abordagens têm sido usualmente utilizadas: (a) 

necessidades de saúde; (b) utilização (ou demanda) de serviços 

saúde; (c) força de trabalho em saúde (FTS) como razão da 

população; e (d) metas dos serviços de saúde (BÄRNIGHAUSEN; 

BLOOM, 2009). 

O método da necessidade em saúde projeta as demandas futuras 

levando em consideração o déficit de saúde estimado da população; a 

composição da força de trabalho necessária (quanto à idade e 

gênero); as normas de serviço; o julgamento de profissionais de 
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saúde e as tendências de morbidade e mortalidade. A proposta 

conceitual é normativa e utiliza informações epidemiológicas para 

estimar as ocorrências futuras das doenças na população e o tipo e a 

força de trabalho necessária para se tratar essas doenças. Como a 

especificação da FTS depende da opinião de especialistas e da 

infraestrutura tecnológica em uso, análises de custo e efetividade 

devem ser identificadas e implementadas como base para a 

determinação da mais eficiente combinação de recursos humanos em 

saúde (RHS) e necessidades em saúde (O’BRIAN-PALLAS; BAUMANN; 

DONNER, 2001). 

O método das necessidades em saúde tem o potencial de projetar um 

mix dos requisitos dos RHS de acordo com as necessidades de saúde 

da população, e não pela utilização corrente dos serviços de saúde. 

Uma das limitações desse método encontra-se na presunção de que 

os recursos disponíveis são utilizados de acordo com as necessidades, 

não considerando a eficiência da alocação de recursos entre setores, 

e nem possíveis mudanças tecnológicas. Pode também requerer o uso 

extensivo de informações e parâmetros atualizados sobre a utilização 

dos serviços de saúde em função do desenvolvimento tecnológico.  

Ainda que todas as informações estejam disponíveis e que recursos 

suficientes possam ser alocados de acordo com as necessidades de 

saúde, a procura por serviços de saúde pode ser resultado de 

necessidades não previstas. Em outros termos, o método supõe as 

necessidades em saúde somente por dados estatísticos e morbidades 

reconhecidas pela ciência médica, o que pode não coincidir com a 

definição de doença sob a perspectiva dos usuários, onde estariam 

inclusos seus valores, culturas e tradições. Dessa forma, metas 

inatingíveis de RHS e de serviços são comumente estimadas.  
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O método da utilização de serviços de saúde estima as 

demandas futuras de RHS com base nos usos correntes dos serviços 

de saúde e na estimativa de mudanças demográficas futuras. Nessa 

abordagem, assume-se que o nível atual e a distribuição dos serviços 

de saúde são apropriados e que os requisitos de profissionais de 

saúde em termos de idade, sexo e especialidade permanecem 

constantes. Considera ainda que o tamanho e as características 

demográficas da população - taxa de mortalidade, nascimento e 

migração por idade e sexo - variam de forma previsível.  

Esse método pode definir metas economicamente viáveis na projeção 

da demanda pelos serviços de saúde, por considerar inexistentes ou 

discretas as mudanças nas taxas de utilização desses serviços. O 

método é útil se existe a intenção de realizar mudanças nos padrões 

de oferta dos serviços de saúde.  

As projeções geradas por esse tipo de modelo baseiam-se na 

hipótese de que a taxa de utilização do ano-base permanece 

constante para segmentos futuros da população. Essa presunção traz 

como desvantagem a preservação das iniquidades e incoerências 

relativas ao acesso e à qualidade do serviço, mantendo sob foco 

somente a demanda anteriormente atendida e descartando a 

expansão de serviços de modo a alcançar a demanda reprimida. Essa 

última limitação se torna mais grave em países onde o sistema de 

saúde é universal ou focalizado em populações mais pobres, onde os 

usuários não possuem outra forma de acesso aos serviços e consumo 

dos bens de saúde se não pela provisão pública. 

Adicionalmente, requer informações extensivas e pode subestimar a 

importância dos erros que aparecem devido às hipóteses do modelo, 

fazendo com que os resultados alcançados sejam considerados 

inviáveis.   
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O método da força de trabalho em saúde é construído por meio 

do cálculo da razão entre a população específica e a força de 

trabalho, tomando como base os dados de determinado ano. Assume 

que há uma proporção desejável entre o número de profissionais e o 

tamanho da população e calcula a oferta futura da FTS, a partir das 

necessidades estimadas para atender ao crescimento da população. 

Os custos de formação do déficit da FTS são avaliados vis à vis os 

recursos existentes para esse investimento e utiliza como referência a 

melhor razão população/FTS existente dentre as diferentes regiões do 

país ou entre os países analisados.  

O método é de fácil compreensão e cálculo, como também pode 

produzir resultados rápidos e satisfatórios se hipóteses realistas 

forem utilizadas. Por sua vez, não permite acessar informações sobre 

a funcionalidade e a alocação dos profissionais, visto que não 

considera a heterogeneidade entre quantidade, combinação, 

distribuição e produtividade da força de trabalho. Outra limitação 

refere-se à replicação de uma possível má distribuição no ano-base 

nas metas anuais projetadas. O método normalmente é mais útil 

como uma primeira comparação internacional e aproximação das 

necessidades de recursos humanos em saúde, do que como um 

efetivo instrumento de política e planejamento.  

O modelo baseado em metas de serviços de saúde estima o 

montante de recursos humanos necessário para a produção de ações 

específicas. As metas são estabelecidas para o atendimento da 

demanda da população pelos serviços de saúde, fundamentadas na 

opinião de especialistas, no nível disponível de tecnologia e cuidados 

prestados pelos profissionais de saúde. Essas metas são convertidas 

em requisitos de RHS, por meio de padrões de utilização de pessoal e 

de produtividade.  
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Esse método é muito parecido com aquele das necessidades da 

população, apresentado anteriormente. A principal diferença e 

vantagem é que considera a existência de restrições para atender a 

toda necessidade de saúde. Possibilita também a desagregação das 

necessidades em diferentes componentes do serviço, as interações 

entre as variáveis do modelo e a combinação com outros modelos de 

projeção.  

O modelo baseado em metas pode ser útil nas projeções de serviços 

específicos de saúde ou para a determinação das necessidades de 

parcelas segmentadas da população, mas sua utilização merece 

algumas considerações. Por assumir que os padrões de cada serviço 

de saúde podem ser alcançados a partir da projeção de metas de 

longo prazo, estas podem não ser alcançadas em consequência das 

hipóteses iniciais mostrarem-se irrealistas. 

Exemplo de aplicação desse método encontra-se no estudo 

desenvolvido por Dreesch et al.(2005). Primeiro, selecionaram-se as 

intervenções primárias considerando-se a incidência e a prevalência 

das doenças existentes, as características sociodemográficas da 

população e as metas estratégicas estabelecidas para o setor Saúde. 

Em seguida, eles fizeram uma análise funcional do trabalho 

determinando as tarefas necessárias para a execução de cada 

intervenção. Estimou-se então o tempo requerido para completar 

essas tarefas baseadas na observação (HURST, 2002) e na opinião de 

especialistas. Finalmente, considerou-se o impacto do aumento da 

produtividade por meio da reorganização do processo de trabalho na 

redução do tempo gasto na consecução das atividades. 

Uma estimativa mais realista pode ser obtida por meio de uma 

adaptação do método anterior, ajustando as metas estimadas do 

serviço de saúde (ADAMS; WOOD, 1990). Neste, as necessidades 
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dos serviços de saúde são identificadas com base em avaliações 

epidemiológicas e demográficas, assim como em metas 

programáticas. Posteriormente, identificam-se as tarefas e 

habilidades necessárias dos RHS para se atingir intervenções 

estratégicas baseadas em evidências de programas específicos, de 

acordo com uma análise funcional do trabalho. O tempo requerido 

para a realização de cada intervenção em saúde é estimado com base 

em estudos de tempo de trabalho ou na opinião de especialistas.  

Finalmente, os requerimentos de tempo são transformados em 

equivalentes ajustáveis de tempo total, de acordo com a 

produtividade do trabalho. Assume-se que os padrões de cada serviço 

de saúde são viáveis de serem alcançados a partir de projeção de 

metas ao longo do tempo. 

Este método é útil para programas específicos, tendo como vantagem 

o fato de considerar questões de eficiência e do potencial de 

combinação de competências da FTS, assim como na identificação 

das necessidades de formação e treinamento da FTS.  

A necessidade de estudos detalhados dos fluxos de trabalho, de 

hipóteses e opiniões de especialistas são os maiores limitantes desse 

método. As projeções realizadas só serão efetivas caso a 

infraestrutura, oferta e logística estejam disponíveis para garantir a 

FTS.  

Outra adaptação do modelo de metas de serviço de saúde baseia-se 

na infraestrutura dos serviços de saúde, na melhoria da capacidade 

das unidades de saúde, na distribuição geográfica e no mix público-

privado disponível da oferta de serviços de saúde. As metas são 

projetadas a partir das normas de pessoal em cada tipo de 

instalação, das condições de capacitação da FTS, da quantidade de 
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profissionais de saúde no serviço público e o valor do salário. Esse 

método parte da premissa que apenas o ajuste na infraestrutura e 

nos padrões das unidades de saúde permitiria ao sistema de saúde, 

ampliar a capacidade de atendimento da população. Sua principal 

vantagem é fornecer um conjunto de informações detalhadas sobre 

as unidades de saúde e sua relação com a FTS, assim como permitir 

o desenho de diferentes opções de política e planejamento. Por sua 

vez, não considera as mudanças na qualidade do serviço ou as 

necessidades dos pacientes.  

Cada método possui vantagens e desvantagens e a escolha da 

metodologia a ser utilizada depende do contexto e dos objetivos a 

serem alcançados. A utilização de vários métodos pode trazer 

informações valiosas na elaboração de políticas públicas, mas 

comumente são inviáveis devido ao enorme tempo e recursos que 

devem ser despendidos.  

Nesse sentido, a escolha do método de projeção sobre a necessidade 

de recursos humanos em saúde deve ser feita considerando-se as 

informações existentes e a facilidade de gerar novos dados que 

alimentem o modelo. Além disso, o modelo escolhido deve ser 

suficientemente flexível de modo que possa ser adaptado, caso 

mudanças tecnológicas, de produtividade e de necessidades de saúde 

da população ocorram. Por fim, também é importante que as 

estimativas das necessidades da força de trabalho em saúde sejam 

entendidas pelos gestores, permitindo uma análise mais realista da 

construção de cenários futuros.  
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RReevviissããoo  ddooss  bbaannccooss  ssoobbrree  aa  ffoorrççaa  ddee  ttrraabbaallhhoo  

 

Para construção do modelo e posterior cálculo de projeção de 

médicos, diversas variáveis e indicadores foram necessários. Nesse 

sentido, e com o objetivo de construir um modelo com variáveis 

sensíveis à alocação de médicos na APS, foi realizada pesquisa online 

de fontes e bancos de dados capazes de fornecer informações sociais, 

econômicas, demográficas, de força de trabalho em saúde e outras 

necessárias ao desenvolvimento do modelo. 

A varredura por banco de dados resultou em um compilado sobre as 

principais fontes que fornecem informações sociais relacionadas ao 

trabalho. Essas foram de fundamental importância para a construção 

do modelo para estimativa da força de trabalho, uma vez que 

forneceram variáveis indispensáveis para o cálculo de pessoas. A 

síntese sobre as fontes encontradas encontram-se explicitadas a 

seguir. 

 

Estatísticas domiciliares para a força de trabalho em saúde 

As principais estatísticas domiciliares que fornecem informações 

sobre a força de trabalho são fornecidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) por meio de algumas de suas 

pesquisas, quais sejam: Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) e Pesquisa Mensal de Emprego (PME). 

O censo demográfico é uma pesquisa domiciliar realizada a cada dez 

anos por meio de um questionário básico (universo), que identifica o 
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contingente populacional e um questionário para amostra, que 

pesquisa dados socioeconômicos mais detalhados sobre os moradores 

e os domicílios selecionados. Nesse caso, um em cada quatro 

domicílios é selecionado.  

Os censos demográficos produzem informações que permitem 

conhecer a distribuição territorial e as principais características das 

pessoas e dos domicílios, acompanhar sua evolução ao longo do 

tempo e planejar adequadamente o uso sustentável dos recursos, 

sendo imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a 

tomada de decisões de investimento, sejam eles provenientes da 

iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. Destarte, o censo 

objetiva produzir dados e informações para o conjunto total da 

população, abrangendo aspectos demográficos, socioeconômicos e 

características dos domicílios, entre outras variáveis.  

A PNAD é uma pesquisa por amostra de domicílios, de âmbito 

nacional e de periodicidade anual, criada com a finalidade de produzir 

informações para o planejamento e estudo do desenvolvimento 

socioeconômico do país nos períodos intercensitários. A pesquisa 

básica destina-se a investigar, de forma contínua, os temas definidos 

como mais importantes para medir o nível e acompanhar a evolução 

socioeconômica da população, como: habitação, trabalho, associados 

a algumas características demográficas, educacionais e de 

rendimento. As pesquisas suplementares têm a finalidade de 

aprofundar temas permanentes e investigar outros assuntos de 

interesse que se interliguem com a pesquisa básica (saúde, trabalho, 

educação e outros). Já as pesquisas especiais destinam-se a tratar de 

assuntos de maior complexidade, e exigem um esquema de 

amostragem especial, normalmente é feita por encomenda ao IBGE. 
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A PNAD tem por objetivo principal suprir a falta de informações 

durante o período intercensitário e pesquisar temas pouco 

investigados ou não contemplados nos censos demográficos decenais 

e contribuir para a implementação de políticas públicas e na avaliação 

de programas da área social do país de forma imediata. É uma 

pesquisa anual de abrangência geográfica nacional e analisa as 

variações geográficas e temporais do crescimento populacional. 

As principais variáveis trabalhadas pelo censo e PNAD são as 

relacionadas às características do domicílio: infraestrutura domiciliar 

e condições de habitação e/ou domicílio – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, recolhimento de lixo, iluminação elétrica; 

características dos moradores: sexo, idade, escolaridade, raça, 

religião, portador de deficiência, local de nascimento, nacionalidade, 

residência atual, residência anterior, estado civil, ocupação 

profissional, local de trabalho, rendimento, horas semanais 

trabalhadas, posição na ocupação (autônomos, empregados, 

empregadores e não remunerados). E ainda traz dados sobre 

fecundidade, mortalidade, imigração e educação.  

O Censo Demográfico e a PNAD também levantam informações sobre 

profissionais de saúde por sexo, idade, raça, situação de domicílio 

(urbana e rural), rendimentos médios mensal, horas semanais 

trabalhadas, posição na ocupação (autônomos, empregados, 

empregadores e não remunerados), bem como sobre os 

trabalhadores de saúde por setor de atividades ligados à saúde, 

utilizando a Classificação Brasileira de Ocupações Domiciliares (CBO-

Dom/2000) e a Classificação de Ocupações para Pesquisa Domiciliar 

(COD/2010) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

A vantagem do censo diz respeito, em primeira mão, ao movimento 

de desagregação, e apesar de os dados dessa natureza se refletirem 
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num questionário aplicado a 25% da população (um em cada quatro 

domicílios), eles permitem conhecer a informação, de forma 

representativa, no nível de município e distrito. Adota a relação de 

categorias ocupacionais correspondentes à Classificação Brasileira de 

Ocupações e à Classificação de Ocupações para Pesquisa Domiciliar, 

que possibilita conciliar seus resultados com outras bases de dados.  

O Censo Demográfico é uma das ferramentas mais eficazes para a 

caracterização da estrutura ocupacional. A representatividade de sua 

base amostral e o amplo e rico leque de variáveis disponibilizadas 

possibilitam um conhecimento acurado do mercado de trabalho em 

saúde. Constitui a única fonte de referência sobre a situação de vida 

da população nos municípios, suas realidades socioeconômicas e seus 

recortes internos - distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanos. 

A limitação do uso do Censo Demográfico diz respeito a sua 

periodicidade, que é decenal ̶ período muito longo para se captar com 

precisão as rápidas mudanças que ocorrem entre os anos 

intercensitários no mercado de trabalho. O censo abrange Brasil, 

grandes regiões, unidades da federação, municípios, microrregiões e 

distritos. 

Já a PNAD tem entre suas principais vantagens o fato de adotar a 

relação de categorias ocupacionais correspondentes à Classificação 

Brasileira de Ocupações e a Classificação de Ocupações para Pesquisa 

Domiciliar, que permite conciliar seus resultados com outras bases de 

dados. 

As fontes que medem o mercado de trabalho é a mais abrangente, 

pois engloba trabalhadores que abrem negócio próprio, trabalhadores 

informais e pessoas assentadas pela reforma agrária. No ano de 

2003, através de convênio entre IBGE e Ministério da Saúde, 
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pesquisou-se, em questionário suplementar, o perfil das necessidades 

a partir de declarações sobre autoavaliação do estado de saúde das 

pessoas, bem como o acesso e a utilização dos serviços, tipos de 

cobertura dos planos de saúde e atendimento no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Seu produto constitui importante fonte de informações 

para a formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de 

saúde, subsidiando também o desenvolvimento de pesquisas na área 

de Saúde Pública.  

A PNAD abrange Brasil, grandes regiões, unidades da federação e 

nove regiões metropolitanas do país (Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). O 

tamanho da amostra, por sua vez, não permite desagregação em 

nível municipal e somente a partir de 2004, ela foi implantada nas 

áreas rurais dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, 

Pará e Amapá, alcançando a cobertura completa do território 

nacional. 

Os resultados dos dados agregados do censo e PNAD são divulgados 

em publicações, em CD-ROM e pela internet, no site do IBGE e 

também por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA). No entanto, em se tratando de informações mais detalhadas 

no campo das ocupações de saúde, devem-se solicitar tabulações 

especiais ao IBGE. 

Outra pesquisa do IBGE que fornece dados relacionados à força de 

trabalho é a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), realizada 

mensalmente a partir de uma amostra probabilística de domicílios. 

Caracteriza a população economicamente ativa (PEA) e suas relações 

com o mercado de trabalho. As respostas são obtidas por meio de 

entrevistas com todas as pessoas de dez anos de idade ou mais, 

moradoras nos domicílios selecionados para a amostra. São 
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classificadas como ocupadas as pessoas que tenham exercido algum 

trabalho na semana anterior à que foram entrevistadas. 

As principais variáveis trabalhadas por esta pesquisa são: a) 

características do domicílio particular ou coletivo, total de moradores; 

total de moradores de dez anos ou mais; b) características gerais dos 

moradores - sexo, idade, cor ou raça, condição no domicílio (principal 

responsável, cônjuge, filho, outro parente, agregado, pensionista, 

empregado doméstico, parente do empregado doméstico), condição 

na família (principal responsável, cônjuge, filho, outro parente, 

agregado, pensionista, empregado doméstico, parente do empregado 

doméstico); c) características do nível educacional dos moradores de 

10 anos ou mais de idade - alfabetização e escolarização; e d) 

características de trabalho do morador de dez anos ou mais de idade 

- carteira de trabalho, emprego público ou privado, emprego na área 

federal, estadual ou municipal, contribuinte da previdência social, 

contrato (prazo determinado ou indeterminado), regime jurídico 

único, militar, rendimento mensal, horas trabalhadas, número de 

empregos e ocupação. 

Os dados apurados da PME permitem acompanhar mensalmente os 

efeitos da conjuntura econômica na força de trabalho e as variações 

sazonais do mercado de trabalho; produzir indicadores mensais sobre 

a força de trabalho para avaliar as flutuações e a tendência, no médio 

e longo prazo, do mercado de trabalho nas principais regiões 

metropolitanas do país; mensurar e caracterizar a população 

economicamente ativa (PEA) e suas relações com o mercado de 

trabalho. 

A PME é a base estatística mais usada para formulação de políticas 

setoriais imediatas sobre o mercado de trabalho pelo Governo 

Federal. Seus dados são os mais atualizados dentre as demais fontes 
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existentes, ou seja, mensalmente são divulgados pelo IBGE. É um 

levantamento domiciliar mensal utilizado para dar indicativo ágil dos 

efeitos da conjuntura econômica sobre o mercado de trabalho, além 

de atender a outras necessidades importantes para o planejamento 

socioeconômico do país. 

A PME dimensiona os empregados com vínculo formalizado (no setor 

público e no setor privado), os trabalhadores sem carteira assinada e 

os que trabalham por conta própria, os empregadores, os 

trabalhadores familiares sem remuneração e os trabalhadores 

domésticos (com e sem contrato formalizado). Abrange a ocupação, 

rendimento médio nominal e real, posição na ocupação, posse de 

carteira de trabalho assinada das pessoas ocupadas e a taxa de 

desocupação. 

As ocupações e os setores de atividades de saúde pesquisados pela 

PME, assim como as demais pesquisas domiciliares, utilizam a 

Classificação de Ocupações para Pesquisa Domiciliar (CBO-

Domiciliar), que permite conciliar seus resultados com outras bases 

de dados. Além disso, segue as recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

O PME também apresenta algumas limitações, tais como na cobertura 

geográfica. A pesquisa não demonstra a geração de empregos no país 

como um todo, visto que só capta os dados nas seis maiores regiões 

metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. Adicionalmente, não constitui a melhor fonte de 

dados para dimensionar a força de trabalho em saúde para espaços 

regionais muito desagregados, como por exemplo, os municípios. 

Apesar de os resultados do PME serem mensalmente disponibilizados 

na internet, os dados sobre as ocupações de saúde somente poderão 
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ser obtidos através de solicitações específicas ao IBGE, tendo em 

vista que as referidas estatísticas são agrupadas com outros setores 

como educação, serviço social, administração pública, defesa e 

seguridade social. 

Tanto o Censo, como a PNAD e o PME fornecem informações sobre 

ocupações e/ou empregos de saúde, quais sejam: médicos, 

cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e 

afins, nutricionistas, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, 

ópticos, ortopedistas, físicos, técnicos de enfermagem, auxiliares de 

enfermagem, técnicos em odontologia, técnicos em laboratório 

(laboratorista industrial), técnicos em fisioterapia e afins, técnicos de 

laboratório de análises clínicas, técnicos em farmácia, agentes de 

saúde e do meio ambiente, atendentes de enfermagem, parteiras 

práticas e afins, auxiliares de laboratório da saúde, atendentes de 

creches e cuidadores de idosos. O último levantamento do Censo, da 

PNAD e do PME foi em 2010, 2009 e junho de 2011, 

respectivamente. 

 

Estatísticas por estabelecimentos da força de trabalho em saúde 

As principais estatísticas por estabelecimentos que fornecem 

informações sobre a força de trabalho são fornecidas pelo IBGE e pela 

Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) do 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle do Ministério da 

Saúde (SAS/MS) e DATASUS. Esta é responsável por alimentar o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), enquanto 

aquele realiza a pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS).  

O CNES é uma fonte estatística cadastral de todos os 

estabelecimentos de saúde prestadores de serviços ao setor público 
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(SUS e não SUS). Ele foi criado com a finalidade de programar e 

controlar os pagamentos pelos serviços prestados. Desta forma, a 

atualização é feita permanentemente pelos gestores estaduais e 

municipais de saúde. Trabalha variáveis relacionadas à caracterização 

do estabelecimento: esfera administrativa, atividade ensino e 

pesquisa, turno de atendimento, nível de atenção 

(ambulatorial/hospitalar), gestão (estadual, municipal), atendimento 

prestado (internação, ambulatorial, SADT, urgência, outros), 

vigilância em saúde, regulação (SUS/particular/plano de saúde 

público/plano de saúde privado). Contrato/convênio e vigilância: 

vínculo com o SUS (contrato/convênio municipal/convênio estadual) e 

vigilância sanitária. 

O cadastro compreende ainda informações de infraestrutura de 

funcionamento dos estabelecimentos de saúde em todas as esferas 

(federal, estadual e municipal) e do setor privado (que prestem 

serviços ao SUS); aspectos de área física, equipamentos e serviços 

ambulatoriais e hospitalares; leitos por especialidade e leitos 

complementares; profissionais (nome, número do PIS/PASEP, CPF, 

grau de escolaridade, condição de ocupação); e as ocupações de 

saúde que obedecem aos critérios de Classificação Brasileira de 

Ocupações.  

O CNES objetiva cadastrar e manter atualizados os dados dos 

estabelecimentos de saúde, hospitalares e ambulatoriais, 

componentes da rede pública e privada, nos níveis federal, estadual e 

municipal, permitindo avaliar e acompanhar o perfil da capacidade 

instalada e potencial de atendimento à população, bem como 

subsidiar os gestores na implantação/implementação das políticas de 

saúde, no planejamento, avaliação, regulação, controle, auditoria e 

ensino/pesquisa. A finalidade desse cadastro é subsidiar gestores, 
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estudiosos e pesquisadores nas áreas de planejamento, regulação, 

avaliação, controle e auditorias na implantação das políticas de 

saúde. 

Este cadastro não tem periodicidade definida. Sua atualização é 

contínua, uma vez que foi criado para monitorar os prestadores de 

serviços de saúde SUS e não SUS. É um sistema completo pela 

amplitude e profundidade das informações sobre profissionais 

prestadores dos serviços de saúde, mas não tem as funcionalidades 

de um sistema gerencial para gestão do trabalho.  

É o único cadastro na área de Saúde que abrange dados dos 

profissionais vinculados a cooperativas e profissionais estrangeiros 

que atuam nos serviços de saúde no Brasil. A vantagem do uso do 

CNES para construir indicadores é que ele proporciona interface com 

outros sistemas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, facilitando a 

comparação dos dados. Propicia ao gestor o conhecimento da 

realidade da rede assistencial existente e suas potencialidades. Visa 

auxiliar no planejamento em saúde, em todos os níveis de governo, 

além de subsidiar com informações atualizadas os gestores na 

implantação/implementação das políticas em níveis locais. 

A limitação do uso da base no CNES diz respeito a sua abrangência. 

Primeiro: não estão inclusos no seu universo, por não serem 

obrigatórios e sim facultativos, os serviços de apoio à gestão. Isto 

significa a não inclusão dos profissionais administrativos, vinculados 

ou não ao SUS. Em outros termos, não inclui em sua base de 

pesquisa os trabalhadores das secretarias estaduais e municipais e o 

quadro de pessoal do nível central do Ministério da Saúde. Segundo, 

os estabelecimentos estritamente privados não estão ainda 

totalmente cadastrados na base CNES, em especial os ambulatórios 
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de média complexidade, a despeito de todo o esforço da SAS e dos 

gestores para captação dessas informações. 

O CNES abrange informações sobre as seguintes ocupações de saúde 

de nível superior: médicos por especialidades, assistente social, 

farmacêutico/bioquímico, enfermeiro, engenheiro clínico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, físico médico, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, sanitarista, engenheiro sanitário, terapeuta ocupacional, 

outras especialidades médicas e outras ocupações de nível superior 

não citadas. 

Engloba ainda informações sobre ocupações de saúde de 

técnico/auxiliar: agente de saneamento; auxiliar de consultório 

dentário; auxiliar de enfermagem; fiscal sanitário; técnico em 

enfermagem; técnico e auxiliar de farmácia; técnico e auxiliar em 

hematologia/hemoterapia; técnico e auxiliar em histologia; técnico e 

auxiliar em nutrição e dietética; técnico e auxiliar em patologia 

clínica; técnico e auxiliar em reabilitação; técnico e auxiliar em 

vigilância sanitária e ambiental; técnico em citologia/citotécnica; 

técnico em equipamentos médico-hospitalares; técnico em higiene 

dental; técnico e auxiliar em prótese dentária; técnico em radiologia 

médica e outras ocupações técnicas não citadas. 

No que se refere às ocupações de saúde de nível elementar, fornece 

informações sobre: agente comunitário de saúde; agente de saúde 

pública; atendente de enfermagem/auxiliar operador de serviços 

diversos e assemelhados; guarda de endemias; agente de controle de 

zoonoses; agente de controle de vetor; parteira e outros 

assemelhados e ocupações administrativas. 

O site do Ministério da Saúde permite ao usuário fazer diversas 

consultas de estabelecimentos cadastrados, de profissionais por 
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nomes e CPFs, por unidades da federação e endereçamento, entre 

outras. 

A AMS é uma pesquisa censitária, produzida pelo IBGE, com o apoio 

do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde 

(REFORSUS). É realizada por meio de entrevista aos gestores e 

abrange todos os estabelecimentos de saúde existentes no país que 

prestam assistência à saúde individual ou coletiva, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

A AMS em cada unidade de saúde pesquisa os seguintes itens: 

condição de funcionamento, esfera administrativa, natureza jurídica, 

instalações, serviços ofertados, categoria, regime de atendimento, 

tipo de prestação de serviços segundo a modalidade financiadora, 

número de leitos, movimento de atendimentos e internações, número 

de equipamentos e condições de uso, para Brasil, grandes regiões, 

unidades da federação, microrregiões, regiões metropolitanas, 

aglomerado urbano e capitais. 

As variáveis estudadas relacionadas à caracterização do 

estabelecimento são: condições de funcionamento (em atividade, em 

atividade parcial, desativado e extinto), esfera administrativa 

(federal, estadual, municipal e privada), atendimento (com 

internação, sem internação, serviço de apoio à diagnose e terapia), 

categoria (geral, com especialidades, especializado), natureza jurídica 

(administração direta da saúde, administração direta, outros órgãos, 

fundação, autarquia, empresa, organização social pública, serviço 

social autônomo, entidade filantrópica, economia mista, cooperativa, 

sindicato e beneficente), tipos de especialidades 

(ambulatorial/hospitalar, serviço de apoio à diagnose e terapia, 

atenção básica), funcionamento (turno, final de semana), modalidade 

de prestação de serviços (SUS, plano próprio, plano de terceiros, 
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particular), instalações serviços gerais e especializados (ambulância, 

esterilização de material, manutenção, banco de leite, 

farmácia/dispensação/medicamentos, necrotério, banco de sangue, 

lavanderia, nutrição e dietética), coleta seletiva de rejeitos 

(perfurocortante, lixo contaminado, radioativos, nenhum), serviço de 

documentação estatística e vigilância epidemiológica (SAME, 

notificação de doenças, investigações epidemiológicas, controle de 

zoonoses e vetores, nenhum), edificação (específica, não específica). 

Ainda pesquisa sobre o atendimento ambulatorial acerca de sua 

instalação física (salas e consultórios em uso), capacidade instalada 

(consultórios por especialidades); urgência/emergência: instalação 

física (salas e consultórios em uso); internação: instalação física 

(salas em uso, berços da unidade neonatal em uso, quartos e 

enfermarias em uso, camas complementares em uso, leitos 

hospitalares em uso), serviços de alta complexidade (ambiente de 

internação com tecnologia avançada e pessoal especializado); e 

serviços de apoio a diagnose e terapia: serviços por especialidades e 

equipamentos. 

A pesquisa AMS busca, com seu caráter censitário, junto aos 

estabelecimentos de saúde, informações mais precisas e atuais para 

a detecção das tendências da oferta e da capacidade instalada dos 

serviços de saúde no Brasil. Sua periodicidade é bianual. A vantagem 

da AMS é que, desde 1999, o IBGE abandonou a antiga classificação 

dos estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde e vem 

adotando três grandes categorias de serviços para a pesquisa: 

estabelecimentos sem internação; estabelecimentos com internação; 

e estabelecimentos de saúde de apoio ao diagnóstico e terapia. Essa 

estrutura simples, compatível com outras classificações 

internacionais, permite trabalhar especificidades do próprio processo 
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de produção dos serviços, descrever e classificar os estabelecimentos 

de saúde de acordo com o nível de complexidade e com os objetivos 

do pesquisador e/ou gestor da Saúde.  

Outra vantagem é que as informações resultantes da AMS são 

apresentadas até o nível municipal, o que permite, de certa forma, 

realizar uma avaliação pormenorizada da cobertura dos serviços de 

saúde prestados e os recursos humanos inseridos no setor. Ao revelar 

uma fotografia atual e detalhada do mercado de trabalho em saúde e 

da oferta desses serviços, a AMS também fornece elementos 

importantes para identificar as demandas regionais de investimentos 

públicos em relação ao processo de municipalização. 

Adicionalmente, a AMS, com seu caráter censitário junto aos 

estabelecimentos de saúde, tem sido um elemento valioso para a 

detecção das tendências do Mercado de Trabalho em Saúde no Brasil, 

do ponto de vista histórico e comparativo. É o único instrumento que 

busca retratar a realidade dos empregos de saúde como um todo, 

independentemente de sua esfera ou natureza jurídica, assim como 

sua vinculação com o setor público (SUS) e privado. 

A AMS, por sua vez, aponta algumas limitações como interrupções da 

pesquisa por diversos períodos, o que dificulta a comparação dos 

dados produzidos; não detecta a ocupação profissional autônoma 

clássica, nem informações do mercado informal em saúde, limitando-

se aos empregos formalmente declarados pelos estabelecimentos de 

saúde; o universo pesquisado exclui uma pequena parcela de 

profissionais que não possuem CNPJ. Sua principal limitação 

conceitual diz respeito ao bloco “Recursos Humanos”, grande parte 

dos usuários não presta atenção neste detalhe, confundindo o âmbito 

em suas análises. Ou seja, os dados da AMS referem-se aos postos 

de trabalho/empregos/ocupações, e não aos profissionais de saúde. 
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Este bloco se refere às funções desempenhadas pelo pessoal ocupado 

regularmente registrado no estabelecimento que se insere 

diretamente na prestação do serviço, podendo deter ou não formação 

específica para desempenhar a função exercida. Levanta informações 

dos empregos por nível de escolaridade, setor de atuação, vínculo, 

esfera administrativa, categorias profissionais e jornada de trabalho. 

Sobre os empregos de nível superior, informa sobre jornada de 

trabalho (integral, parcial e indefinida), vínculo com o 

estabelecimento (próprio, intermediado e outros). Acerca dos 

empregos de nível técnico/auxiliar, informa sobre escolaridade 

(fundamental e médio), vínculo com o estabelecimento (próprio, 

intermediado e outros) e empregos de qualificação elementar.  

A base estatística da AMS está disponível online e também em 

formato magnético (CD-Rom), no Banco Multidimensional de 

Microdados Estatísticos (BME) do IBGE. O acesso mais fácil é por 

meio do site do DATASUS, que disponibiliza todas as bases 

estatísticas da pesquisa desde 1976. 
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Estatísticas sobre a formação da força de trabalho em saúde 

As principais estatísticas que fornecem dados sobre a formação da 

força de trabalho em saúde são fornecidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério 

da Educação (MEC), por meio de Censos Escolares. 

O Censo Escolar coleta informações sobre a educação básica, 

abrangendo todas suas etapas/níveis (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e modalidades (ensino regular, 

educação especial, educação de jovens e adultos e educação 

profissional de nível técnico). É uma pesquisa declaratória respondida 

pelo(a) diretor(a) ou responsável por cada estabelecimento escolar. 

O censo coleta um amplo conjunto de informações sobre matrículas, 

funções docentes, estabelecimentos, turmas, rendimento e 

movimento dos alunos e transporte escolar. Todos os dados são 

desagregados por etapa/nível e modalidade de ensino, por 

dependência administrativa das escolas e por unidades da federação 

e proporciona um retrato bem detalhado do sistema da educação 

básica em todos os seus níveis. 

De periodicidade anual, as informações primárias geradas pelo censo 

e as taxas calculadas a partir delas constituem subsídio indispensável 

para formulação, implantação e avaliação das políticas educacionais 

das três instâncias de governo (União, estados e municípios) e por 

localização (urbana e rural). Os dados sobre matrículas servem, 

ainda, como parâmetro para os programas federais de apoio ao 

desenvolvimento da educação básica e para o cálculo dos coeficientes 

de distribuição dos recursos do FUNDEF. 

Para acompanhar as alterações do sistema educacional e atender às 

necessidades identificadas pelo MEC e por setores do governo, o INEP 
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incluiu, no questionário-2005, encartes sobre ações referentes à 

saúde sexual e reprodutiva, com destaque para a prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis e prevenção da gravidez na 

adolescência. O censo tem por limitação a não disponibilização dos 

resultados dos municípios.  

Em relação aos profissionais de saúde, o censo escolar informa sobre 

os de nível técnico/auxiliar, de nível elementar. Sua última 

atualização foi em 2010 e pode ser acessado online.  

O INEP também realiza o Censo da Educação Superior, que é um 

levantamento de dados e informações estatístico-educacionais junto 

às instituições de ensino superior: universidades, centros 

universitários, faculdades integradas e estabelecimentos isolados. É 

uma fonte que serve para dimensionar a oferta de profissionais 

formados na área de Saúde. São pesquisadas todas as instituições do 

ensino superior do país, incluindo cursos presenciais e à distância 

através da internet. Sua finalidade é fazer uma radiografia desse 

nível educacional. 

Os dados são obtidos por meio de um formulário eletrônico composto 

por cinco grandes blocos: corpo docente, corpo discente, 

características demográficas dos alunos, organização didático-

pedagógica e capacidade instalada da instituição e o número de 

alunos ingressantes no curso por turno. Com periodicidade anual, é 

um poderoso instrumento de avaliação e validação de cursos de 

graduação pelo MEC, constituindo estratégia necessária para a 

emissão de diploma. 

Na área de Saúde, por muito tempo, houve dissociação nas fontes de 

informação entre a oferta de profissionais de saúde de nível superior 

e as necessidades de recursos humanos para o SUS. Essa situação foi 
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substancialmente alterada no atual governo, que estabeleceu uma 

política articulada de Educação na Saúde, institucionalizada pela 

Portaria Interministerial n° 2.118, de 3 de novembro de 2005. 

Esta portaria constitui a cooperação técnica entre os Ministérios da 

Educação e da Saúde para a formação e desenvolvimento de 

profissionais nessa área. Isto tem permitido criar mecanismos para 

viabilizar a articulação entre educação superior e saúde, visando à 

formação de profissionais coerente com o SUS e possibilitando a 

retroalimentação dos processos e o aprimoramento das políticas de 

formação de recursos humanos em saúde, na perspectiva da 

universalidade, equidade e qualidade. Apresenta como limitações a 

não disponibilização ao nível de municípios e a falta de uma crítica 

prévia de forma consistente e sistemática a cada ano em suas bases 

estatísticas. 

O Censo da Educação Superior informa sobre os seguintes 

profissionais: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, odontólogo, psicólogo, assistente social, 

farmacêutico/bioquímico, biólogo, educação física, médico 

veterinário, biomédico, sanitarista, terapeuta ocupacional e outras 

especialidades médicas e outras. Os dados estão disponíveis na 

internet, e em casos mais específicos da área da Saúde, podem-se 

solicitar tabulações especiais, via e-mail, ao INEP. 

Outra base de dados que disponibiliza informações sobre as 

graduações de saúde por meio do Anuário Digital das Graduações em 

Saúde, que processa dados disponibilizados pelo INEP/MEC e tem o 

propósito de estruturar informações das graduações de saúde, é o 

Sistema de Informação das Graduações em Saúde (SIGRAS). As 

informações são apresentadas em formato de gráficos e tabelas, a 

partir do cruzamento das variáveis (cursos, vagas, ingressos, 
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concluintes, sexo, natureza jurídica e organização acadêmica) 

consideradas relevantes para o processo de acompanhamento da 

tendência do ensino superior na área da Saúde, segundo estado e 

região do país.  

Esta ferramenta foi desenvolvida pela Estação de Trabalho do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro da Rede de Observatório de Recursos Humanos em Saúde no 

intuito. Ela permite o cruzamento de variáveis selecionadas pelo 

usuário e a exportação dos relatórios nominais e estatísticos para 

planilhas Excel e para arquivos com formato PDF.  

Os SIGRAS oferecem a pesquisadores, docentes, discentes, 

profissionais e gestores de saúde informação estruturada acerca da 

tendência da oferta de recursos humanos em saúde no Brasil; 

permite exportação de relatório em documento Excel e PDF. Possui 

periodicidade anual, mas sua atualização depende de os dados serem 

enviados pelo INEP. E este, por sua vez, encontra-se atrasado na 

divulgação de seus resultados, com defasagem de até dois anos. Os 

dados mais atuais são de 2009. 

O SIGRAS trabalha dados referentes às seguintes profissões de 

saúde: biomedicina; ciências biológicas; educação física; 

enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina; 

medicina veterinária; nutrição; odontologia; psicologia; serviço 

social; e terapia ocupacional. O acesso a esse sistema se dá por meio 

online.  

A Estação de Pesquisa de Sinais do Mercado de Trabalho (EPSM), que 

integra o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON–
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FM/UFMG), também disponibiliza dados trabalhados do INEP sobre 

formação em saúde em meio online.  

 

Registros administrativos sobre a força de trabalho em saúde 

As principais estatísticas que fornecem os principais registros 

administrativos para caracterizar a força de trabalho em saúde são 

fornecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por meio dos 

bancos de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 

A RAIS é um registro administrativo de âmbito nacional, de 

declaração obrigatória para todos os estabelecimentos, inclusive 

aqueles que não registraram vínculos empregatícios no exercício, 

criado pelo Decreto nº 76.900/75. A declaração é anual e obrigatória 

a todos os estabelecimentos existentes no território nacional. Divulga 

informações sobre características individuais dos assalariados: sexo, 

idade, escolaridade, nacionalidade, tempo de serviço, ocupação, 

rendimento, desagregados em nível ocupacional, geográfico e 

setorial; informações sobre o estabelecimento: natureza do 

estabelecimento (autônoma, privada, fundação privada, fundação 

pública, empresa pública, economia mista, organização de direito 

público, autarquia, administração pública direta e cartório), atividade 

econômica, tamanho, distribuição geográfica e setorial, natureza do 

vínculo empregatício (CLT, estatutário, trabalhador avulso, 

trabalhador temporário e outros), situação do vínculo empregatício 

(em atividade ou em licença com remuneração e direitos, sem 

remuneração e com direitos integrais, acidente de trabalho por mais 

de 15 dias, serviço militar, licença-gestante, auxílio-doença e 
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inatividade), número de empregados, empregados admitidos e 

desligados (causa do desligamento). 

É de periodicidade anual e objetiva suprir as necessidades de controle 

da atividade trabalhista no país (arrecadação de contribuições e a 

distribuição de benefícios previstos na legislação trabalhista); prover 

dados para elaboração de estatísticas do trabalho; disponibilizar 

informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. 

A RAIS capta essencialmente dados do mercado de trabalho relativos 

aos empregados e permite divulgar essas informações com diferentes 

recortes, tais como: tipo de vínculo, remuneração, grau de instrução, 

data de nascimento, nacionalidade, e de informações referentes aos 

estabelecimentos relativos à atividade econômica, área geográfica, 

entre outros. Viabiliza ainda o pagamento do abono salarial, presta 

subsídios ao FGTS e à Previdência Social; permite o controle da 

nacionalização de mão de obra; e auxilia na definição das políticas de 

formação de mão de obra, permitindo gerar estatísticas desagregadas 

geográfica e setorialmente sobre mercado de trabalho formal. 

Entretanto, exclui dados sobre os empregados do setor público 

regidos por outro estatuto e de trabalhadores avulsos, que prestam 

serviços por meio de sindicatos, ou seja, capta essencialmente os 

empregos formais celetistas do setor privado. 

O CAGED é um registro permanente de admissões e dispensa de 

empregados sob o regime da Consolidação das Leis o Trabalho (CLT), 

que descreve as variações conjunturais do emprego celetista. Divulga 

informações sobre características individuais dos assalariados: sexo, 

idade, escolaridade, nacionalidade, tempo de serviço, ocupação, 

horas contratuais, remuneração; informações sobre o 

estabelecimento: atividade econômica, empregados admitidos e 

desligados, número de empregados e tipo de movimentação 
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(primeiro emprego, reemprego, transferência de entrada, demissão 

com justa causa, sem justa causa, desligamento a pedido, 

aposentadoria, morte e transferência de saída). 

O cadastro objetiva acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e 

dispensa de trabalhadores regidos pela CLT; subsidiar a adoção de 

medidas contra o desemprego; e estabelecer mecanismos de 

assistência aos desempregados. Sua periodicidade é mensal e suas 

principais vantagens estão relacionadas à abrangência dessa fonte de 

informação, atingindo até o município, permitindo a desagregação 

das informações para os menores domínios geográficos, setoriais e 

ocupacionais pesquisados e à diversidade de cruzamento em nível 

ocupacional e setorial.  

Dada a desagregação geográfica alcançada, outra vantagem 

apontada refere-se à disponibilização dos dados em período 

relativamente pequeno – cerca de 45 dias de defasagem – no caso do 

CAGED, o que possibilita atualização periódica dos dados. Por sua 

vez, apresenta algumas limitações: ausência de supervisão direta dos 

respondentes em campo, omissão de declaração dos 

estabelecimentos, secundada por erro de preenchimento (que pode 

ocorrer por informações incompletas ou incorretas); e exclui os 

empregados do setor público regidos por outro estatuto e de 

trabalhadores avulsos, que prestam serviços por meio de sindicatos. 

Outro problema está relacionado às declarações agregadas na matriz, 

quando o procedimento correto seria o fornecimento dessas 

informações por estabelecimento. Além disso, capta as melhores 

vagas do setor privado com registro em carteira. O cadastro capta 

informações do Brasil, das principais regiões metropolitanas e 

municípios com mais de 10.000 habitantes para o Estado de São 
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Paulo e 30.000 habitantes para os demais estados, conforme o último 

censo realizado (2011). 

RAIS e CAGED fornecem informações sobre os seguintes profissionais 

de saúde agente comunitário de saúde, agente de saúde, agente de 

saúde pública, agentes comunitários de saúde e afins, agentes de 

saúde e do meio ambiente, atendente de seguro saúde, atendente de 

serviço de saúde, auxiliar de enfermagem de saúde pública, auxiliar 

de enfermagem em saúde mental, auxiliar de enfermagem em saúde 

ocupacional, auxiliar de saúde (navegação marítima), auxiliar de 

saúde marítimo, auxiliares de laboratórios de saúde, chefe de 

serviços de saúde, cirurgião dentista de saúde coletiva, dentista de 

saúde coletiva, diretor de departamento de saúde, diretor de serviços 

de saúde, diretor de unidade de saúde, diretores e gerentes de 

operações em empresa de serviços de saúde, enfermeiro de saúde 

pública, gerente da área de saúde mental, gerente de apoio e 

diagnóstico de saúde, gerente de nutrição em unidade de saúde, 

gerente de programas de saúde, gerente de serviços de saúde, 

médico de saúde da família, médico de saúde pública, médico 

veterinário de saúde pública, nutricionista (saúde pública), 

odontólogo de saúde coletiva, odontólogo de saúde pública, 

pesquisador em saúde coletiva, pesquisadores das ciências da saúde, 

professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior, 

psicólogo da saúde, recepcionista de seguro saúde, técnico de 

enfermagem em saúde mental, técnico de enfermagem em saúde 

ocupacional, técnico em meio ambiente, segurança e saúde, 

vendedor de plano de saúde, vigilante de saúde, visitador de saúde, 

visitador de saúde em domicílio, e outras ocupações não declaradas. 

Os dados do RAIS e CAGED podem ser obtidos por meio online. No 

entanto, para tal, faz-se necessário ter login e senha disponibilizados 



112 

 

pelo administrador do site após contato. Além disso, a Estação de 

Pesquisa de Sinais do Mercado de Trabalho (EPSM), que integra o 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON – FM/UFMG), 

também disponibiliza dados trabalhados dessas bases de dados. 

Outras bases de dados que fornecem os principais registros 

administrativos para caracterizar a força de trabalho são os conselhos 

profissionais de cada categoria. Os Conselhos Federais e Regionais 

das profissões da saúde são órgãos que possuem atribuições 

constitucionais de fiscalização e normatização da prática profissional. 

Nem todos os conselhos profissionais disponibilizam no meio online 

dados estatísticos sobre os profissionais e/ou educação profissional. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) disponibiliza informações 

sobre o quantitativo de profissionais médicos inscritos por Brasil, 

estado, situação da inscrição e sexo. Permite busca por nome, por 

estado e especialidades. Além disso, fornece ainda informações sobre 

as escolas médicas cadastradas junto ao Ministério da Educação, por 

nome, por tipo (federal, estadual, municipal, particular) e hospitais 

universitários por estado.  

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) traz estatísticas sobre os 

profissionais cadastrados por estado e situação de inscrição. Já o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), Conselho Federal de Biologia (CFBio) e 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) não trazem dados 

estatísticos nem permite busca por profissionais. 

O Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) lista o nome de todas as 

instituições de ensino que oferecem o curso. O Conselho Federal de 
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Odontologia (CFO) traz dados sobre profissionais por categoria, 

estado, município, entidade, habilitação e especialidade, faculdades e 

cursos de especialidade por estado.  

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) traz a listagem dos cursos de 

graduação e pós-graduação aprovados pelo conselho; o quantitativo 

de estabelecimentos farmacêuticos e farmacêuticos inscritos no 

Brasil, em capitais e interior. O Conselho Federal de Educação Física 

(COFEF) fornece pesquisa sobre profissionais inscritos por estado; o 

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) permite busca por 

profissionais por estado, especialidade, nome, inscrição, tipo de 

inscrição e por situação. E finalmente, o Conselho Federal de 

Fonoaudiologia (CFFa) fornece o número total de fonoaudiólogos no 

Brasil por região e estado; especialistas por estado e município; 

listagem de instituições de ensino com curso superior em 

fonoaudiologia no Brasil. 

Os conselhos têm o objetivo de fiscalizar a profissão, no entanto seus 

dados, uma vez fornecidos, podem subsidiar estudos sobre a força de 

trabalho em saúde. As informações sobre inscrições profissionais por 

local região são importantes para o cruzamento com outros dados 

sobre formação e empregabilidade. 
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EEssccaallaa  ddee  aavvaalliiaaççããoo  ddee  ccoonntteexxttoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ((EEAACCTT))  

 

Este capítulo descreve a etapa da pesquisa que se ocupou de estimar 

parâmetros para compor o índice de satisfação dos médicos de 

Atenção Primária em Saúde a ser utilizado, por sua vez, no cálculo de 

projeção da força de trabalho médica em APS para o Brasil. 

As atividades desta etapa foram organizadas a partir dos seguintes 

objetivos:  

→ Selecionar uma escala de valoração do trabalho a partir da 
revisão da literatura. 

→ Adaptar a escala de valoração do trabalho selecionada para a 
Atenção Primária em Saúde. 

→ Realizar teste piloto das escalas de valoração do trabalho 
selecionada e adaptada para médicos da Atenção Primária em 
Saúde. 

→ Aplicar o instrumento selecionado por regiões socioeconômicas 
e municípios representativos. 

As etapas percorridas, por sua vez, foram: 

→ Revisão da literatura sobre escalas de avaliação do contexto do 
trabalho. 

→ Elaboração do questionário de entrevista – survey. 

→ Cálculo amostral da população a ser entrevistada. 

→ Realização da Entrevista Telefônica Assistida por Computador 
(ETAC). 

→ Limpeza do banco de dados, processamento e cruzamento de 
dados. 

→ Análise dos resultados. 
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Material e métodos 

A partir de uma revisão da literatura brasileira, foram identificadas 

três diferentes ferramentas de predição da satisfação dos 

trabalhadores com seu trabalho, quais sejam: a Escala de Satisfação 

no Trabalho (EST)6, A Escala de Valores Relativos ao Trabalho (EVT)7 

e a Escala de avaliação do Contexto do Trabalho (EACT) – 

(FERREIRA; MENDES, 2008). 

Dos três instrumentos supracitados, a EACT é o único no qual 

existem itens focados na estrutura física e de suporte organizacional 

e, ao contrário das demais, se baseia em fatores desmotivantes do 

contexto do trabalho. A escala é estruturada em três dimensões, 

composta por 30 itens. Uma dimensão se refere a questões relativas 

à organização do trabalho e que potencialmente podem gerar 

estresse e produzir desconforto no ambiente de trabalho. As demais 

se referem respectivamente, aos aspectos relacionados à organização 

do trabalho e das relações socioprofissionais.  

Justifica-se a escolha da EACT como instrumento de avaliação da 

satisfação dos médicos da Atenção Primária em Saúde por permitir 

                                    

6A EST foi concebida e validada no Brasil dispensando a necessidade de validações relativas 
a traduções e adaptações transculturais. Tem como principal vantagem tentar capturar a 
satisfação do trabalhador quanto a promoções, estabilidade empregatícia e relações 
socioprofissionais. Embora o instrumento seja bastante apropriado para a análise situacional 
de determinado contexto institucional, não permite comparação entre indivíduos de uma 
mesma classe profissional, alocados em organizações distintas, por não considerar aspectos 
relacionados à estrutura física e de suporte de recursos materiais (SIQUEIRA, 2008). 
7 A EVT se ancora na Teoria de Valores de Schwartz, que considera que há necessidades 
humanas universais e que estas podem ser elencadas numa estrutura com dez tipos de 
motivação: busca pelo poder, pela autorrealização, pelo hedonismo, pelo prestígio, pela 
estimulação, pela autodeterminação, pelo universalismo, pela tradição, conformismo e 
segurança. A escala é muito útil na captura dos valores relativos a recompensas que seriam 
desejáveis para determinado grupo profissional. No entanto, assim como levantado pelos 
próprios autores, não possui poder explícito de predição dos valores relacionados ao trabalho 
quando aplicados em outros públicos diferentes do qual a escala foi validada (PORTO; 
TAMAYO, 2003). 
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avaliar organizações diferentes e ajudar a captar condições 

relacionadas a diferentes ambientes de trabalho que só são possíveis 

de serem descritos se os forem pela percepção do trabalhador. Os 

outros instrumentos encontrados na literatura, por sua vez, possuem 

limitações quanto à reprodutibilidade em ambientes distintos do lócus 

da validação e pela dificuldade em predizer aspectos negativos 

relacionados ao local de trabalho que poderiam ser responsáveis pela 

insatisfação dos trabalhadores. 

A escala de Avaliação do Contexto do Trabalho (EACT) foi proposta 

por Mendes e Ferreira (2008) com o intuito de levantar e valorar as 

possíveis causas de insatisfação de empregados no ambiente de 

trabalho, com base em determinado contexto organizacional. O 

instrumento oferece a possibilidade de os indivíduos entrevistados 

avaliarem o contexto do trabalho sob o prisma de três principais 

dimensões: Organização do Trabalho, Condições de Trabalho e 

Relações Socioprofissionais.  

A escala é baseada em 30 itens que podem impactar negativamente 

na satisfação do trabalhador e nas frequências com que essas 

situações ocorrem na rotina do trabalho. O questionário permite ao 

indivíduo pesquisado escolher cinco tipos diferentes de frequência, 

nas quais as situações descritas nos itens ocorrem – os números 

correspondem, respectivamente: 1) Nunca, 2) Raramente, 3) Às 

vezes, 4) Frequentemente, 5) Sempre.  

O diagnóstico do contexto do trabalho a partir da escala (EACT) é 

realizado por meio do enquadramento das médias em três grandes 

categorias classificatórias:  

→ Satisfatório - que corresponde às médias com valores absolutos 
entre 1,0 e 2,3;  
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→ Crítico - classificação correspondente às medias situadas acima 
de 2,3 e até 3,7; e 

→ Grave - resultado produtor de elevado mal-estar no trabalho, 
com médias superiores a 3,7. 

Apresentam-se os passos metodológicos da aplicação da escala 

dirigida a médicos empregados em estabelecimentos de Atenção 

Primária em Saúde no Brasil. 

 

Estratégia de coleta de dados - Survey 

Elaborou-se um survey para a aplicação da Escala de Avaliação do 

Contexto do Trabalho. O instrumento foi aplicado via entrevista 

telefônica assistida por computador. 

 

Instrumento de coleta de dados 

O questionário foi estruturado em formulário eletrônico, para 

realização das entrevistas e processamento dos dados por meio 

informático. A maioria das questões recebeu a forma de pergunta 

fechada. Foram abertas, entretanto, janelas para exceções e 

situações não totalmente previstas no modelo do formulário, bem 

como para respostas de variáveis de conteúdo. O instrumento 

continha perguntas caracterizadoras do sujeito entrevistado e do seu 

trabalho, bem como perguntas opinativas vertendo sobre fatores de 

(in)satisfação relacionados ao trabalho.  

As variáveis do estudo, que compuseram o survey, estão distribuídas 

em quatro blocos, conforme o quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5: Identificação dos Blocos do survey aplicado aos médicos de 
Atenção Primária em Saúde. Brasil, 2011 
 

Blocos Resultados esperados 

Bloco I – Identificação do 
município/estabelecimento 

Cadastro e caracterização dos municípios e 
dos estabelecimentos de saúde  

Bloco II – Dados de identificação 
do respondente  Perfil do médico  

Bloco III – Caracterização do 
trabalho  

Características do local de trabalho e tipo 
de vinculação do médico  

Bloco IV – Fatores de satisfação: 
Escala de Valoração do Contexto 
do Trabalho  

Grau de satisfação do médico em relação 
ao trabalho na APS.  

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Ressalta-se que, não obstante a apresentação dos blocos no 

questionário e na máscara eletrônica utilizada para aplicação do 

survey no ato da entrevista, optou-se por realizar primeiro a 

aplicação da escala (bloco IV), e depois completar o instrumento com 

as demais informações. Justifica-se essa estratégia, em virtude do 

número de perguntas adicionadas ao instrumento de aplicação da 

escala, o que poderia estender a entrevista e determinar a recusa por 

parte dos médicos em responder às outras questões.  

 

Amostra e cobertura da pesquisa 

A amostra da pesquisa foi retirada de um universo de 54.754 

médicos ocupados com vínculos empregatícios de 20 horas semanais 

ou mais em estabelecimentos de Atenção Primária. Definiram-se 

como médicos ocupados com vínculos empregatícios em Atenção 

Primária, a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), aqueles identificados com pelo menos um vínculo do tipo 
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“empregatício”8 em um centro de saúde/unidade básica de saúde, 

posto de saúde ou unidade mista9. A variável de carga horária 

considerada é respectiva ao vínculo e não à totalidade da carga 

horária do profissional. Nesse sentido, não foram considerados 

médicos que possuíam apenas vínculos com menos de 20 horas 

semanais, nas condições anteriormente especificadas. O mês de 

competência utilizado foi dezembro de 2010. 

A amostra foi estratificada proporcionalmente em cotas por região 

geográfica e porte populacional do município de localização do 

estabelecimento de Atenção Primária. Adotou-se intervalo de 

confiança de 90% e margem de erro 6%, de modo que a amostra 

calculada totalizou 687 médicos, sorteados a fim de garantir 

aleatoriedade.  

Algumas intercorrências durante a realização da ETAC exigiram que a 

entrevista fosse realizada com sujeitos diferentes daqueles sorteados 

inicialmente. Nas situações em que não foi possível realizar a 

entrevista com o profissional sorteado (principalmente porque o 

mesmo não trabalhava mais na unidade), buscou-se entrevistar outro 

médico da mesma unidade. Persistindo a dificuldade em realizar a 

entrevista, recorreu-se a outra unidade do mesmo município ou 

ainda, de município diferente, desde que este se enquadrasse no 

mesmo estrato amostral da unidade substituída. 

                                    

8 Segundo o CNES, considera-se vínculo empregatício todo vínculo com estabelecimentos de 
saúde que seja regido por algum tipo de contrato. 
9 Define-se como centro de saúde/unidade básica de saúde toda unidade para realização de 
atendimentos de atenção básica e integral nas especialidades básicas, de forma permanente 
e prestada por médicos generalistas ou especialistas nestas áreas. Já o posto de saúde é 
destinado à prestação de assistência por profissional de nível médio, com a presença ou não 
de médicos. As unidades mistas são unidades básicas de saúde, mas também possuem 
unidades de internação. 
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A tabela a seguir mostra o comparativo, por estrato, entre o tamanho 

da amostra e o número de pesquisas realizadas, descrevendo na 

última coluna a cobertura da pesquisa (proporção de entrevistas 

realizadas em relação à amostra). 

Tabela 5: Comparação entre o tamanho da amostra calculada e o número 
de pesquisas realizadas por estrato e cobertura. Brasil, 2011 
 

Região 
natural 

Porte populacional 
Universo 

N n0 Realizadas Cobertura 

N 

Capitais 1.310 17 16 94,1 
Até 10 mil 333 4 6 150,0 
Mais de 10 até 20 mil 493 7 7 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 778 10 10 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 497 7 8 114,3 
Mais de 100 mil 458 6 7 116,7 

NE 

Capitais 3.436 43 43 100,0 
Até 10 mil 1.385 18 16 88,9 
Mais de 10 até 20 mil 3.099 39 38 97,4 
Mais de 20 até 50 mil 4.013 50 50 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 2.023 26 23 88,5 
Mais de 100 mil 2.335 30 29 96,7 

SE 

Capitais 4.229 53 57 107,5 
Até 10 mil 1.803 23 25 108,7 
Mais de 10 até 20 mil 1.803 23 23 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 2.667 34 40 117,6 
Mais de 50 até 100 mil 1.780 23 29 126,1 

 
Mais de 100 mil 9.799 109 117 107,3 

S 

Capitais 1.442 19 19 100,0 
Até 10 mil 1.204 16 17 106,3 
Mais de 10 até 20 mil 1.028 14 14 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 1.166 15 16 106,7 
Mais de 50 até 100 mil 806 11 12 109,1 
Mais de 100 mil 2.336 30 30 100,0 

CO 

Capitais 2.050 27 27 100,0 
Até 10 mil 470 6 6 100,0 
Mais de 10 até 20 mil 503 7 7 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 635 8 8 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 361 5 4 80,0 
Mais de 100 mil 515 7 7 100,0 

BRASIL 54.757 687 711 103,5 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Nota-se que, em 11 estratos, o número de entrevistas realizadas 

ultrapassou o previsto e em 13 deles a cobertura foi equivalente. Os 

outros seis estratos, apesar de não terem alcançado 100% de 

cobertura, apresentaram níveis aceitáveis de resposta. Ao todo foram 

realizadas 24 entrevistas a mais do que o previsto no desenho 

amostral, o que não é comprometedor em relação às demais 

coberturas observadas. 

A estratégia adotada no campo justifica a pouca correspondência 

entre os médicos entrevistados e os médicos sorteados, o que pode 

ter causado um viés na amostra. Nesse sentido, foi realizada análise 

de consistência da amostra que, em linhas gerais, apontou que a 

mesma não denota comprometimento para os resultados da 

pesquisa, embora a existência de duas estratégias de pesquisa de 

campo, uma respeitando o sorteio aleatório de casos, e outra, a 

disponibilidade de médicos por ocasião da entrevista (correspondendo 

respectivamente a 30,2% e 69,8% das entrevistas), mereça 

destaque, pois se houve tendência a entrevistar profissionais 

disponíveis por ocasião da pesquisa, ou mesmo por indicação das 

unidades e de outros médicos, e esses entrevistados possuíam traços 

comuns, os resultados podem estar inclinados para algumas 

características, muito além do que se observaria de forma aleatória. 

O gráfico 2 apresenta a abrangência da pesquisa segundo as grandes 

regiões brasileiras, enquanto o gráfico 3 traz a distribuição dos 

respondentes de acordo com seu município de trabalho estratificado 

por porte populacional. 

 



122 

 

Gráfico 2: Distribuição percentual dos médicos respondentes segundo 
Grandes Regiões. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A região Sudeste concentrou um maior percentual de médicos 

respondentes (41%) seguida da Nordeste (28%), acompanhando, 

portanto o grau de distribuição populacional brasileira (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Distribuição dos médicos respondentes segundo porte 
populacional e capital. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Segundo porte populacional, o maior contingente de médicos 

concentra-se em municípios com população superior a 100.000 

habitantes (27%) seguida das capitais (23%), conforme o gráfico 3. 

 

Realização da Entrevista Telefônica Assistida por Computador 

(ETAC) 

Inicialmente, realizou-se um pré-teste entre os dias 24 e 26 de 

outubro de 2011, com 29 médicos de unidades de APS de diferentes 

municípios, a fim de identificar possíveis falhas no questionário e 

dificuldades na realização das entrevistas.  

Em linhas gerais, o pré-teste indicou que a aplicação do questionário 

se mostrou clara e objetiva, não sendo identificada nenhuma dúvida 

na compreensão dos enunciados das questões ou nas variáveis 

propostas como respostas, de forma que não houve necessidade de 

modificações.  

Nesse contexto, foi efetivamente realizada a ETAC no período entre 

25 de outubro e 7 de dezembro de 2011. Como principais 

ocorrências, destacam-se: 

→ Em alguns municípios, por não haver linha telefônica nas 
unidades de saúde, as entrevistas foram realizadas através do 
telefone celular do profissional. 

→ Durante todo o mês de novembro, os municípios do estado de 
Alagoas informaram que os profissionais médicos estavam em 
greve, o que reduziu bastante a possibilidade de realizar 
entrevistas nesse estado. 

→ Na grande maioria dos municípios da região Norte, inclusive 
capitais, identificou-se um grande número de unidades de 
saúde que não possuem linha telefônica, por se encontrarem 
em áreas bastante remotas. 
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→ Em vários municípios com porte populacional acima de 50.000 
habitantes, houve resistência por parte das Secretarias de 
Saúde locais em autorizar os profissionais a participarem da 
pesquisa. Nesses casos, foi enviada carta de apresentação do 
projeto, bem como foram realizadas tratativas diretas com os 
secretários ou coordenadores da Atenção Básica dos 
municípios.  

 

Tratamento e análise dos dados 

Para realizar a ETAC, as entrevistas foram organizadas em um banco 

de dados eletrônico que sofreu limpeza e tratamento estatístico. Os 

dados obtidos a partir das perguntas caracterizadoras e opinativas 

foram analisados por meio de estatística descritiva com uso de 

tabelas e gráficos.  

Como recomendado pelos autores, a escala foi analisada por meio 

das médias das respostas obtidas para cada um dos itens que 

conformam três diferentes dimensões, como já mencionado. 

Utilizaram-se também outras medidas de avaliação como forma de 

interpretar a dispersão e a tendência das respostas, as quais não se 

podem avaliar somente com o auxílio dos valores das médias. Neste 

trabalho, foram calculadas medidas de tendência central adicionais 

(moda e mediana), assim como o desvio padrão para a avaliação da 

dispersão das frequências relatadas pelos respondentes.  

Cabe salientar que a utilização do desvio padrão foi única e 

exclusivamente pensada para avaliar a dispersão das respostas sob a 

ótica dos estratos populacionais dos municípios. Isso é importante 

destacar, porque a dispersão dos dados em uma mesma resposta de 

dois respondentes pode ser grande, pois como a escala se baseia em 

números distantes entre si (p. ex: 1 e 4), a variação dos resultados 

pode ser elevada dentro de uma estratificação. Quando se comparam 
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apenas os estratos, o juízo de valor em relação à medida se torna 

outro. É observada a distância relativa entre os valores de desvio 

padrão e não se consideram, assim, seus resultados em termos 

absolutos. 

 

Análise descritiva 

A análise descritiva e as principais relações entre os dados 

observados foram divididas em três blocos: Perfil do médico; 

Caracterização do trabalho; e Avaliação do contexto do trabalho. 

Os resultados do primeiro e segundo blocos serão apresentados em 

frequências simples para todos os médicos investigados. O terceiro 

bloco, que se refere aos resultados da aplicação da Escala de 

Avaliação do Contexto do Trabalho, foi tabulado de acordo com os 

municípios estratificados por porte populacional10 e capitais, e regiões 

geográficas brasileiras: Norte (N); Nordeste (NO), Sudeste (SE); Sul 

(S) e Centro-Oeste (CO). 

 

Perfil do médico 

Neste bloco procurou-se estabelecer o perfil do médico a partir das 

seguintes características: sexo, estado civil, número de filhos, 

município de residência, município da graduação, especialidade 

médica e nível de especialização.  

 

                                    

10 Os municípios foram estratificados em: até 10 mil habitantes; de 10 a 20 mil; de 20 a 50 
mil; de 50 mil a 100 mil; acima de 100 mil habitantes. 
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Sexo 

Com relação ao sexo dos médicos respondentes, nota-se que 59,6% 

(n=424) dos médicos são homens, conforme explicitado na tabela 6. 

O percentual encontrado está muito próximo do destacado pelo 

Conselho Federal de Medicina (2011), que aponta percentual de 

58,74% de profissionais do sexo masculino no Brasil. 

Tabela 6: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo por gênero. Brasil, 2011 
 

Sexo N % 

Feminino 287 40,4 

Masculino 424 59,6 

Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 
 

Idade 

Quanto à idade, é expressivo o número de médicos de APS até os 40 

anos (n=338). Eles representam 47,5% do total da amostra 

entrevista.  
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Tabela 7: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo faixa etária. Brasil, 2011 
 

Idade N % 

23 a 25 25 3,5 

26 a 30 121 17,0 

31 a 35 98 13,8 

36 a 40 94 13,2 

41 a 45 70 9,8 

46 a 50 67 9,4 

51 a 55 69 9,7 

56 a 60 82 11,5 

61 a 65 48 6,8 

Mais de 65 34 4,8 

Total  708 99,6 

Não respondeu 3 0,4 

Total geral  711 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

 

Estado civil 

A tabela 8, a seguir, apresenta a distribuição de médicos segundo 

estado civil.  

Tabela 8: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo estado civil. Brasil, 2011 
 

Estado civil N % 

Casado 430 60,5 

Divorciado 62 8,7 

Solteiro 212 29,8 

Viúvo 7 1,0 

Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 



128 

 

Em conjunto, os médicos casados e solteiros somam 90,3% (n=642), 

sendo que o número de casados corresponde a 60,5% (n=430) do 

total. Os divorciados são 8,7% (n=62) e os viúvos, com o menor 

percentual, representam 1% (n=7) dos médicos. 

 

Filhos 

Observa-se que pouco menos de 64% dos entrevistados (n=453) 

possuem filhos, conforme consta na tabela 9. Esta informação é 

compatível com o percentual de profissionais casados (60,5%), visto 

que 81% desses possuem em média dois filhos. 

Tabela 9: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo existência de filhos. Brasil, 2011 
 

Possui filhos N % 

Não 258 36,3 

Sim 453 63,7 

Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Município de residência 

No que diz respeito ao município de residência, 61,7% (n=439) dos 

médicos disseram residir no mesmo município em que exercem suas 

atividades laborais, conforme mostra a tabela 10. 
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Tabela 10: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo residência no mesmo município em que 
trabalha. Brasil, 2011 
 

Mora no mesmo município 
que trabalha 

N % 

Não 272 38,3 
Sim 439 61,7 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

 

Formação 

Em relação à formação, destaca-se que 27,3% (n=194) dos médicos 

declararam não ter realizado residência/especialização profissional. 

Por outro lado, 60,1% (n=313) dos entrevistados fizeram 

residência/especialização nas áreas de Clínica Médica, Ginecologia, 

Pediatria ou Saúde da Família, segundo a tabela 11. 

Tabela 11: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo curso de residência. Brasil, 2011 

Cursou residência/especialização 
agregado 

N % 

Cirurgia 34 4,8 
Clínica Médica 45 6,3 
Ginecologia 73 10,3 
Pediatria 91 12,8 
Saúde da Família 111 15,6 
Outro 163 22,9 
Total 517 72,7 
Não se aplica (não informou curso) 194 27,3 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Caracterização do trabalho 

Este bloco se destinou à coleta de informações que indicassem as 

condições do local de trabalho do médico e sua vinculação 

institucional. Para tanto, as variáveis investigadas foram: motivos de 

escolha do emprego na APS; condições de trabalho em relação ao 

acesso à unidade; localização da unidade enquanto áreas urbana 

segura/insegura e periféricas; agente contratante e tipo de vínculo; 

tempo no cargo e na instituição; acumulação de empregos no mesmo 

e em outro município. 

 

Local de trabalho 

Do total de respondentes, 250 informaram trabalhar em área urbana 

insegura, e 85 médicos disseram trabalhar em zona rural. 

Tabela 12: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização do trabalho. Brasil, 2011 

Local de trabalho N % 

Área urbana insegura 250 35,16 
Área rural 85 11,95 
NSA 376 52,89 
Total 711 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de 
Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Quando perguntados se o local de trabalho é um fator de 

desmotivação, dos médicos que disseram trabalhar em área urbana 

insegura, 52% não o consideram fator de desmotivação em relação 

ao trabalho. Esse percentual é inferior quando consideramos o 

contingente de médicos que trabalham na área rural, dos quais quase 

78% afirmaram não ser esse um fator desmotivador. 
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Tabela 13: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização do 
trabalho. Brasil, 2011 

Fator de 
desmotivação 

Trabalhar em área 
urbana insegura 

Trabalhar em área 
rural 

n % n % 

Sim 130 52,0 66 77,6 
Não 120 48,0 19 22,4 
Total 250 100,0 85 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Em relação aos aspectos relacionados ao acesso ao local de trabalho, 

98 (13,78%) médicos afirmaram residir em local de difícil acesso a 

centros urbanos. Destes, pouco menos de 70% o consideram um 

fator de desmotivação com o trabalho, como mostra a tabela 14. 

Tabela 14: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação relacionado ao 
acesso ao local de trabalho. Brasil, 2011 

Fator de 
desmotivação 

Trabalhar em 
local de difícil 

acesso a centros 
urbanos 

Trabalhar em 
local periférico 
de difícil acesso 

n % n % 
Sim 68 53,3 64 66,67 
Não 30 46,7 48 33,33 
Total 98 100 112 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Ainda segundo a tabela 17, dos médicos respondentes, 112 (15,75%) 

informaram trabalhar em local periférico de difícil acesso, sendo este 

um aspecto desmotivador para 66,67%. 
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Modalidades de contratação  

A pesquisa também investigou as modalidades de contratação e tipos 

de vínculos praticados na APS. A tabela 15 aponta que 86,1% 

(n=609) dos médicos são contratados pelas prefeituras.  

Tabela 15: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo agente contratante. Brasil, 2011 

Agente contratante 
agregado n % 

Prefeitura 609 86,14 
Gov. Estadual 34 4,81 
Organização Social 18 2,55 
Fundação 12 1,70 
Governo Federal 11 1,56 
Cooperativa 11 1,56 
Entidade sem fins lucrativos 8 1,13 
Outros 4 0,57 
Total 707 100 
Não informou 4 0,56 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Embora as prefeituras se destaquem como principal agente 

contratador, observa-se um quantitativo expressivo de contratos 

administrativos (n=293), que somam 41%. Por outro lado, o vínculo 

estatutário é o mais praticado na APS, sendo que do total de médicos 

participantes da ETAC, 51% (n=361) são estatutários (gráfico 4).
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Gráfico 4: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC por tipo de vínculo de trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Tempo no município e na unidade 

Quando perguntados em relação ao tempo de moradia no município 

atual, aproximadamente metade dos médicos (n=358) declarou 

residir há mais de cinco anos no município atual (gráfico 5). 

Gráfico 5: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo tempo de moradia no município atual. 
Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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No que tange ao tempo de trabalho na unidade de saúde de APS, 

observou-se que a maioria dos médicos (67% n=476) trabalha há 

menos de cinco anos na unidade atual (gráfico 6). 

Gráfico 6: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo tempo de trabalho na unidade de saúde 
atual. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Acúmulo de empregos  

A ETAC também buscou verificar se os médicos de APS possuem 

outros empregos em diferentes locais que não na unidade na qual 

fora localizado por meio do CNES. Contatou-se que 70,7% (n=503) 

dos médicos possuem outro emprego (gráfico 7). 
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Gráfico 7: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo situação quanto ao acúmulo de empregos. 
Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

É importante destacar que 12% dos médicos consultados possuem 

outro emprego no mesmo município e ainda outro vínculo em um 

segundo município, ou seja, 86 médicos possuem pelo menos três 

empregos. 

 

 

Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho 

Os resultados emergidos da Escala de Avaliação do Contexto do 

Trabalho foram analisados por meio de estatística descritiva, com uso 

de medidas de tendência central e de dispersão, quais sejam: média, 

moda, mediana e desvio padrão.  

Em linhas gerais, o trabalho foi avaliado pelos médicos a partir da 

atribuição de resposta escalonada para cada um dos 30 itens da 

EACT, a saber: 
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1 = Nunca 

2 = Às vezes 

3 = Raramente 

4 = Frequentemente 

5 = Sempre 

A análise basal se deu com o cálculo das médias das respostas dos 

médicos segundo dimensões analíticas da EACT: 

→ Organização do Trabalho (OT): compreende os itens 
relacionados às práticas de gestão de pessoas e do trabalho – 
itens de 1 a 9; 

→ Condições do Trabalho (CT): abarcam os elementos 
estruturais que expressam as condições de infraestrutura e 
apoio institucional – itens de 10 a 19; 

→ Relações Socioprofissionais (RS): constituídas por 
elementos interacionais que expressam as relações sociais no 
ambiente de trabalho - itens de 20 a 30. 

 

A avaliação geral das dimensões obedeceu aos seguintes parâmetros 

propostos pelos autores da “Escala de Avaliação do Contexto do 

Trabalho” (FERREIRA; MENDES, 2008), conforme a figura a seguir:  
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Figura 2: Parâmetros de análise dos resultados da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: Ferreira & Mendes, 2008. 

 

Os cálculos foram realizados de forma agregada e separadamente por 

estratificação em regiões geográficas e porte populacional dos 

municípios onde estão localizadas as unidades de APS - local de 

trabalho dos respondentes.  

 

 

Médias nacionais 

O gráfico a seguir apresenta as médias obtidas a partir do conjunto 

de respostas do total da amostra por dimensão de análise. 
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Gráfico 8: Médias nacionais das dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

O gráfico 8 aponta para um melhor índice de satisfação dos médicos 

da APS com a dimensão Relações Socioprofissionais (2,21). Esta 

dimensão figurou como a mais bem valorada, e foi a única a 

apresentar média situada na zona “satisfatória”. O cálculo da moda 

(moda=1,0) sugere que a maior parte dos respondentes valorou os 

itens desta dimensão com grau 1,0, em que a resposta negativa 

“nunca”, representa melhor avaliação dos mesmos.  

A dimensão Organização do Trabalho foi a que recebeu pior avaliação 

dos profissionais, apresentando a média mais alta (3,33). De acordo 

com os parâmetros de classificação, este valor se situa na zona crítica 

de satisfação, que sinaliza estado de alerta e exige tomada de 

providências imediatas a médio e curto prazo. Adicionalmente, 

destaca-se que a moda calculada para essa dimensão foi igual a 4,0, 

demonstrando grande insatisfação dos médicos com as práticas de 

gestão exercidas no âmbito da APS. 

O valor da média calculada para a dimensão Condições de Trabalho 

(2,90) indicou que a mesma, assim como a dimensão Organização do 
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Trabalho, se situa na zona crítica, embora tenha apresentado 

valoração melhor. A moda encontrada (3,0) reforça as conclusões 

alcançadas com a média.  

 

Região Norte  

Dos médicos entrevistados das unidades de APS da região Norte, 

33% situavam-se na faixa etária de 31 a 40 anos, e 34% na faixa 

etária de 31 até 60 anos. A maior parte dos respondentes foi 

constituída por homens, casados e com média de dois filhos. O tempo 

médio de trabalho na mesma unidade é de apenas quatro anos, 

enquanto que o tempo de permanência no município é de oito anos. 

Embora as médias das diferentes dimensões da escala de satisfação 

no trabalho na região Norte não sejam iguais, todas se situam na 

zona crítica (gráfico 9). 

Gráfico 9: Médias da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala 
de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Seguindo o padrão encontrado nas médias da amostra, a dimensão 

onde existe menor satisfação é a Organização do Trabalho (3,42), 

seguida de Condições de Trabalho (3,29) e por fim, com melhor 

avaliação, Relações Socioprofissionais (2,32). Dos três itens que 

receberam pior valoração, dois correspondem à dimensão OT e um à 

dimensão CT (tabela 16). 

Tabela 16: Itens da Escala de Valoração do Trabalho que receberam pior 
avaliação por parte dos médicos entrevistados na região Norte com 
respectivas médias, segundo dimensão analítica. Brasil, 2011 

Item Dimensão Média 

O ritmo de trabalho é acelerado OT 3,98 
A cobrança por resultados é presente OT 3,75 
O mobiliário existente no local de trabalho é 
inadequado 

CT 3,61 

Existe fiscalização do desempenho OT 3,57 
Falta tempo para realizar pausa de descanso no 
trabalho 

OT 3,48 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Os dois primeiros itens da tabela 19 (o ritmo de trabalho é acelerado; 

a cobrança por resultados é presente) foram avaliados como críticos. 

Os demais foram considerados graves. Consonante com os valores 

das médias por dimensão, os itens que receberam pior classificação 

são em sua maioria os pertencentes à dimensão Organização do 

Trabalho. 

 

Municípios com até 10.000 habitantes  

A amostra dos municípios de até 10.000 habitantes da região Norte 

foi composta por quatro médicos: dois de Tocantins e dois de 

Roraima, todos do sexo masculino e casados. Metade possui filhos e a 

mesma proporção possui entre 31 e 40 anos. 
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O padrão de resposta deste estrato difere do apresentado para a 

região Norte como um todo (gráfico 10). 

Gráfico 10: Médias dos municípios com até 10.000 habitantes da região 
Norte segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do 
Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A dimensão Condições de Trabalho recebeu a pior avaliação dos 

respondentes (3,68), seguida da Organização do Trabalho (3,56), que 

se posiciona na zona grave de avaliação. O cálculo da moda confirma 

essa posição (moda OT=4,0; moda CT=5,0). Quando se avalia, 

entretanto, a mediana das respostas, a posição dessas duas 

dimensões se inverte: Condições de Trabalho (3,50) e Organização 

do Trabalho (4,00). A dimensão Relações Socioprofissionais foi a mais 

bem valorada (2,52), embora se encontre na zona crítica.  

 

Municípios com 10.000 a 20.000 habitantes 

Os médicos respondentes que trabalham em municípios nortistas com 

população entre 10.000 e 20.000 habitantes são em sua maioria 
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homens, sem apresentar um padrão definido de faixa etária; 85% 

destes são casados e possuem em média três filhos. 

Observa-se, a partir do gráfico 11, que a média das dimensões 

apresentou tendência semelhante à da região Norte, a saber: 

Organização do Trabalho (3,24) e Condições de Trabalho (3,03), que 

se encontram na zona crítica, e Relações Socioprofissionais (1,83), 

que se encontra na zona satisfatória. O fator RS, nesse porte, 

apresentou sua melhor avaliação. Os valores das medianas 

acompanham a tendência das médias.  

 

Gráfico 11: Médias dos municípios com mais de 10.000 a 20.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com 20.000 a 50.000 habitantes 

O estrato das localidades de 20.000 a 50.000 habitantes foi 

composto, em grande parte, por médicos do sexo masculino, com 

idades entre 31 e 50 anos e casados. Do total da amostra desse 
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estrato, 90% possuem dois filhos em média e a maioria trabalha há 

mais de dois anos no município. As médias das dimensões 

apresentaram tendência semelhante às da região Norte (gráfico 12). 

Gráfico 12: Médias dos municípios com mais de 20.000 a 50.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Destaca-se que a média obtida no fator Organização do Trabalho 

(3,97) foi a mais alta da região Norte. O fator Condições de Trabalho 

(2,93) assemelha-se à média nacional, enquanto a média das 

Relações Socioprofissionais (2,21) apresenta valor igual à média da 

amostra total. A mediana segue a tendência das médias (Med 

OT=4,0; Med CT=3,0; Med RS=2,0), assim como a moda (moda 

OT=5,0; moda CT=3,0; moda RS=1,0).  

 

Municípios com 50.000 a 100.000 habitantes 

O estrato que abrangeu municípios de 50.000 a 100.000 habitantes 

foi composto por médicos que trabalham em três estados diferentes. 
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Assim como no porte de até 10.000 habitantes da região Norte, o 

fator Condições de Trabalho (3,74) apresenta a média mais elevada 

quando comparada às demais dimensões da escala (Organização do 

Trabalho – 3,42 e Relações Socioprofissionais – 2,39). Além disso, 

esse estrato foi o que apresentou a média mais elevada na dimensão 

CT em relação às demais estratificações da região Norte.  

 

Gráfico 13: Médias dos municípios com mais de 50.000 a 100.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Tanto para o fator CT quanto para OT, as medianas calculadas foram 

iguais a 4,00, maiores, portanto, que as médias. De tal forma 

também foi a moda, que para ambos os fatores foi igual a 5,00.  

 

Municípios com mais de 100.000 habitantes 

Foram entrevistados médicos de quatro municípios diferentes do 

Estado do Pará. As médias das dimensões tiveram comportamento 
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semelhante ao apresentado no estrato de municípios de 50.000 a 

100.000 habitantes (gráfico 14). 

Gráfico 14: Médias dos municípios com mais de 100.000 habitantes da 
região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

O fator Condições de Trabalho obteve média de 3,30, enquanto os 

fatores Organização do Trabalho e Relações Socioprofissionais foram 

mais bem avaliados: 3,07 e 2,58, respectivamente. Apesar disso, a 

mediana e a moda de todas as dimensões apresentaram valor igual 

3,00, que é caracterizado na escala como fator crítico na satisfação 

do contexto do trabalho.  

 

Capitais 

Neste estrato referente às capitais da região Norte, observa-se que 

todas as médias das dimensões, segundo a interpretação 

recomendada para a Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho, 
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situam-se em nível crítico, com médias de 3,30; 3,24 e 2,43, para 

CT, OT e RS, respectivamente.  

 

Gráfico 15: Médias das capitais da região Norte segundo dimensões 
analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

As medianas repetem o comportamento das médias, mas por meio 

dessa medida é possível perceber que a tendência central referente à 

RS (2,00) encontra-se no nível satisfatório.  

 

Região Nordeste 

Na região Nordeste, entrevistaram-se médicos de 145 municípios, 

com idades de 24 a 79 anos, sendo que a maioria dos indivíduos é do 

sexo masculino, e pouco menos de 50% são casados. A média de 

anos trabalhados no município é de oito, enquanto o tempo médio de 

alocação em uma mesma unidade é de cinco anos. 
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O gráfico 16, a seguir, apresenta as médias obtidas por meio das 

respostas dos médicos que trabalham na APS da região Nordeste. 

Gráfico 16: Médias da região Nordeste segundo dimensões analíticas da 
Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

Na análise da EACT para essa região, a dimensão que apresentou pior 

avaliação foi a Organização do Trabalho, com média de 3,35, seguida 

da média de Condições de Trabalho (2,91) e, finalmente, da média da 

dimensão Relações Socioprofissionais (2,09). Esse resultado 

independe do porte do município, como será verificado a seguir, com 

a análise dos municípios estratificados.  

Os cincos itens da escala mais mal valorados são aqueles 

pertencentes à dimensão OT, seguindo inclusive a ordem na qual 

esses aparecem no instrumento. O ritmo de trabalho acelerado foi o 

que recebeu pior avaliação dos profissionais médicos da região 

Nordeste.  
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Tabela 17: Itens da Escala de Valoração do Trabalho que receberam pior 
avaliação por parte dos médicos entrevistados na região Nordeste com 
respectivas médias, segundo dimensão analítica. Brasil, 2011 

Item Dimensão Média 

O ritmo de trabalho é acelerado OT 4,22 
As tarefas são cumpridas com pressão temporal OT 3,94 
A cobrança por resultados é presente OT 3,67 
As normas para execução das tarefas são rígidas OT 3,33 
Existe fiscalização do desempenho OT 3,28 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com até 10.000 habitantes  

A amostra dos municípios de até 10.000 habitantes da região 

Nordeste foi composta por médicos que trabalham em cinco 

diferentes estados. 

A análise da EACT nesse estrato apontou que a dimensão 

Organização do Trabalho foi valorada em 3,23; Condições de 

Trabalho, em 2,77; e Relações Socioprofissionais, em 2,06 (gráfico 

17). 

Gráfico 17: Médias dos municípios com até 10.000 habitantes da região 
Nordeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do Contexto 
do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Pode-se observar que o fator Condições de Trabalho neste estrato foi 

mais mal avaliado quando comparado à região Nordeste como um 

todo. A mediana acompanha a tendência das médias. E o valor da 

moda indica que os médicos, neste estrato, para a dimensão 

Organização do Trabalho, valoraram grande parte dos itens com a 

resposta 3 (às vezes), apontando satisfação mediana dos elementos 

relacionados à gestão de pessoas e do trabalho.  

 

Municípios com mais de 10.000 habitantes a 20.000 

Neste estrato, é possível observar que a valoração média tanto da 

dimensão Organização do Trabalho quanto Relações 

Socioprofissionais, demonstram relativa melhora em relação às 

médias apuradas no estrato anterior. A primeira dimensão (OT), 

apesar de se situar na zona crítica, apresenta a melhor média de 

valoração dentre os estratos da região Nordeste, 3,22 (gráfico 18). 

Gráfico 18: Médias dos municípios com mais de 10.000 a 20.000 
habitantes da região Nordeste segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

A dimensão Condições de Trabalho também foi avaliada como crítica 

(média=2,76), enquanto Relações Socioprofissionais se manteve 
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situada na zona satisfatória, com média igual a 1,96. A mediana 

acompanhou a classificação das médias.   

 

Municípios com 20.000 a 50.000 habitantes 

A seguir, o gráfico 19 apresenta as médias das respostas dos médicos 

obtidas por meio da ETAC. 

Gráfico 19: Médias dos municípios com mais de 20.000 a 50.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

Como se observa no gráfico 19, as médias das dimensões se 

comportaram de maneira semelhante ao estrato de 10 a 20.000 

habitantes. Destaca-se que as médias para as dimensões Condições 

de Trabalho (2,69) e Relações Socioprofissionais (1,92) foram as 

melhores da região Nordeste. O valor médio da Organização do 

Trabalho foi de 3,38.  

Em relação à mediana, os valores para Organização do Trabalho 

tendem ao nível grave da escala, enquanto as demais dimensões 

permanecem no mesmo nível classificatório apresentado nas médias.  



151 

 

Municípios com 50.000 a 100.000 habitantes 

Para este estrato, a média das dimensões apresentou tendência 

semelhante às da região Nordeste: Organização do Trabalho - 3,37; 

Condições de Trabalho - 3,06; e Relações Socioprofissionais - 2,15 

(gráfico 20). 

Gráfico 20: Médias dos municípios com mais de 50.000 a 100.000 
habitantes da região Nordeste segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A maioria dos médicos entrevistados valorou os itens CT e OT como 

críticos, uma vez que as modas calculadas foram superiores a 2,7. A 

mediana, por sua vez, acompanha a tendência das médias.  

 

Municípios com mais de 100.000 habitantes 

As médias das dimensões, neste estrato, tiveram comportamento 

semelhante ao apresentado nos demais estratos da região Nordeste, 

como aponta o gráfico 21, a seguir.  
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Gráfico 21: Médias dos municípios com mais de 100.000 habitantes da 
região Nordeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A dimensão Organização do Trabalho obteve média 3,27, enquanto 

Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais mostraram 

médias inferiores: 2,92 e 2,15, respectivamente.  

Enquanto a resposta mais frequente (moda) para as dimensões 

Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais acompanharam 

a tendência das médias, o cálculo da moda da dimensão Organização 

do Trabalho mostrou que a resposta mais frequente aos itens desta 

dimensão foi “frequentemente” (correspondente ao valor 4 na EACT), 

considerado nível grave na avaliação da satisfação do médico com 

seu trabalho na APS.  
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Capitais 

Nas oito capitais da região Nordeste, foram entrevistados médicos de 

APS com perfil diferente dos outros municípios, em que o percentual 

de mulheres respondentes foi quase o dobro da população masculina. 

Ainda assim, como nos outros estratos da região Nordeste, o fator 

Organização do Trabalho recebeu a pior avaliação na opinião dos 

entrevistados, segundo a média calculada (3,52). Em seguida, tem-se 

a média do fator Condições de Trabalho (3,27) e por fim a média do 

fator Relações Socioprofissionais (2,37). 

Gráfico 22: Médias das capitais da região Nordeste segundo dimensões 
analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

É importante destacar que as médias obtidas para esse estrato são as 

piores quando comparadas aos demais portes, não obstante o fato de 

serem capitais e, portanto, municípios mais desenvolvidos.  
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Centro-Oeste 

Os entrevistados da região Centro-Oeste residem em 34 municípios e 

caracterizam-se por possuírem, em sua maioria, dois filhos, serem do 

sexo masculino e casados. Os indivíduos entrevistados, em sua 

maioria, trabalham entre 10 e 20 anos no mesmo município (média= 

8 anos); já o tempo médio de trabalho na mesma unidade é de cinco 

anos.  

As médias das dimensões seguem o padrão encontrado nas da 

amostra nacional, sendo que a maior é a Organização do Trabalho 

(3,36), seguida por Condições de Trabalho (2,98) e por último as 

Relações Socioprofissionais (2,29).  

Gráfico 23: Médias da região Centro-Oeste segundo dimensões analíticas 
da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Os itens mais mal avaliados foram todos da dimensão OT, sendo que 

“o ritmo de trabalho é acelerado” e “a cobrança por resultados é 

presente” foram julgados os piores pelos médicos respondentes.
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Tabela 18: Itens da Escala de Valoração do Trabalho que receberam pior 
avaliação por parte dos médicos entrevistados na região Centro-Oeste com 
respectivas médias, segundo dimensão analítica. Brasil, 2011 

Item Dimensão Média 

O ritmo de trabalho é acelerado OT 3,88 
A cobrança por resultados é presente OT 3,86 
O número de pessoas é insuficiente para se realizar as 
tarefas 

OT 3,48 

As normas para execução das tarefas são rígidas OT 3,46 
Existe divisão entre quem planeja e quem executa OT 3,42 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com até 10.000 habitantes  

O padrão de resposta deste estrato específico acompanha o 

encontrado para a região Centro-Oeste. A dimensão Organização do 

Trabalho foi a mais mal avaliada pelos respondentes (3,13), seguida 

por Condições de Trabalho (2,98). A dimensão Relações 

Socioprofissionais (2,32) foi a mais bem avaliada. A maioria dos 

respondentes avaliou a dimensão Organização do Trabalho como 

grave, segundo o cálculo da moda (moda=5,0), enquanto as 

dimensões Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais foram 

mais bem valoradas.  
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Gráfico 24: Médias dos municípios com até 10.000 habitantes da região 
Centro-Oeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com 10.000 a 20.000 habitantes 

Na análise das dimensões para este estrato, a dimensão Relações 

Socioprofissionais (2,03) se destaca, pois quando comparada aos 

estratos desta e das demais regiões geográficas avaliadas 

anteriormente, sua média apresenta-se maior do que a média de 

Condições de Trabalho (1,87). No entanto, a média da Organização 

do Trabalho (2,92) continua sendo superior às demais. Em relação à 

mediana, a mesma não possui variação suficiente para que altere a 

análise da média. 
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Gráfico 25: Médias dos municípios com mais de 10.000 a 20.000 
habitantes da região Centro-Oeste segundo dimensões analíticas da Escala 
de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Apesar de as dimensões possuírem valores distintos, quando 

analisadas as médias, a moda de todas apresenta valor igual 

(moda=1,0), situando-se na faixa satisfatória de acordo com a 

interpretação recomendada para a escala de avaliação do contexto do 

trabalho. 

 

Municípios com 20.000 a 50.000 habitantes 

Os valores das médias calculadas para este estrato, das três 

dimensões, são superiores às médias dos estratos analisados 

anteriormente, sendo OT valorada em 3,32, CT em 3,24 e RS em 

2,13. O cálculo das modas aponta para valores superiores à média 

nas dimensões Organização do Trabalho (5) e para valores abaixo 

nas dimensões Condições de trabalho (3) e Relações 

socioprofissionais (1).  
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Gráfico 26: Médias dos municípios com mais de 20.000 a 50.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com 50.000 a 100.000 habitantes 

As médias das dimensões para este estrato tiveram comportamento 

semelhante ao apresentado no geral da região Centro-Oeste, com 

destaque para o aumento significativo da média do fator Organização 

do Trabalho (3,72), maior valor registrado entre os estratos dessa 

região. A dimensão Condições de Trabalho foi valorada em 2,48, e a 

dimensão Relações Socioprofissionais, 2,34. 
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Gráfico 27: Médias dos municípios com mais de 50.000 a 100.000 
habitantes da região Centro-Oeste segundo dimensões analíticas da Escala 
de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com mais de 100.000 habitantes 

Para este estrato, a média da dimensão Condições de Trabalho (2,73) 

apresentou ligeira elevação em relação à média encontrada no 

estrato dos municípios de 50 a 100.000 habitantes. Esse 

comportamento foi inverso ao demonstrado pelas demais dimensões, 

a saber: Organização do Trabalho – 3,59 e Relações 

Socioprofissionais – 1,73. É importante frisar que esta última 

dimensão apresentou a melhor avaliação em comparação aos demais 

estratos da região Centro-Oeste. O cálculo da mediana aponta que a 

tendência central para a dimensão Organização do Trabalho é mais 

elevada do que sua média, enquanto o valor para as demais 

dimensões apresenta comportamento inverso. 
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Gráfico 28: Médias dos municípios com mais de 100.000 habitantes da 
região Centro-Oeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação 
do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Capitais 

Os entrevistados trabalham nas seguintes capitais da região Centro-

oeste: Brasília/DF, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT e Goiânia/GO. 

Assim como nas outros estratos da região, a Organização do Trabalho 

recebeu a pior avaliação na opinião dos entrevistados (3,43), seguida 

por Condições de Trabalho (3,33) e Relações Socioprofissionais 

(2,54). É importante destacar que CT recebeu nesse estrato a pior 

avaliação da região Centro-Oeste. Os dados da mediana (=4,0) e 

moda (=5,0) corroboram os valores de média calculados. 
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Gráfico 29: Médias das capitais da região Centro-Oeste segundo dimensões 
analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Região Sul 

Na região Sul, foram entrevistados profissionais de 76 municípios. 

Esses médicos são em sua maioria do sexo masculino, estão 

distribuídos homogeneamente entre as diversas faixas etárias, sendo 

que 61% possuem filhos. O tempo médio de trabalho na mesma 

unidade é de seis anos, valor superior ao apresentado pela região 

Centro-Oeste. O tempo de trabalho no município é ainda superior, o 

que pode indicar migração apenas de unidade e não de região. 

Seguindo a tendência das demais regiões aqui analisadas, a 

dimensão que demonstrou capturar maior insatisfação foi a 

Organização do Trabalho (3,17), seguida de Condições de Trabalho 

(2,62) e Relações Socioprofissionais (2,18). 
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Gráfico 30: Médias da região Sul segundo dimensões analíticas da Escala 
de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Esse padrão se mantém independente do porte do município em que 

o respondente trabalha. A análise dos itens aponta que somente um 

item foi considerado grave, qual seja: “O ritmo de trabalho é 

acelerado”. Os piores itens avaliados foram os pertencentes à 

dimensão Organização do Trabalho (OT). 

Tabela 19: Itens da Escala de Valoração do Trabalho que receberam pior 
avaliação por parte dos médicos entrevistados na região Sul com 
respectivas médias, segundo dimensão analítica. Brasil, 2011 

Item Dimensão Média 

O ritmo de trabalho é acelerado OT 3,73 
A cobrança por resultados é presente OT 3,46 
Existe divisão entre quem planeja e quem executa OT 3,44 
Existe fiscalização do desempenho OT 3,44 
As tarefas são cumpridas com pressão temporal OT 3,20 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Municípios até 10.000 habitantes  

Neste estrato da região Sul de municípios até 10.000 habitantes, 

percebe-se pela primeira vez uma boa avaliação das Condições de 

Trabalho, que foi classificada no nível satisfatório. O valor absoluto da 

média dessa dimensão foi igual a apresentada pela dimensão 

Relações Socioprofissionais (1,96).  

Gráfico 31: Médias dos municípios com até 10.000 habitantes da região 
Sul segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do 
Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A média da dimensão Organização do Trabalho (2,92), apesar de 

apresentar melhora substancial em relação aos estratos semelhantes 

das demais regiões, ainda se situa em nível crítico. As medianas não 

alteram as conclusões que podem ser assumidas por meio da leitura 

das médias, porém a moda da dimensão Organização do Trabalho 

aponta para maior frequência de respostas situadas na zona de maior 

gravidade da escala.  
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Municípios com 10.000 a 20.000 habitantes 

Nas médias referentes aos municípios de 10.000 a 20.000 habitantes, 

as dimensões Condições de Trabalho (2,63) e Relações 

Socioprofissionais (2,29) pioraram substancialmente quando 

comparadas ao porte anterior. Esses valores fizeram com que CT 

fosse enquadrada na zona crítica da escala e RS ficasse no limite 

entre a zona satisfatória e crítica. Quanto à média da dimensão 

Organização do Trabalho (2,90), ao contrário das demais, não 

apresentou alteração significativa (gráfico 32). 

Gráfico 32: Médias dos municípios com mais de 10.000 a 20.000 
habitantes da região Sul segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Em contrapartida, as medianas das demais dimensões, excetuando 

Organização do Trabalho, concentram os valores da resposta no nível 

satisfatório da escala. Adicionalmente, a moda aponta para um maior 

percentual de respondentes avaliando todas as dimensões como 

satisfatórias. 
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Municípios com 20.000 a 50.000 habitantes 

O estrato referente às localidades de 20.000 a 50.000 habitantes da 

região Sul é composto por 14 municípios. Seguindo a tendência geral 

da região Sul, Organização do Trabalho recebeu a pior avaliação na 

opinião dos entrevistados (2,87), seguida por Condições de Trabalho 

(2,48) e Relações Socioprofissionais (2,07). 

 

Gráfico 33: Médias dos municípios com mais de 20.000 a 50.000 
habitantes da região Norte segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Excetuando as medianas das dimensões Condições de Trabalho (2) e 

Relações Socioprofissionais (2) e a moda da dimensão Organização 

do Trabalho (4), as demais modas e medianas acompanham a 

tendência das médias.  
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Municípios com 50.000 a 100.000 habitantes 

O cálculo das médias das dimensões para este estrato, apesar de 

apresentar valores absolutos distintos para o porte de 20.000 a 

50.000 habitantes, demonstra o mesmo comportamento encontrado 

anteriormente. Organização do Trabalho apresentou o valor de 3,06, 

Condições de Trabalho, 2,37, e Relações Socioprofissionais, de 1,99. 

As medianas e as modas alteram as classificações das dimensões 

exatamente como no porte anterior. 

 

Gráfico 34: Médias dos municípios com mais de 50.000 a 100.000 
habitantes da região Sul segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com mais de 100.000 habitantes 

As médias das dimensões para os municípios com mais de 100.000 

habitantes apresentam significativa elevação quando comparados aos 

portes anteriores, sendo que as médias de Condições de Trabalho 

(3,01) e Relações Socioprofissionais (2,33) são as maiores 



167 

 

encontradas em relação aos demais estratos da região Sul. Ademais, 

foi o único estrato que apresentou as médias de todas as dimensões 

situadas em zona crítica. A média da Organização do Trabalho foi de 

3,45, e foi apenas nessa dimensão que a mediana e a moda 

mudaram a classificação da mesma de crítico para grave. 

 

Gráfico 35: Médias dos municípios com mais de 100.000 habitantes da 
região Sul segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do Contexto 
do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Capitais 

Foram entrevistados profissionais de todas as capitais da região Sul, 

a saber: Curitiba/PR, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS. 

A avaliação das médias das dimensões das capitais da região Sul 

reflete o comportamento geral, onde Organização do Trabalho (3,49) 

se caracteriza como o aspecto mais crítico na avaliação da satisfação 

no contexto do trabalho, seguida por Condições de Trabalho (2,88) e 

Relações Socioprofissionais (2,28).  
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Gráfico 36: Médias das capitais da região Sul segundo dimensões analíticas 
da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A dimensão OT, além de possuir a maior média da região Sul, possui 

mediana e moda situadas na zona crítica da escala. Ao analisar a 

moda das demais dimensões, percebe-se que há maior repetição de 

respondentes satisfeitos com condições de trabalho e relações 

socioprofissionais. 

 

Região Sudeste 

A amostra de médicos atuantes na Atenção Primária em Saúde da 

região Sudeste foi composta, em sua maioria, por indivíduos do sexo 

masculino (59%). Dentre os entrevistados, 62% são casados e a 

maior parcela possui filhos, em número máximo de três; 66% dos 

respondentes moraram no município onde trabalham e apenas 5% 

dos respondentes deste estrato trabalham em área rural. O tempo 

médio de trabalho na unidade é igual ao encontrado na região Sul (6 

anos). Quanto ao tempo de trabalho no mesmo município, o valor 
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encontrado foi ainda maior do que o encontrado na região Sul (11 

anos).  

Na avaliação das médias das dimensões da escala de avaliação do 

contexto do trabalho, foi possível observar que a região Sudeste 

como um todo possui como dimensões críticas: a Organização do 

trabalho (3,35) e Condições do trabalho (2,92). A mediana e a moda, 

ambas com valores 3,0 para as dimensões CT e OT, reforçam a 

classificação apontada pela média. O mesmo comportamento 

acontece para análise dessas medidas na dimensão Relação 

socioprofissionais. 

Gráfico 37: Médias dos municípios da região Sudeste segundo dimensões 
analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Os profissionais relataram que os piores aspectos relacionados às 

Condições de Trabalho foram: a existência de barulho no ambiente de 

trabalho e o mobiliário inadequado para execução das tarefas. No que 

tange à Organização do Trabalho, a dimensão mais mal valorada, os 

itens que apresentaram maior peso na média foram: “o ritmo de 
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trabalho é acelerado”, “a cobrança por resultados é frequente” e “a 

fiscalização do desempenho”.  

O fator Relações Socioprofissionais foi o único avaliado como 

satisfatório, com média de 2,27. Apesar disso, a exclusão dos 

funcionários das decisões foi o item mais mal valorado nessa 

dimensão, com média de 2,62 ̶ encontrando-se, portanto, na zona 

crítica, conforme o grau da escala. O “ritmo do trabalho é acelerado” 

(OT) foi o único item avaliado como grave, estando os demais 

situados na faixa crítica de interpretação da escala. Todos os itens 

que foram mais mal valorados são oriundos da dimensão Organização 

do Trabalho. 

Tabela 20: Itens da Escala de Valoração do Trabalho que receberam pior 
avaliação por parte dos médicos entrevistados na região Sudeste com 
respectivas médias, segundo dimensão analítica. Brasil, 2011 

Item Dimensão Média 

O ritmo de trabalho é acelerado OT 3,88 
A cobrança por resultados é presente OT 3,63 
Existe fiscalização do desempenho OT 3,57 
Existe divisão entre quem planeja e quem executa OT 3,54 
As normas para execução das tarefas são rígidas OT 3,30 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com até 10.000 habitantes  

Os municípios com até 10.000 habitantes, por meio do cálculo da 

média, moda, mediana e desvio padrão, mostram que esse porte 

populacional apresenta relativa melhora quanto ao valor médio de 

valoração do contexto do trabalho. Mesmo assim, a classificação das 

dimensões não se mostra diferente daquela encontrada para a região 

Sudeste como um todo, exceto quando analisamos os valores da 

mediana (2) e moda (1) para a dimensão Condições de Trabalho. 
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Isso se dá principalmente pela boa avaliação dos itens “as condições 

de trabalho oferecem risco a segurança física” (1,64) e o “ambiente 

físico é desconfortável” (2,08). 

Gráfico 38: Médias dos municípios com até 10.000 habitantes da região 
Sudeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do Contexto 
do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Municípios com 10.000 a 20.000 habitantes 

As médias das dimensões para os médicos da Atenção Primária em 

Saúde atuantes em unidades de municípios de porte populacional de 

10.000 a 20.000 habitantes mostram tendência semelhante àquelas 

encontradas para a região Sudeste como um todo. A mediana e a 

moda, por sua vez, para dimensão Condições de Trabalho apontam 

para valores situados na zona satisfatória de avaliação da escala. O 

mesmo não ocorre para a moda (4,00) da dimensão Organização do 

trabalho, a qual apresenta o pior grau de avaliação da escala (grave). 
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Gráfico 39: Médias dos municípios com mais de 10.000 a 20.000 
habitantes da região Sudeste segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Quanto aos itens mais mal avaliados na dimensão OT, esse porte 

segue o padrão apresentado pela região em geral, exceto pela 

ascensão do item “As normas para execução das tarefas são rígidas” 

em detrimento da fiscalização de desempenho.  

Já na análise do fator CT, o item que diferiu daqueles encontrados 

para região Sudeste, foi o que perguntava sobre a frequência com a 

qual os médicos se deparavam com equipamentos em condições 

precárias. A análise da média deste item indica que o mesmo é 

considerado crítico nas unidades localizadas nesse porte populacional. 

 

Municípios com mais de 20.000 habitantes a 50.000 

A média das repostas a escala de avaliação do contexto do trabalho 

dos médicos atuantes na atenção primária em municípios de porte de 

mais de 20.000 a 50.000 habitantes mostra piora na avaliação de 
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duas dimensões da escala. É importante frisar o agravo no fator 

Relações Socioprofissionais, que na análise dos portes abaixo de 

50.000 habitantes e na média geral da região, encontrou-se abaixo 

da faixa limítrofe entre o grau satisfatório e crítico.  

Gráfico 40: Médias dos municípios com mais de 20.000 a 50.000 
habitantes da região Sudeste segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Uma análise mais aprofundada deste fato indica que a percepção de 

falta de apoio ao desenvolvimento profissional, assim como a falta de 

definição clara das tarefas a serem executadas pelos médicos, 

parecem ser os itens principais para essa má avaliação. Outra 

questão relevante é “a cobrança por resultados” aparecer como o 

item mais mal avaliado, ao contrário do que ocorreu nos outros 

estratos, onde “o ritmo de trabalho” foi o item com maiores médias.  

A mediana acompanha a tendência das médias, enquanto a leitura da 

moda aponta para maior frequência de resposta na zona “grave” para 

a dimensão OT, piorando assim a avaliação dessa dimensão. 

Ressalta-se que houve maior frequência de respostas situadas no 

grau satisfatório para as demais dimensões.  
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Municípios com 50.000 a 100.000 habitantes 

Seguindo a tendência da região Sudeste, a dimensão que demonstrou 

capturar maior insatisfação foi a Organização do Trabalho (3,31), 

seguida de Condições de Trabalho (3,09) e, por fim, Relações 

Socioprofissionais (2,24). É de se destacar o valor da média da 

dimensão CT: trata-se do segundo valor mais alto da região, menor 

apenas do que o encontrado para essa dimensão nos municípios de 

50 a 100.000 habitantes.  

Gráfico 41: Médias dos municípios com mais de 50.000 a 100.000 
habitantes da região Sudeste segundo dimensões analíticas da Escala de 
Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A moda apurada para esta dimensão acompanha o padrão (3), 

enquanto a da dimensão OT situa-se em zona crítica (4). Quanto à 

mediana, para as duas dimensões o valor foi 3. A mediana das 

Relações Socioprofissionais é 2 e a moda 1, indicando satisfação dos 

profissionais com relação a essa dimensão. 
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Municípios com mais de 100.000 habitantes 

As médias das dimensões, neste estrato, tiveram comportamento 

semelhante ao apresentado nos municípios de 50.000 a 100.000 

habitantes. Nesse grupo se encontrou a maior média de insatisfação 

com as Condições do Trabalho (3,11) da região Sudeste.  

Gráfico 42: Médias dos municípios com mais de 100.000 habitantes da 
região Sudeste segundo dimensões analíticas da Escala de Avaliação do 
Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A moda e a mediana dessa dimensão acompanham essa tendência 

(3). As dimensões Organização do Trabalho e Relações 

Socioprofissionais apresentam o valor de 3,41 e 2,31, 

respectivamente. A mediana e a moda dessas duas últimas 

dimensões confirmam a tendência das médias. 
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Capitais 

Foram entrevistados médicos que trabalham em todas as capitais da 

região Sudeste, a saber: Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, São 

Paulo/SP e Vitória/ES.  

No estrato referente a essas capitais, observa-se que as médias das 

dimensões Organização do Trabalho e Condições do Trabalho, 

segundo a interpretação recomendada para EACT, situam-se em nível 

crítico, com médias de 3,63 e 2,90, respectivamente. As Relações 

Socioprofissionais foram avaliadas na zona satisfatória, com média de 

2,23. As medianas repetem o comportamento das médias. 

Gráfico 43: Médias das capitais da região Sudeste segundo dimensões 
analíticas da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho. Brasil, 2011 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 
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Projeção da Necessidade de Médicos na Atenção Primária 

 

O objetivo desta etapa consistiu em projetar a necessidade de 

médicos para Atenção Primária em Saúde por município brasileiro 

para os próximos dez anos. Em se tratando de um estudo nacional, 

optou-se pela utilização dos espaços correspondentes aos municípios 

como referência para a construção dos indicadores.  

Em consequência, entre os métodos de projeção da força de trabalho 

discutidos anteriormente, optou-se pelo método da força de trabalho 

em saúde ̶ único método que se mostrou viável para a projeção da 

necessidade de médicos para os 5.565 municípios brasileiros.  

A proporção desejável entre o número de profissionais e o tamanho 

da população foi definida a partir do parâmetro da Estratégia Saúde 

da Família, que parametriza a necessidade de médicos por equipe. A 

proporção foi então corrigida pela rotatividade dos médicos.  

Essa correção é necessária para se garantir que a população de 

determinado município mantenha, durante todo o ano, o número 

desejado de médicos. Em seguida, calculou-se a oferta futura da FTS, 

a partir das necessidades estimadas para atender ao crescimento da 

população. 

Deste modo, pode-se afirmar que o ajuste necessário de médicos 

para determinado município, em um ano específico ∆M é igual a:  
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Onde: 

M = número de médicos  

d = número desejado (número ótimo que se deseja alcançar, 
tomando por base os parâmetros da ESF de um médico para cada 
3.000 habitantes)  

r = número real de médicos (número existente de médicos para 
tempo t) 

m = município 

t = ano determinado 

R = rotatividade 

Dividindo-se a equação anterior (1) pela população do município 

normatizada pelo número de habitantes a ser atendido por um 

médico, tem-se que: 

 

Sendo D a densidade de médicos e , a equação acima fica: 

 

Os resultados derivados da modelagem de projeção encontram-se 

descritos a seguir. Para tanto, cabe esclarecer algumas terminologias 

e parâmetros utilizados por esta pesquisa.  

A densidade real de médicos foi calculada a partir da seguinte 

fórmula: 

Dt= Pttotal/3000 

Onde: 

Dt é a densidade de médicos para o ano t; 
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Pttotal é o total da população no ano t. 

Essa expressão matemática correspondeu ao cálculo da densidade de 

médicos considerando a recomendação mínima desses profissionais 

para a ESF. Adicionalmente, foram realizados cálculos referentes ao 

número máximo de médicos, que utilizou a seguinte fórmula: 

Dt= Pttotal/1500 

Onde: 

Dt é a densidade de médicos para o ano t; 

Pttotal é o total da população no ano t. 

Considerou-se, para este cálculo, a Portaria nº 2.027, de 25 de 

agosto de 2011, que dispõe sobre a carga horária dos profissionais 

médicos da Estratégia Saúde da Família e atualiza a Portaria de nº 

648/GM/MS, de 28 de março de 2006. Calculou-se, assim, o número 

mínimo e máximo de médicos necessários até o ano de 2023 

considerando dois cenários: 

→ Cobertura de 100% da população por equipes de Saúde da 
Família com um médico cumprindo carga horária de 40 horas. 

→ Cobertura de 100% da população por equipes de Saúde da 
Família com dois médicos cumprindo carga horária de 30 horas 
ou ainda dois médicos cumprindo carga horária de 20 horas.  

No cenário I, um médico de 40 horas junto aos demais profissionais 

da equipe de ESF se responsabiliza pela carga populacional máxima 

de uma equipe, que equivale a 4.000 habitantes, mas com 

recomendação de 3.000 habitantes.  

No cenário II, dois médicos de 30 horas ou dois médicos de 20 horas 

também se responsabilizam pela carga populacional máxima de uma 

equipe, qual seja: 4.000 habitantes, mas com recomendação de 

3.000 habitantes.  
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Para fins de estimativa do número necessário de médicos por 

município, optou-se por utilizar o parâmetro de recomendação em 

ambos os casos (3.000.000 habitantes). Os resultados gerados com 

as fórmulas para o cálculo da densidade serviram para compor um 

parâmetro desejável de médicos para atenção primária, já que para 

esse nível de atenção não há um parâmetro nacional disponível que 

englobe todos os serviços de Atenção Primária.  

Os dados populacionais foram obtidos no IBGE e aqueles referentes à 

população médica foram coletados na RAIS.  

Para apresentação dos resultados e análises, do agrupamento de 

municípios derivaram três categorias (e duas subcategorias, de 

acordo com a rotatividade) emergidas da classificação dos municípios 

de acordo com a densidade real de médicos. As categorias foram: 

Municípios com: 

→ D= 0 

→ 0 < D ≤1 

� rotatividade = 0 

� rotatividade> 0 

→ D ≥ 1 

� rotatividade = 0 

� rotatividade> 0 

Sendo assim, os resultados desta etapa estão apresentados a partir 

das seguintes estratificações: âmbito nacional – caracterização por 

indicadores diversos e projeção de médicos; e caracterização e 

projeção de médicos para cada categoria e subcategoria de análise 

segundo densidade real e rotatividade de médicos. 
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É importante salientar que essas sistematizações foram essenciais 

para estimar a necessidade de profissionais médicos, uma vez que se 

constata uma diversidade de condições mesmo entre municípios da 

mesma região e com o mesmo porte populacional. 

 

Estimativa da Rotatividade da Força de Trabalho Médica 

A rotatividade ou turnover é uma relação entre as admissões e os 

desligamentos da mão de obra profissional contratada, ocorridos de 

forma voluntária ou não, em determinado período. Tem grande 

influência, principalmente no capital intelectual, na imagem e no 

ambiente de uma organização. 

De forma genérica, a rotatividade produz custos elevados de várias 

naturezas, entre os quais: os custos de recrutamento e seleção 

relacionados ao setor de recrutamento e seleção (salários, encargos, 

material, etc.), aos gastos com anúncios em jornais, folhetos de 

recrutamento, com testes de seleção e avaliação de candidatos e 

despesas com exames ocupacionais; custo de registro e 

documentação que envolvem as despesas do pessoal de setor de 

admissão (salários, encargos, material, etc.) e os gastos com 

formulários, documentação, anotações, registros, processamento de 

dados, abertura de conta bancária; custo de integração e 

treinamento; custo de tempo do supervisor do órgão requisitante 

aplicado na ambientação do empregado recém-admitido em sua 

seção; custo de desligamento que diz respeito às despesas relativas 

ao processamento do desligamento do empregado (pessoal, 

anotações, registros, comparecimentos à homologação na Justiça do 

Trabalho e /ou Sindicato dos Trabalhadores); e, por fim os custos das 

verbas indenizatórias. 
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Além dos custos diretos com admissões e desligamentos, o turnover 

gera custos ou impactos financeiros, de tempo e de recursos, como: 

perda de produtividade, lucratividade e capital intelectual; horas 

extras, que além de perdas financeiras, sobrecarrega os pares; 

aumento de acidentes e doenças; processos trabalhistas; impacto na 

motivação das pessoas, no comprometimento, interferindo na 

credibilidade junto aos clientes e na imagem da organização, entre 

outros. 

A rotatividade é produto de fenômenos internos e externos à 

organização. Dentre os últimos, podem-se incluir as condições de 

oferta e procura da mão de obra pelo mercado e a conjuntura 

econômica. Para os primeiros, tem-se a política salarial, a política de 

benefícios, o tipo de supervisão, as oportunidades de crescimento 

profissional, o relacionamento humano dentro da organização, a 

infraestrutura física e ambiental, a cultura organizacional, os critérios 

e programas de treinamento de recursos humanos, a política de 

controle da organização e os critérios de avaliação de desempenho. 

(CHIAVENATO, 2000).  

 

Índice de Rotatividade Geral 

O índice de rotatividade de pessoal, para efeito do planejamento de 

recursos humanos, é calculado por meio da seguinte equação, onde ir 

é o índice de rotatividade da mão de obra: 
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O índice de rotatividade exprime um valor percentual de empregados 

que circulam na organização em relação ao número médio de 

empregados. Assim, se o índice de rotatividade de pessoal for de, por 

exemplo, 5% (cinco por cento), isto significa que a organização pode 

contar apenas com 95% (noventa e cinco por cento) de sua força de 

trabalho naquele período. Para poder contar com 100% (cem por 

cento), a organização precisaria planejar um excedente de 5% (cinco 

por cento) de pessoal para compensar esse fluxo extra de pessoal. 

 

Rotatividade na Estratégia Saúde da Família 

A atenção primária tem sofrido com inúmeros problemas, sobretudo 

de ordem organizacional e financeira. Outras grandes dificuldades 

enfrentadas referem-se aos recursos humanos em saúde. Podem-se 

citar: a carência de pessoal apto a atuar na perspectiva de vigilância 

à saúde, que em grande parte é consequência da baixa capacidade 

das instituições de ensino em saúde para adequar o processo de 

formação à atenção primária em saúde; e o alto percentual de 

turnover, sobretudo de médicos (MAGNAGO, 2012). 

Nesse sentido, incentivos para melhorar a satisfação profissional têm 

sido utilizados pelos gestores, com a finalidade de reduzir o turnover 

dos profissionais de saúde. Segundo levantamento realizado por 

Girardi (2010), os principais incentivos utilizados para a categoria 

médica são: incremento salarial e boas condições de trabalho 

(MAGNAGO, 2012).  

Observa-se, portanto, que outros fatores, que não só a remuneração, 

contribuem para a permanência do profissional na ESF, tais como a 

qualificação da força de trabalho em saúde, mediante, sobretudo, a 
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promoção da educação permanente e a articulação da formação ao 

processo de trabalho (GARCIA, 2010; MAGNAGO, 2012). 

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (NERI, 2008), por 

exemplo, aponta que os médicos são os profissionais mais raros no 

mercado de trabalho brasileiro. Campos e Malik (2008) discutem a 

rotatividade médica na APS como um dos fatores mais críticos para a 

consolidação da Estratégia de Saúde da Família. Assim, tanto a 

escassez como a alta rotatividade têm exigido maior número de 

contratações dessa categoria (MAGNAGO, 2012). 

Ficou evidenciado, em pesquisa realizada por Medeiros et al. (2010), 

que o regime de trabalho figura entre os principais fatores de 

rotatividade de enfermeiros e médicos, de modo que quando 

empregados por meio de modalidades de contratação precária, 

migram de um município a outro conforme a proposta financeira que 

recebem. 

A rotatividade apresenta-se como problema decorrente da 

insatisfação profissional com o salário, vínculo, condições de trabalho, 

entre outros, e que precisa ser sanado, caso contrário a ESF tende a 

não se desenvolver. 

Os principais motivos da rotatividade médica identificados por 

diferentes estudos (NEY, 2009; MAGNAGO, 2012; CAMPOS; MALIK, 

2008; NERI, 2008) foram:  

→ Remuneração; 

→ Jornada de trabalho; 

→ Condições de trabalho e infraestrutura; 

→ Modalidade de contratação; 

→ Sobrecarga de trabalho; 
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→ Formação profissional; 

→ Distanciamento das instituições de ensino com a rede de 
atenção a saúde. 

Ney (2009, p. 99-100), ao realizar estudo sobre a rotatividade 

médica no município de Duque de Caxias-RJ, identificou entre os 

principais motivos da rotatividade os problemas estruturais das 

Unidades de Saúde da Família: 

As condições insalubres em que se encontram nas USF, com 
infraestrutura inadequada, com falta frequente de 
abastecimento de água e luz, sem linha telefônica, 
dificultando a comunicação com a coordenação e demais 
serviços, onerando os gastos com telefonia celular, a falta de 
logística para entrega e recebimento de materiais e insumos, 
entre outros. Todos esses fatores atrapalham o andamento 
das atividades, gerando insatisfação quase que diariamente 
durante a rotina profissional. 

 

Outro motivo elucidado pela autora foi o distanciamento entre a 

universidade e a rede de saúde. Segundo Ney (2009), o sentimento 

de solidão, encarado pelos médicos de Saúde da Família, em virtude 

da inexistência de diálogo entre os diferentes profissionais que 

compõem a equipe e de espaços para troca de experiências e 

discussão de casos clínicos, reflete na satisfação do profissional e, por 

consequência, nas atividades laborais. 

Pesquisa desenvolvida por Magnago (2012) nos municípios do Rio de 

Janeiro-RJ e Duque de Caxias-RJ apontou diferentes motivos para a 

rotatividade profissional, como se observa na tabela a seguir:  
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Tabela 21: Motivos de rotatividade dos profissionais de Saúde da Família 
dos municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias por grau de 
importância. Rio de Janeiro, 2012 
 

Motivos 
Médias 

Rio de 
Janeiro 

Duque de 
Caxias 

Conjunto 

Infraestrutura 1,5 3,7 2,4 

Condições de trabalho 2,2 4,0 3,0 

Remuneração 0,5 4,0 2,0 

Carga Horária 3,5 4,0 3,7 

Vínculo Trabalhista 0,5 0,7 0,6 

Status Social 0,7 0,3 0,6 

Localização da USF 3,2 1,0 2,3 

Dedicação Exclusiva 1,2 0,0 0,7 

Vínculo com o paciente 0 0,7 0,3 

Troca de emprego 0 1,3 0,6 

Transferência  1,3 0,0 0,7 

Fonte: MAGNAGO, Carinne. Gestão do Trabalho na Estratégia Saúde da Família em municípios do 
Estado do Rio de Janeiro com mais de 500.000 habitantes: o caso do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, 
2012. 

Considerando o conjunto dos municípios, a carga horária, que no 

momento da pesquisa era de 40 horas semanais, foi citada como o 

mais importante fator para a rotatividade. Entretanto, quando se 

verificam as médias por município, o Rio de Janeiro destaca, além da 

carga horária, a localização da unidade de saúde; enquanto para 

Duque de Caxias, a remuneração e as condições de trabalho 

conformam-se como os principais motivos de turnover profissional. 

Considerando o cálculo do índice de rotatividade geral11, estimou-se o 

percentual de rotatividade nacional por região e porte, como se 

observa na tabela 22. 

                                    

11 Os passos metodológicos realizados para o cálculo da rotatividade serão apresentados em 
detalhe mais adiante. 
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Tabela 22: Índice de rotatividade segundo região e porte. Brasil, 2011 

Região Porte (hab) N 
Rotatividade 

Valormín Valormáx Média 
Desvio 
padrão 

Norte 

Até 10 mil  167 0,0% 337,5% 17,1% 48,3% 

De 10.001 a 20 mil  108 0,0% 350,0% 26,4% 57,9% 

De 20.001 a 50 mil  111 0,0% 400,0% 24,9% 64,5% 

De 50.001 a 100 mil  43 0,0% 300,0% 37,1% 56,9% 

De 100.001 a 500 mil 18 0,0% 136,2% 31,3% 34,2% 

De 500.001 a 1 milhão  0 0 0 0 0 

Acima de 1 milhão 2 6,1% 11,8% 8,9% 4,1% 

Nordeste 

Até 10 mil 604 0,0% 500,0% 12,1% 43,5% 

De 10.001 a 20 mil 591 0,0% 1350,0% 27,8% 103,9% 

De 20.001 a 50 mil 428 0,0% 966,7% 39,4% 108,8% 

De 50.001 a 100 mil 113 0,0% 640,0% 52,3% 98,1% 

De 100.001 a 500 mil 47 0,0% 125,3% 31,6% 31,3% 

De 500.001 a 1 milhão 7 5,1% 34,7% 14,1% 10,7% 

Acima de 1 milhão 4 6,2% 18,9% 11,7% 5,9% 

Sudeste 

Até 10 mil 789 0,0% 1000,0% 40,2% 88,6% 

De 10.001 a 20 mil 356 0,0% 1550,0% 62,0% 152,4% 

De 20.001 a 50 mil 285 0,0% 1925,0% 53,7% 153,6% 

De 50.001 a 100 mil 99 0,0% 510,0% 36,1% 57,8% 

De 100.001 a 500 mil 122 3,2% 180,5% 29,8% 29,0% 

De 500.001 a 1 milhão  12 9,3% 58,4% 26,4% 13,0% 

Acima de 1 milhão 5 16,0% 25,1% 20,7% 4,1% 

Sul 

Até 10 mil 706 0,0% 2725,0% 47,3% 131,1% 

De 10.001 a 20 mil 234 0,0% 1700,0% 51,5% 128,1% 

De 20.001 a 50 mil 147 0,0% 316,7% 36,9% 41,1% 

De 50.001 a 100 mil 53 0,0% 262,5% 33,5% 39,6% 

De 100.001 a 500 mil 44 2,9% 114,9% 32,0% 23,4% 

De 500.001 a 1 milhão d 2 18,4% 22,8% 20,6% 3,1% 

Acima de 1 milhão 2 12,9% 19,7% 16,3% 4,8% 

Centro-
Oeste 

Até 10 mil 247 0,0% 800,0% 16,5% 68,4% 

De 10.001 a 20 mil 112 0,0% 870,0% 58,2% 131,5% 

De 20.001 a 50 mil 72 0,0% 410,0% 46,2% 72,2% 

De 50.001 a 100 mil 17 0,0% 386,4% 38,8% 91,7% 

De 100.001 a 500 mil 14 0,0% 197,6% 45,5% 51,7% 

De 500.001 a 1 milhão  2 2,7% 33,4% 18,0% 21,7% 

Acima de 1 milhão 2 10,8% 18,2% 14,5% 5,2% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

Observa-se que a rotatividade apresentou maiores médias nas 

regiões Sudeste (62,0%) e Centro-Oeste (58,2%); entretanto, o 

maior índice de rotatividade nacional foi apresentado por um 
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município de até 10.000 habitantes da região Sul. O menor valor, à 

exceção daqueles que apresentaram rotatividade zero, foi observado 

em um município com população entre 100.001 a 500.000 habitantes 

da região Sudeste. 

A rotatividade varia significativamente entre os municípios com 

diferentes portes de mesma região, assim como entre municípios de 

mesmo porte de diferentes regiões. A rotatividade, mesmo em 

municípios próximos, pode variar segundo diferentes fatores, dentre 

os quais podemos citar: demografia; epidemiologia; localização das 

unidades de saúde; estruturação da rede de saúde; modalidades de 

contratação e remuneração praticadas; infraestrutura do município; e 

proximidade de centros urbanos. Nesse sentido, a rotatividade varia 

de acordo com as características municipais e, portanto, torna-se 

complicado estudá-la sem considerar os indicadores locais.  

Diversos fatores tentam explicar, conforme visto anteriormente, os 

motivos pelos quais os profissionais permanecem ou deixam uma 

organização, mas a satisfação no trabalho - e sua correlação com a 

rotatividade - conforma-se como o fator mais pesquisado. A literatura 

científica considera que o principal fator que leva um funcionário a 

deixar uma organização é seu nível de insatisfação com a função que 

exerce. Esta pode ser causada por qualquer um dos muitos aspectos 

que compõem o trabalho. A existência da correlação negativa entre 

satisfação no trabalho e rotatividade foi largamente estudada, 

especialmente na área da Saúde (CAMPOS; MALIK, 2008). Nesse 

sentido, esta pesquisa aplicou um survey12 a 711 médicos, por meio 

do qual foi possível conhecer os principais motivos desmotivantes do 

médico com seu trabalho na Atenção Primária em Saúde.  

                                    

12 Os passos metodológicos da aplicação da survey estão a seguir, quando será apresentada 
a aplicação de uma escala de avaliação da satisfação profissional. 
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A análise das respostas dos médicos foi capaz de dar pistas 

referentes à insatisfação profissional, visto que o questionário 

permitiu a livre manifestação desses profissionais quanto aos pontos 

críticos do seu trabalho.  

Tendo em vista que foram inúmeros os motivos citados, optou-se por 

agrupá-los por similaridade, o que gerou, por sua vez, nove 

categorias, quais sejam: 

→ Condições de Trabalho: abarca os fatores desmotivantes 
concernentes ao ambiente físico, ao posto de trabalho, 
equipamentos e materiais disponíveis a execução do trabalho. 

→ Organização do Trabalho: expressa os motivos relacionados a 
divisão das tarefas, normas, controles e ritmos de trabalho. 

→ Relações socioprofissionais (RS): agrupa os motivos 
desmotivantes que expressam os modos de gestão do trabalho, 
a liderança do gestor, comunicação e interações profissionais. 

→ Localização: agrega motivos referentes à localização da unidade 
de saúde ou do município. 

→ Carreira: sintetiza os motivos ligados à remuneração, benefícios 
e carreira profissional. 

→ Suporte externo: motivos ligados ao suporte externo, em 
especial à estrutura externa ao sistema de saúde, como 
referência e contrarreferência. 

→ Política: envolve os motivos desmotivantes relacionados à 
política, poderes Executivo e Legislativo. 

→ População: agrega os motivos referentes ao perfil da população 
atendida e à incorporação de princípios ideológicos da 
Estratégia Saúde da Família. 

 

Do total dos 711 respondentes, 424 (59,6%) apontaram outros (um 

ou mais) fatores de desmotivação relacionados ao trabalho na ESF, 

dos quais 26,2% trabalham nas capitais; 23,8% nos municípios 
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acima de 100.000 habitantes – não capitais; 17,5% em municípios 

com população entre 20.001 e 50.000 habitantes; 11,8% em 

municípios com população entre 10.001 e 20.000 habitantes; 10,6% 

em municípios com população entre 50.001 e 100.000 habitantes; e 

10,1% em municípios com até 10.000 habitantes. Foram apontados 

544 motivos no total, como se observa na tabela 23. 

Tabela 23: Fatores desmotivantes relacionados ao trabalho médico na 
Estratégia Saúde da Família. Brasil, 2011 
 

Categoria N % 

Condições de trabalho 170 20,4 

Organização do trabalho 119 14,3 

Carreira 101 12,1 

Relações socioprofissionais  58 7,0 

Suporte externo 50 6,0 

Localização 25 3,0 

População 14 1,7 

Política 7 0,8 

Total 544 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Os motivos relacionados à dimensão Condições de trabalho foram os 

mais citados (20,4%), seguidos daqueles relacionados à Organização 

do Trabalho (14,3%) e Carreira (12,1%). Estes foram citados, 

principalmente por médicos trabalhadores das capitais das regiões 

Sudeste e Nordeste. Os principais itens referem-se à infraestrutura 

precária, escassez de materiais e instrumentos e baixa remuneração.  

Além disso, destacam-se – em menor número, mas não menos 

importantes – os motivos associados à política do município (0,8%). 

Estes, especificamente, foram citados por médicos que trabalham em 

municípios com população inferior a 50.000 habitantes, dos quais 

67% localizam-se na região Sul. 
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Em linhas gerais, os fatores desmotivantes para o trabalho podem 

indicar possíveis causas da rotatividade. Estudo realizado por Campos 

e Malik (2008) apontou correlação negativa (-0,46) entre o grau de 

satisfação geral no trabalho dos médicos paulistas com a 

rotatividade. Nesse sentido, e entendo a necessidade de melhor 

avaliação da satisfação do médico com seu trabalho e a aplicação de 

testes estatísticos mais precisos que permitam, dentre outras, a 

análise da correlação com a rotatividade, uma escala de avaliação da 

satisfação do médico com seu trabalho foi aplicada.  

Além da escala da satisfação do trabalho, procurou-se também 

determinar a influência de outros fatores na rotatividade, 

notadamente os salários e aqueles externos à condição de trabalho e 

relacionados às condições socioeconômicas de município. Para isto, 

construiu-se um banco de dados com essas informações, 

apresentadas a seguir. 

 

Outras Variáveis de Ajuste 

As revisões bibliográficas e de fonte de dados, bem como a aplicação 

do survey, subsidiaram o planejamento e elaboração da metodologia 

de projeção a ser adotada nesta pesquisa. Assim, para conformação 

do modelo de projeção, um banco com dados e indicadores foi 

construído. Seguem-se os dados coletados e os passos metodológicos 

empregados para tal. 

 

População 

Os dados demográficos municipais (contagem da população) dos anos 

2000 a 2010 foram coletados do IBGE. Para projeção da população 
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dos municípios até o ano de 2023, foi utilizado o Método de 

Tendência de Crescimento, tomando como base a taxa de 

crescimento médio estadual, calculada pelo IBGE a partir do 

incremento entre os anos de 2001 e 2009. 

A tendência do crescimento por aproximação geométrica foi calculada 

a partir da seguinte fórmula (GIVISIEZ, 2004):  

 

rg= Taxa de crescimento geométrico 

pfinal= população no ano projetado 

pinicial=população no ano base 

t= ano projetado 
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Produto Interno Bruto – PIB e Produto Interno Bruto per 

capita 

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per 

capita do período de 2000 a 2009 foram coletados no IBGE, e a partir 

destes foi calculada projeção até o ano 2023. 

 

onde: 

                e                    

em que: 

x e y são as médias de amostra média dos valores conhecidos de 

período de tempo 2000-2009 e PIB (ou PIB per capita) no período de 

tempo 2000-2009, respectivamente. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida sintética 

que avalia o grau de desenvolvimento de determinada região 

geográfica ao longo do tempo a partir de três dimensões básicas: 

renda, educação e saúde. Além disso, permite comparar distintas 

regiões e indicar padrões desejáveis de desenvolvimento. O IDH é 

uma medida que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o 

desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os 

aspectos de desenvolvimento. 

Entretanto, tem-se como limitação a periodicidade do índice, 

calculado em nível municipal, pela última vez, no ano de 2000. Nesse 
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sentido, optamos por utilizar o Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal, que possui periodicidade anual. 

 

Índice de Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo 

anual do Sistema FIRJAN que acompanha o desenvolvimento de 

todos os 5.565 municípios brasileiros em três áreas: emprego e 

renda; educação; e saúde. Ele é feito exclusivamente com base em 

estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do 

Trabalho, Educação e Saúde. 

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o 

nível de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), 

regular (0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 

1) desenvolvimento. Além disso, a metodologia permite determinar, 

com precisão, se a melhora relativa ocorrida em determinado 

município decorre da adoção de políticas específicas ou se o resultado 

obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios. 

 

Valores de repasse federal para o Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência 

direta de renda, instituído pelo Governo Federal em 2003, e ancorada 

no Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. O PBF tem como 

público-alvo famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com 

renda per capita mensal de até R$ 70,00 e variantes a depender do 

número e de filhos e presença de crianças, adolescentes e gestantes.  
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O benefício básico do programa corresponde ao valor de R$ 70,00 

(setenta reais), concedido às famílias em situação de extrema 

pobreza, independentemente da composição e do número de 

membros do grupo familiar. Há ainda o benefício variável equivalente 

a R$ R$ 32,00 (trinta e dois reais) ou R$ 38,00 (trinta e oito reais) 

por pessoa e que depende da existência de crianças e/ou 

adolescentes; e o Benefício da Superação da Extrema Pobreza 

concedido às famílias que possuam em sua composição familiar, 

crianças de zero a seis anos. O valor do benefício varia em razão do 

cálculo realizado a partir da renda per capita da família e do benefício 

já recebido no Programa Bolsa Família (PBF). 

Os dados de repasse federal para os municípios foram coletados no 

Sistema de Beneficiários ao Cidadão (Sibec) que consiste num 

sistema informatizado que gesta os benefícios do PBF. Foram 

coletados dados dos anos de 2000 a 2010. 

 

Admissões, demissões, vínculos de médicos e renda salarial 

Os dados referentes às admissões, demissões, número de vínculos e 

renda salarial dos médicos dos anos de 2009, 2010 e 2011 foram 

coletados no sistema da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS). Ressalta-se que a RAIS trata apenas dos vínculos formais 

(celetistas e estatutários) de emprego da administração pública e 

privada.  

 

Taxa de empregos formais 

Os dados referentes à taxa de emprego formal desagregado por 

município, ano 2010, foram coletados por meio do Censo 
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Demográfico 2010, IBGE. A taxa de emprego é calculada pela divisão 

do número total de empregos formais pelo total da população. 

 

Resultados da projeção 

Caracterização nacional 

A tabela 24 apresenta as médias dos indicadores selecionados por 

município segundo porte populacional e localização geográfica. Pode-

se observar que os menores índices de desenvolvimento (IFDM) são 

percebidos em municípios de menor porte, independentemente da 

localização geográfica. Observa-se também que esses municípios são 

os que possuem maior percentual de participação do repasse federal 

para o Programa Bolsa Família no PIB, especialmente nas regiões 

Norte e Nordeste, pois as populações consideradas pobres e 

indigentes estão localizadas com maior ênfase nessas duas regiões. 

No Nordeste predomina a condição de maior percentual populacional 

de pobres e indigentes nos diversos municípios: 15% a 30%; e acima 

de 30%, respectivamente. Nesta região a pobreza é mais ampla nos 

estados do Piauí, Maranhão, Ceará e Alagoas (SILVEIRA et al.,2007) 

Segundo o Sistema FIRJAN, as regiões Norte e Nordeste vão 

demorar, respectivamente, 20 e 10 anos para chegar à condição das 

regiões mais desenvolvidas. Elas concentram os 500 municípios com 

os menores IFDMs. A região Norte é a mais atrasada do país, e 77% 

dos municípios ainda têm desenvolvimento regular ou baixo. A região 

Nordeste, por sua vez, foi a região brasileira que mais evoluiu na 

última década: 98% dos seus municípios apresentaram crescimento 

do IFDM. Não obstante, ela destoa em grande escala das regiões 

mais desenvolvidas, uma vez que 68% dos municípios nordestinos 
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ainda apresentam IFDM abaixo de 0,6 pontos, isto é, têm nível de 

desenvolvimento baixo ou regular.  

Os municípios com mais de um milhão de habitantes, por sua vez, 

são os que apresentam maiores IFDM, concentrando-se no patamar 

de alto desenvolvimento (superior a 0,8001 pontos). Nota-se que as 

médias do IFDM para todos os portes nas regiões Sudeste e Sul são 

superiores a 0,8300. Essas regiões concentram os 500 maiores IFDMs 

do país. Na região Centro-Oeste, apenas os municípios com 

população entre 10.001 e 20.000 habitantes apresentam IFDM 

inferior a 0,8000.  

Tabela 24: Médias do IFDM, PIB, PIB per capita, repasse federal para o PBF 
e participação do PBF segundo região e porte. Brasil, 2010 

REGIÃO PORTE (hab.) N 

MÉDIAS 

IFDM PIB PIB Per 
capita 

Repasse 
Federal 

Participação 
do PBF no 

PIB 

Norte 

Até 10 mil 167 0,5624 56.625.967,64 11.599,76 755.586,89 1,72% 
De 10.001 a 20 mil 108 0,5381 121.787.284,31 8.674,37 1.990.034,23 2,28% 
De 20.001 a 50 mil 111 0,5281 202.458.471,68 6.724,69 4.025.008,49 3,03% 
De 50.001 a 100 mil 43 0,5725 621.503.316,12 8.364,48 7.996.434,53 2,24% 
De 100.001 a 500 mil 18 0,6788 2.796.846.199,16 12.119,80 19.551.698,61 1,53% 
Acima de 1 milhão 2 0,7449 31.480.131.925,52 18.969,33 104.766.844,00 0,38% 

Nordeste 

Até 10 mil 604 0,5664 30.045.546,68 5.217,67 1.091.686,76 4,17% 
De 10.001 a 20 mil 591 0,5592 71.824.113,49 5.086,79 2.623.384,71 4,28% 
De 20.001 a 50 mil 428 0,5753 201.118.165,91 6.740,54 5.172.194,95 3,77% 
De 50.001 a 100 mil 113 0,6197 584.300.259,76 8.549,73 10.047.681,63 2,67% 
De 100.001 a 500 mil 47 0,6772 2.034.400.388,10 10.970,09 20.577.331,13 1,53% 
De 500.001 a 1 milhão 7 0,7749 9.423.456.928,19 13.098,08 61.643.642,71 0,66% 
Acima de 1 milhão 4 0,7917 29.562.058.128,02 15.944,91 154.719.232,00 0,52% 

Sudeste 

Até 10 mil 789 0,6733 67.484.324,27 13.125,08 448.455,91 1,08% 
De 10.001 a 20 mil 356 0,6889 193.724.482,66 13.530,77 1.015.676,95 0,94% 
De 20.001 a 50 mil 285 0,7266 519.768.653,05 16.532,17 1.811.381,13 0,63% 
De 50.001 a 100 mil 99 0,7820 1.413.258.930,90 19.827,18 3.251.291,78 0,38% 
De 100.001 a 500 mil 122 0,8277 4.861.624.117,63 22.532,56 7.690.023,22 0,25% 
De 500.001 a 1 milhão 12 0,8415 19.254.472.631,66 28.322,98 25.744.373,25 0,17% 
Acima de 1 milhão 5 0,8841 147.512.249.267,52 30.162,13 94.535.757,60 0,10% 

Sul 

Até 10 mil 706 0,6941 73.130.508,66 16.158,04 280.300,64 0,47% 
De 10.001 a 20 mil 234 0,7008 214.657.698,33 15.238,85 785.121,50 0,49% 
De 20.001 a 50 mil 147 0,7330 566.574.863,38 18.823,91 1.354.081,65 0,33% 
De 50.001 a 100 mil 53 0,7694 1.227.398.977,45 17.778,43 2.726.283,11 0,27% 
De 100.001 a 500 mil 44 0,8111 4.954.395.285,89 25.157,02 6.157.188,00 0,20% 
De 500.001 a 1 milhão 2 0,8778 12.151.645.958,64 23.739,42 9.185.748,00 0,09% 
Acima de 1 milhão 2 0,8677 45.546.050.386,47 28.832,31 40.474.577,00 0,09% 

Centro-
Oeste 

Até 10 mil 247 0,6548 87.808.118,52 17.494,52 433.501,06 0,82% 
De 10.001 a 20 mil 112 0,6580 249.083.066,23 17.284,51 1.104.587,58 0,70% 
De 20.001 a 50 mil 72 0,6989 518.970.976,67 16.878,48 2.033.177,06 0,53% 
De 50.001 a 100 mil 17 0,7196 1.497.697.053,56 20.177,30 4.310.626,53 0,70% 
De 100.001 a 500 mil 14 0,7336 3.295.716.107,56 17.415,42 8.724.952,50 0,49% 
De 500.001 a 1 milhão 2 0,8435 12.026.364.090,27 18.265,25 22.506.277,50 0,19% 
Acima de 1 milhão 2 0,8517 88.548.083.281,56 39.086,85 51.741.112,50 0,08% 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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A tabela 25 apresenta as médias: das taxas de empregos formais; da 

renda salarial média dos médicos com vínculos formais; da taxa de 

rotatividade; e uma estimativa do número mínimo de postos de 

trabalho médico desejável e necessário considerando-se o parâmetro 

da ESF, ou seja, um médico para cada três mil habitantes.  

A partir dela, nota-se que as menores médias de taxas de emprego 

formal são observadas nas regiões Nordeste e Norte, sobretudo nos 

municípios com população até 20.000 habitantes. Não obstante, estas 

foram as regiões que apresentaram maior taxa de crescimento entre 

os anos de 2000 e 2009. Por outro lado, as maiores taxas são 

percebidas nas regiões Sudeste e Sul, sendo que a primeira ainda 

concentra o maior percentual de empregos formais do país (51%). 

Desde 2004, o emprego formal cresceu anualmente, em média, 8% 

na região Norte, 6,5% na Nordeste, 5,9% no Centro-Oeste, frente às 

taxas de 5,4% na região Sudeste e 5,1%, na Sul (DIEESE, 2009; 

RAIS, 2009).  

Os índices de rotatividade, numa organização, quando se encontram 

acima de 26%, causam elevados custos e impactos financeiros, e 

quando ultrapassam os 50%, podem afetar a produtividade e a 

qualidade no ambiente de trabalho (ANSELMI; ANGERAMI; GOMES, 

1997). 

Analisando os resultados à luz dos estudos referenciados, pode-se 

afirmar que os municípios de médio porte são os que apresentam 

rotatividade acima de 50%; já os municípios acima de um milhão são 

os que mantêm uma taxa de rotatividade “aceitável”, ou seja, abaixo 

de 26%.  

Ao verificarmos os dados de número desejável de postos de trabalho 

médico, as médias por região apontam que os municípios da região 
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Sudeste devem apresentar em torno de 260 de postos de trabalho 

médico para que se mantenham dentro dos parâmetros da ESF. Por 

outro lado, quando verificamos as médias do número necessário - 

que equivale à subtração do número de postos médicos existentes 

(para o ano de 2010) do número de postos médicos desejáveis – é a 

região que mais ultrapassa em número de postos médicos em relação 

ao parâmetro necessário.  

As regiões Sudeste e Sul não carecem de novos postos de trabalho 

médico para nenhum dos agrupamentos de municípios por porte, 

enquanto nas regiões Norte de Nordeste apenas os agrupamentos de 

municípios de menor porte necessitam. 

De um modo geral, observa-se que em todas as regiões o 

agrupamento de municípios com porte acima de um milhão são os 

que apresentam maiores necessidades negativas de postos de 

trabalho médico, ou seja, apresentam as maiores concentrações de 

médicos no Brasil.  

Esses dados reforçam que a concentração de postos de trabalho 

médico no país é desigual, não somente entre diferentes regiões, mas 

também intrarregiões. A região Sudeste possui concentração de 

médicos duas vezes e meia maior que a região Norte: 2,6 contra 0,98 

médicos para cada mil habitantes. O conjunto das capitais, por sua 

vez, apresenta a razão de 4,22 médicos para cada mil habitantes, 

enquanto para o país como um todo é de 1,95. 
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Tabela 25: Médias da taxa de emprego formais, renda salarial média de 
médicos, rotatividade, número mínimo de médicos desejável e necessário 
segundo região e porte. Brasil, 2010 

Taxa de 
Empregos 
Formais

Renda  
salarial 

média (R$) 
de médicos

R
o
ta
ti
v
id
a
d
e
 

M
ín
im

o

M
á
x
im

o

M
é
d
ia

M
ín
im

o

M
á
x
im

o

M
é
d
ia

Até 10 mil  167 10,73% 7.666,20 17,11% 0 3 2 -13 3 1
De 10.001 a 20 mil  108 8,20% 6.054,81 26,41% 3 7 5 -10 6 2
De 20.001 a 50 mil  111 8,03% 6.412,11 24,89% 7 16 10 -26 16 5
De 50.001 a 100 mil  43 11,50% 7.392,90 37,12% 17 33 23 -69 33 2
De 100.001 a 500 mil  18 18,34% 5.625,22 31,30% 34 157 73 -1250 86 -140
Acima de 1 milhão 2 22,82% 4.923,72 8,93% 464 601 533 -2400 -1481 -1940
Até 10 mil  604 7,46% 5.893,83 12,08% 0 3 2 -21 3 1
De 10.001 a 20 mil  591 7,32% 6.570,78 27,80% 3 7 5 -65 7 1
De 20.001 a 50 mil  428 8,81% 6.522,24 39,40% 7 16 10 -175 16 1
De 50.001 a 100 mil  113 12,74% 6.376,03 52,34% 17 33 22 -259 28 -15
De 100.001 a 500 mil  47 18,79% 7.660,34 31,55% 33 128 60 -513 38 -76
De 500.001 a 1 milhão 7 24,87% 4.831,49 14,14% 186 311 240 -2073 -176 -1067
Acima de 1 milhão 4 25,89% 5.156,82 11,74% 338 892 640 -7131 -880 -4076
Até 10 mil  789 19,95% 5.672,57 40,20% 0 3 2 -50 3 -3
De 10.001 a 20 mil  356 21,35% 6.799,04 62,02% 3 7 5 -474 7 -10
De 20.001 a 50 mil  285 24,76% 6.157,24 53,69% 7 16 10 -193 13 -21
De 50.001 a 100 mil  99 28,44% 6.344,29 36,15% 17 32 24 -228 24 -55
De 100.001 a 500 mil  122 30,34% 7.660,34 29,82% 34 163 68 -2890 106 -268
De 500.001 a 1 milhão 12 31,16% 4.891,99 26,40% 172 333 231 -2050 6 -1029
Acima de 1 milhão 5 32,43% 5.364,56 20,73% 360 3751 1483 -28286 -1586 -12164
Até 10 mil  706 19,30% 6.134,67 47,35% 0 3 2 -66 3 -1
De 10.001 a 20 mil  234 24,05% 6.924,90 51,49% 3 7 5 -38 6 -3
De 20.001 a 50 mil  147 28,12% 6.092,40 36,88% 7 16 10 -102 13 -9
De 50.001 a 100 mil  53 30,90% 6.337,03 33,46% 17 32 23 -180 17 -27
De 100.001 a 500 mil  44 33,39% 7.660,34 31,99% 34 145 65 -1632 25 -174
De 500.001 a 1 milhão 2 36,02% 5.416,73 20,56% 169 172 170 -413 -370 -392
Acima de 1 milhão 2 34,60% 6.185,83 16,30% 470 584 527 -4868 -4239 -4554
Até 10 mil  247 17,67% 8.015,06 16,52% 0 3 2 -7 3 1
De 10.001 a 20 mil  112 19,37% 8.699,85 58,21% 3 7 5 -37 6 0
De 20.001 a 50 mil  72 22,62% 6.324,44 46,22% 7 16 10 -75 14 -2
De 50.001 a 100 mil  17 26,29% 6.197,04 38,79% 17 32 25 -35 31 3
De 100.001 a 500 mil  14 27,48% 7.660,34 45,48% 33 152 62 -444 42 -120
De 500.001 a 1 milhão 2 30,59% 5.698,80 18,04% 184 262 223 -1001 -118 -560
Acima de 1 milhão 2 32,22% 7.170,75 14,46% 434 857 645 -4870 -1302 -3086

Sul

Centro-Oeste

REGIÃO PORTE (hab.) N

MÉDIAS
Número mínimo de 
médicos desejável

Número mínimo de 
médicos necessário 

Norte

Nordeste

Sudeste

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013 

 

A tabela 26 apresenta o quantitativo de municípios por classificação 

de densidade real e rotatividade segundo porte populacional e 

localização geográfica. Pode-se observar que grande parte dos 

municípios com ausência de vínculos formais de médicos são os que 

possuem o menor porte populacional, característica observada em 

todas as regiões do país.  

Importante notar ainda que as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste são as que apresentam o maior quantitativo de municípios com 

densidade de postos de trabalho médico igual a zero em localidades 

com população até 50.000 habitantes. As regiões Sudeste e Sul, por 

sua vez, são as que possuem quantitativo maior de municípios com 
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densidade de postos de trabalho médico maior que um, mas com 

rotatividade maior que os demais. 

Tabela 26: Distribuição de municípios por classificação de densidade e 
rotatividade de médicos, segundo região e porte. Brasil, 2010 

Rotatatividade 
= zero

Rotatatividade 
> zero

Rotatatividade 
= zero

Rotatatividade 
> zero

Até 10 mil  119 13 8 6 21
De 10.001 a 20 mil  52 15 12 3 26
De 20.001 a 50 mil  52 17 20 2 20
De 50.001 a 100 mil  7 7 17 0 12
De 100.001 a 500 mil   0 1 5 0 12
De 500.001 a 1 milhão   0 0 0 0 0
Acima de 1 milhão 0 0 0 0 2
Até 10 mil  359 70 18 61 96
De 10.001 a 20 mil  290 103 34 25 139
De 20.001 a 50 mil  148 91 52 7 130
De 50.001 a 100 mil  7 17 22 0 67
De 100.001 a 500 mil   0 3 13 0 31
De 500.001 a 1 milhão 0 0 0 0 7
Acima de 1 milhão 0 0 0 0 4
Até 10 mil  195 55 20 129 390
De 10.001 a 20 mil  32 25 17 29 253
De 20.001 a 50 mil  11 16 22 5 231
De 50.001 a 100 mil  0 3 8 0 88
De 100.001 a 500 mil   0 0 10 0 112
De 500.001 a 1 milhão 0 0 1 0 11
Acima de 1 milhão 0 0 0 0 5
Até 10 mil  180 68 25 129 304
De 10.001 a 20 mil  19 35 28 17 135
De 20.001 a 50 mil  1 17 20 2 107
De 50.001 a 100 mil  0 2 7 0 44
De 100.001 a 500 mil   0 0 3 0 41
De 500.001 a 1 milhão 0 0 0 0 2
Acima de 1 milhão 0 0 0 0 2
Até 10 mil  154 32 4 32 25
De 10.001 a 20 mil  29 20 13 4 46
De 20.001 a 50 mil  9 11 21 1 30
De 50.001 a 100 mil  3 3 4 0 7
De 100.001 a 500 mil   0 1 5 0 8
De 500.001 a 1 milhão   0 0 0 0 2
Acima de 1 milhão 0 0 0 0 2

Total 1667 625 409 452 2412

0 < Densidade real ≤ 1
Densidade 
real = zero

Densidade real > 1 

n

Sul

Centro-
Oeste

Região
Porte Populacional 

(hab)

Norte

Nordeste

Sudeste

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Pode-se observar que a condição “densidade igual a zero” não é 

realidade em localidade com população superior a 100.000 habitantes 

nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e em localidades com até 

50.000 nas regiões Sudeste e Sul. 
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Ainda analisando a tabela 26, vale lembrar que muitos municípios não 

apresentaram rotatividade zero, pois, para os mesmos, no ano de 

2010 não constava existência de vínculos formais de médicos na base 

de dados da RAIS. Dessa forma, antecipamo-nos ao dizer que o 

número de postos de trabalho médico necessário e projeção, nessas 

municipalidades, foi calculado somente em função do parâmetro 

proposto pela ESF. 

 

Municípios com D = 0 

Neste estrato, está apresentada a caracterização por indicadores 

selecionados dos municípios com densidade real de postos de 

trabalho médico igual a zero. 

Tabela 27: Médias do IFDM, PIB per capita, taxa de empregos formais, 
repasse federal para o PBF e do número mínimo de médicos necessário, 
segundo região e porte. Brasil, 2010 

IFDM
PIB per 
capita

Taxa de 
empregos 
formais

Repasse 
Federal para o 

PBF

Até 10 mil 119 0,5540 10.967,03 10,80% 704.949,86 2 3 1

De 10.001 a 20 mil 52 0,5200 7.600,95 7,00% 2.058.802,65 5 6 3

De 20.001 a 50 mil 52 0,4890 4.103,85 4,90% 4.127.760,37 9 16 7

De 50.001 a 100 mil 7 0,5030 4.329,31 7,40% 7.872.061,29 20 33 17

Até 10 mil 359 0,5560 4.884,46 7,10% 1.102.672,02 2 3 1

De 10.001 a 20 mil 290 0,5380 4.566,65 6,40% 2.653.085,04 5 7 3

De 20.001 a 50 mil 148 0,5480 4.672,35 7,00% 5.254.427,57 9 16 7

De 50.001 a 100 mil 7 0,5410 5.006,86 6,60% 10.518.118,86 20 28 17

Até 10 mil 195 0,6340 9.262,23 15,60% 589.794,11 2 3 1

De 10.001 a 20 mil 32 0,6110 6.274,88 12,80% 1.638.321,53 4 7 3

De 20.001 a 50 mil 11 0,6410 6.769,44 14,80% 3.487.215,55 10 13 7

Até 10 mil 180 0,6860 14.001,82 17,70% 285.157,68 1 3 1

De 10.001 a 20 mil 19 0,6780 12.928,26 18,90% 959.063,89 4 6 3

De 20.001 a 50 mil 1 0,7430 9.987,92 20,10% 1.951.958,00 10 10 10

Até 10 mil 154 0,6430 14.287,24 16,40% 428.352,55 1 3 1

De 10.001 a 20 mil 29 0,6490 17.752,57 17,40% 1.030.495,79 4 6 3

De 20.001 a 50 mil 9 0,6660 13.214,59 18,90% 1.987.667,11 9 14 7

De 50.001 a 100 mil 3 0,6700 15.678,21 25,20% 6.507.659,33 25 28 21

Porte N

Número mínimo de 
médicos necessário

Média Valormax Valormin

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Região

Norte

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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O número de municípios com densidade de médicos igual a zero, para 

o ano de 2010, foi de 1.667, o que representa 30% do total de 5.565 

municípios brasileiros. Verifica-se, na tabela 27, que grande parte dos 

municípios com densidade real de postos de trabalho médico tem 

população de até 10.000 habitantes em todas as regiões. Não se 

verificaram municípios de grande porte com ausência de vínculos 

formais de médicos para o ano de 2010. 

Os municípios deste estrato apresentam IFDMs entre 0,5030 (Norte) 

e 0,7430 (Sul) ̶ classificados, portanto, como de desenvolvimento 

regular e moderado. Ressalta-se que municípios de desenvolvimento 

regular encontram-se apenas nas regiões Norte e Nordeste. 

A maior necessidade de postos de trabalho médico foi observada para 

a região Norte, em um município com população entre 50.001 e 

100.000 habitantes. As médias também indicam maior precisão de 

médicos nos municípios desse porte em todas as regiões.  

Para este grupamento, cujas informações disponíveis nas bases de 

dados sobre recursos humanos apontavam para a inexistência de 

vínculos empregatícios de profissionais médicos, não foram 

confeccionadas representações gráficas para ilustração das 

densidades real e necessária, como se verá para os demais estratos. 

O gráfico 44 apresenta a projeção da necessidade de postos de 

trabalho médico por meio das médias dos municípios que conformam 

este grupamento. Os municípios das regiões Sul e Centro-Oeste 

apresentam tendência constante, ou seja, mesmo em função da 

rotatividade e do aumento da população, a carência de médicos se 

manterá na mesma proporção. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste, 

por sua vez, mostram tendência crescente. 
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Gráfico 44: Número médio de médicos necessário para cobertura de 100% 
da população, considerando-se um médico para cada 3.000 habitantes, 
para os municípios brasileiros com densidade real de igual a zero, segundo 
região. Brasil, 2011-2023 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
 

 

Municípios com 0 <D ≤ 1 

Neste estrato se apresenta a caracterização por indicadores 

selecionados dos municípios com densidade real de postos de 

trabalho médico maior que zero e menor ou igual a um, que 

representam 18,6% do total de municípios brasileiros.  

Para melhor caracterização desses municípios, realizou-se uma 

subdivisão pelas seguintes condições em função da rotatividade: 
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→ rotatividade = 0: representa 11,3% (n=625) do total de 
municípios brasileiros; 

→ rotatividade > 0: representa 7,3% (n=409) do total de 
municípios brasileiros. 

 

Rotatividade zero 

A tabela 28 apresenta alguns indicadores desse grupamento de 

municípios. Observa-se, a partir dela, que a maioria dos municípios 

das regiões Norte e Nordeste possui população com até 100.000 

habitantes, apresentam os menores IFDMs (entre 0,5309 e 0,6100) e 

as menores taxas de empregos formais, recebem os maiores 

montantes de recursos federais para o PBF e apresentam as duas 

maiores médias de número necessário de postos de trabalho médico. 

A maior renda salarial média foi observada na região Centro-Oeste, 

que assim como as regiões Sul e Sudeste, apresenta as maiores 

taxas de emprego formais, menores participação do PBF no PIB e 

maiores IFDMs. 
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Tabela 28: Médias do IFDM, PIB, repasse federal para o PBF, taxa de empregos formais, renda salarial média de médicos e 
número mínimo de médicos desejável e necessário, segundo região e porte. Brasil, 2010 

IFDM PIB  
Repasse 

Federal para 
o PBF

Participação 
Bolsa 

Família no 
PIB

Taxa de 
empregos 
formais

Renda 
salarial 
média 
(R$) de 
médicos

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

Até 10 mil habitantes 13 0,5776 81.630.517,97 933.244,77 1,5% 10,6% 7.739,33 2 3 2 1 2 1

De 10.001 a 20 mil habitantes 15 0,5405 106.546.520,22 2.030.901,87 2,5% 7,6% 5.823,96 3 7 5 1 5 3
De 20.001 a 50 mil habitantes 17 0,5309 224.048.618,70 4.705.690,65 2,6% 8,6% 5.741,66 7 16 12 0 15 9
De 50.001 a 100 mil habitantes 7 0,5370 266.193.652,88 8.594.907,71 3,5% 6,6% 8.010,47 17 26 19 12 24 17
De 100.001 a 500 mil habitantes 1 0,5556 520.453.193,98 22.005.365,00 4,2% 9,5% 2.633,87 47 47 47 40 40 40
Até 10 mil habitantes 70 0,5682 30.283.925,05 1.150.418,71 4,3% 7,0% 6.118,01 1 3 2 1 2 1
De 10.001 a 20 mil habitantes 103 0,5569 72.953.967,01 2.677.893,15 4,4% 7,1% 5.439,35 3 7 5 1 5 3
De 20.001 a 50 mil habitantes 91 0,5768 175.189.869,29 5.099.845,19 3,6% 9,7% 6.831,11 7 16 10 1 15 6
De 50.001 a 100 mil habitantes 17 0,5978 377.524.351,12 10.642.190,65 3,1% 10,1% 6.278,71 17 30 22 8 24 16
De 100.001 a 500 mil habitantes 3 0,6100 1.015.079.947,67 18.256.204,00 1,8% 15,1% 7.660,34 46 52 49 28 38 32
Até 10 mil habitantes 55 0,6686 79.254.403,57 518.689,15 1,1% 19,7% 5.782,20 1 3 2 1 2 1
De 10.001 a 20 mil habitantes 25 0,6733 122.055.703,54 1.114.063,16 1,2% 20,7% 6.763,07 3 6 4 1 5 2
De 20.001 a 50 mil habitantes 16 0,6901 413.630.176,56 2.147.512,31 0,9% 22,7% 6.110,78 7 16 10 1 13 6
De 50.001 a 100 mil habitantes 3 0,7156 850.238.476,21 5.246.378,67 1,0% 24,0% 6.278,71 22 28 25 13 24 20
Até 10 mil habitantes 68 0,6850 76.800.273,25 381.374,59 0,6% 20,1% 5.489,46 1 3 2 1 2 1
De 10.001 a 20 mil habitantes 35 0,6955 202.643.916,81 975.358,14 0,6% 21,8% 7.557,42 3 7 5 1 6 2
De 20.001 a 50 mil habitantes 17 0,7096 368.838.365,50 1.629.735,47 0,5% 23,2% 6.081,15 7 14 9 1 13 5
De 50.001 a 100 mil habitantes 2 0,7161 632.080.999,24 2.455.252,00 0,5% 28,1% 6.278,71 19 27 23 9 17 13
Até 10 mil habitantes 32 0,6842 112.298.637,24 537.081,78 0,7% 20,2% 7.082,27 1 3 2 1 2 1
De 10.001 a 20 mil habitantes 20 0,6648 190.074.854,24 1.096.281,25 0,8% 19,0% 8.500,72 3 7 5 1 6 3
De 20.001 a 50 mil habitantes 11 0,7155 452.851.157,54 2.189.813,36 0,6% 22,7% 6.075,16 7 14 10 1 11 8
De 50.001 a 100 mil habitantes 3 0,6338 722.245.712,26 4.783.784,67 1,2% 27,0% 6.596,09 19 32 26 9 31 19
De 100.001 a 500 mil habitantes 1 0,6644 864.693.368,20 8.192.600,00 0,9% 22,4% 7.660,34 33 33 33 27 27 27

Número 
mínimo de 
médicos 
desejável 

Número 
mínimo de 
médicos 

necessário 

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Região Porte N

MÉDIAS

Font

e: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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O gráfico a seguir apresenta as densidades real e necessária segundo 

classificação do IFDM. A partir dele, observa-se que nenhum 

município desse grupamento tem baixo desenvolvimento (IFDM 

inferior a 0,4000).  

Gráfico 45: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade zero, segundo classificação do 
IFDM. Brasil, 2010 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

A média da densidade real em 2010, para esse grupamento, 

mostrou-se torno de 0,50, o que significa uma necessidade de 

incremento de 50%no número de médicos segundo os parâmetros da 

ESF, em que se recomenda um médico para cada 3.000 habitantes.  
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Quando se analisa a densidade necessária de postos de trabalho 

médico por porte segundo a região geográfica (gráfico 45), observa-

se que a região Norte é a que mais necessita contratar profissionais 

médicos, uma vez que apresenta maior densidade necessária para 

todos os portes em relação às demais regiões, à exceção do 

grupamento de municípios com população entre 20.000 e 50.000 

habitantes, no qual a região Centro-Oeste se mostra mais carente. 

De maneira geral, pode-se inferir que para o conjunto desses 

municípios (0 < d ≤; r = 0), a situação de postos médicos é melhor 

entre os municípios de pequeno porte com até 10.000 habitantes. 

Gráfico 46: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade zero, segundo região e porte. 
Brasil, 2010 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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O gráfico 47 apresenta a projeção da necessidade de postos de 

trabalho médico por meio das médias dos municípios que conformam 

este grupamento. Observa-se que a região Norte, em comparação às 

demais regiões, é a que mostra maior tendência crescente ao longo 

dos anos. Os municípios da região Sudeste apresentam tendência 

constante, ou seja, mesmo em função da rotatividade e do aumento 

da população, a carência de médicos se manterá na mesma 

proporção. 

 

Gráfico 47: Número médio de médicos necessário para cobertura de 100% 
da população, considerando-se um médico para cada 3.000 habitantes, 
para os municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade zero, segundo região. Brasil, 
2011-2023 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
 



210 

 

Rotatividade > 0 

Esse grupamento também indica uma desigualdade intrarregional 

entre municípios de mesmo porte. Por exemplo, se analisarmos os 

municípios com porte entre 10.000 e 20.000 e entre 20.000 e 50.000 

da região Norte, em função da rotatividade observada no ano de 

2010, verifica-se uma variação de 9 a 250% e de 5% a 400% nas 

taxas de rotatividade de médicos, respectivamente (tabela 29). Pode-

se observar que na região Sudeste somente um município de grande 

porte pertence a esse grupamento. 
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Tabela 29: Médias do IFDM, PIB, repasse federal para o PBF, taxa de empregos formais, renda salarial média de médicos e 
número mínimo de médicos desejável e necessário, segundo região e porte. Brasil, 2010 
 

IFDM PIB 

Participação 
Bolsa 

Família no 
PIB

Repasse 
Federal para 

o PBF

Taxa de 
empregos 
formais

Renda 
salarial 
média 
(R$)  de 
médicos

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

Até 10 mil  8 0,5411 51.664.849,44 3,0% 1.402.602,25 6,4% 5.969,53 12,5% 150,0% 73,4% 1 3 3 0 2 1
De 10.001 a 20 mil  12 0,5414 125.532.822,09 2,5% 1.909.847,00 8,9% 6.215,45 9,1% 250,0% 63,3% 3 6 5 0 5 2
De 20.001 a 50 mil  20 0,5389 205.783.016,16 2,6% 3.923.307,85 7,9% 7.061,40 5,6% 400,0% 81,3% 7 16 10 0 14 6
De 50.001 a 100 mil  17 0,5737 504.082.916,58 2,2% 8.294.588,47 11,3% 7.523,82 3,6% 131,3% 43,4% 17 33 24 2 29 14
De 100.001 a 500 mil  5 0,6074 1.568.988.974,18 2,6% 20.804.237,40 11,6% 4.303,99 13,3% 57,1% 28,8% 38 98 62 3 86 34
Até 10 mil  18 0,5843 29.605.140,31 3,9% 1.111.654,61 7,6% 6.482,24 12,5% 100,0% 35,9% 1 3 2 0 2 1
De 10.001 a 20 mil  34 0,5758 81.623.618,67 4,0% 2.846.800,65 8,8% 5.027,57 4,5% 200,0% 43,4% 3 7 5 0 6 3
De 20.001 a 50 mil  52 0,5836 189.498.182,51 3,5% 5.520.517,75 9,4% 6.557,43 0,9% 300,0% 54,8% 7 16 11 0 14 5
De 50.001 a 100 mil  22 0,5926 442.615.291,51 3,1% 10.260.230,95 11,5% 6.278,71 0,4% 300,0% 52,8% 17 33 22 0 28 11
De 100.001 a 500 mil  13 0,6667 2.353.394.753,02 1,9% 19.042.189,69 17,6% 7.660,34 1,5% 94,4% 24,8% 33 87 55 3 38 23
Até 10 mil  20 0,6682 64.141.575,69 1,3% 533.635,65 19,7% 6.710,75 4,5% 50,0% 36,9% 1 3 2 0 1 1
De 10.001 a 20 mil  17 0,6568 139.327.230,80 1,6% 1.648.735,35 15,6% 7.787,02 8,3% 100,0% 45,2% 4 7 5 0 5 3
De 20.001 a 50 mil  22 0,7070 444.387.419,83 0,9% 2.079.520,00 24,0% 6.158,32 2,1% 350,0% 34,6% 7 16 10 0 8 4
De 50.001 a 100 mil  8 0,7929 1.179.571.812,78 0,4% 3.647.619,13 26,9% 6.397,73 2,2% 81,8% 23,7% 17 31 23 4 21 11
De 100.001 a 500 mil  10 0,7734 2.119.510.705,22 0,4% 9.471.112,80 28,1% 7.660,34 4,7% 150,0% 44,4% 34 153 62 5 106 39
De 500.001 a 1 milhão 1 0,7549 10.469.848.143,47 0,4% 44.924.009,00 28,0% 2.497,04 34,5% 34,5% 34,5% 333 333 333 6 6 6
Até 10 mil  25 0,6995 102.371.113,36 0,4% 352.628,40 19,1% 6.563,49 16,7% 100,0% 51,7% 1 3 2 0 2 0
De 10.001 a 20 mil  28 0,6984 207.015.937,01 0,5% 886.593,93 22,4% 6.727,54 11,1% 100,0% 37,2% 3 6 5 0 5 2
De 20.001 a 50 mil  20 0,7081 437.954.693,79 0,6% 1.813.771,00 25,4% 6.099,59 7,1% 66,7% 26,0% 7 16 10 1 9 4
De 50.001 a 100 mil  7 0,7414 894.489.088,45 0,4% 2.959.127,43 25,2% 6.414,73 4,5% 26,9% 11,5% 18 31 21 5 16 10
De 100.001 a 500 mil  3 0,7635 1.277.659.433,79 0,4% 3.647.802,33 31,4% 7.660,34 2,9% 30,0% 15,7% 34 44 37 1 25 10
Até 10 mil  4 0,7083 250.289.283,50 0,4% 422.554,00 24,1% 6.825,58 50,0% 200,0% 112,5% 2 3 2 0 1 0
De 10.001 a 20 mil  13 0,6747 352.132.539,29 0,4% 1.187.004,08 22,3% 8.112,57 7,1% 350,0% 67,5% 4 7 5 0 5 2
De 20.001 a 50 mil  21 0,6924 524.291.668,53 0,6% 2.184.867,62 20,8% 6.195,23 3,8% 250,0% 50,7% 7 16 11 0 12 6
De 50.001 a 100 mil  4 0,7877 1.641.014.782,67 0,2% 3.197.661,50 28,3% 6.105,15 6,3% 50,0% 20,5% 18 31 25 5 26 15
De 100.001 a 500 mil  5 0,6768 1.569.960.047,91 0,9% 9.136.484,00 25,1% 7.660,34 4,2% 107,7% 39,0% 35 58 45 5 42 20

Porte N

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Número 
mínimo de 
médicos 
desejável 

Número 
mínimo de 
médicos 

necessário 

Rotatividade 

Norte

MÉDIAS

Nordeste

Região

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 



212 

 

Neste grupamento, segundo o gráfico 48, a seguir, pode-se observar 

que a necessidade de postos de trabalho médico é expressiva para os 

municípios com baixo desenvolvimento (carência de 90); e para as 

municipalidades com desenvolvimento regular, moderado e alto. Os 

valores de densidade necessária mostram-se equivalentes (≈0,4, ou 

seja, carência de 55%).  

Gráfico 48: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade maior que zero, segundo 
classificação do IFDM. Brasil, 2010 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Quando as densidades são analisadas em função da região e porte, 

pode-se afirmar que esses municípios (r > 0, em comparação ao 

grupamento dos municípios com r = 0) são os que apresentam 
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situação melhor em relação à necessidade de médicos, 

independentemente do porte populacional e região geográfica (gráfico 

49). 

Gráfico 49: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade maior que zero, segundo região e 
porte. Brasil, 2010 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

O gráfico 50 apresenta a projeção da necessidade de postos de 

trabalho médico por meio das médias dos municípios que conformam 

este grupamento. Observa-se que a região Norte, em comparação às 

demais regiões, é a que mostra maior tendência crescente ao longo 

dos anos (35% de crescimento entre o ano inicial e o final), seguida 

da Centro-Oeste (30%) e Sudeste (26%). A região Sul é a que 

apresenta menor tendência crescente.  
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Gráfico 50: Número médio de médicos necessário para cobertura de 100% 
da população, considerando-se um médico para cada 3.000 habitantes, 
para os municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
zero e menor ou igual a um e rotatividade maior que zero, segundo região. 
Brasil, 2011-2023 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

 

Municípios com D> 1 

Neste estrato se apresenta a caracterização por indicadores 

selecionados dos municípios com densidade real de postos de 

trabalho médico maior que um, que representam 51,4% do total de 

municípios brasileiros.  

Para esse grupamento também foi necessário subdividir os municípios 

na seguinte condição: 
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→ rotatividade = 0: representa 8,1% (n=452) do total de 
municípios brasileiros; 

→ rotatividade > 0: representa 43,3% (n=2.412) do total de 
municípios brasileiros. 

 

Rotatividade zero 

Observa-se neste grupamento um pequeno número de localidades, 

sendo que nessa condição existe uma concentração maior de 

municípios com população de até 10.000 habitantes em todas as 

regiões. Para as regiões Norte e Nordeste, verifica-se também para 

esse contingente (até 10.000 habitantes) as menores taxas de IFDM 

e de empregos formais. 

Neste grupamento estão municípios com nível de desenvolvimento de 

regular a alto. Importante notar que nesse grupamento há uma 

correlação direta entre o nível de desenvolvimento e número de 

vínculos de médicos.  

 
Tabela 30: Médias do IFDM, PIB, repasse federal para o PBF, taxa de 
empregos formais, renda salarial média de médicos e número mínimo de 
médicos desejável e necessário, segundo região e porte. Brasil, 2010 
 

IFDM PIB 
PIB per 
capita

Repasse 
Federal para o 

PBF

Participação 
Bolsa 

Família no 
PIB

Taxa de 
emprego
s formais

Renda 
salarial 

média (R$) 
de 

médicos

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

V
a
lo
rm

ín

V
a
lo
rm

á
x

M
é
d
ia

Até 10 mil  6 0,5900 48.697.912,27 11.582,45 610.558,83 2,0% 9,23% 15.653,50 1 3 2 -8 1 -2
De 10.001 a 20 mil  3 0,5433 153.178.131,59 8.456,19 2.337.601,67 2,5% 11,25% 6.021,84 5 7 6 -3 -1 -2
De 20.001 a 50 mil  2 0,5614 474.964.837,23 22.421,61 2.576.163,50 0,7% 14,76% 5.716,14 7 8 7 -2 -1 -2
Até 10 mil  61 0,5827 29.915.834,97 5.847,27 1.033.083,36 4,1% 8,46% 6.300,21 1 3 2 -5 1 -1
De 10.001 a 20 mil  25 0,5861 71.880.055,90 5.234,62 2.450.562,56 3,8% 8,67% 4.767,93 3 6 5 -28 1 -4
De 20.001 a 50 mil  7 0,5567 228.776.141,21 8.884,99 5.099.492,71 3,4% 10,67% 6.513,53 7 15 9 -26 1 -7
Até 10 mil  129 0,6922 51.931.296,80 12.437,24 310.350,26 0,8% 21,68% 5.385,85 1 3 2 -16 1 -3
De 10.001 a 20 mil  29 0,7095 135.269.053,65 10.389,58 789.975,79 0,7% 22,29% 5.315,02 3 6 4 -8 1 -3
De 20.001 a 50 mil  5 0,7857 545.347.273,18 16.178,46 914.804,20 0,2% 29,58% 6.099,59 7 13 11 -13 1 -5
Até 10 mil  129 0,7024 64.173.086,31 16.694,30 238.613,90 0,4% 18,91% 7.137,93 1 3 1 -6 1 -1
De 10.001 a 20 mil  17 0,6889 151.292.488,68 11.957,04 820.986,76 0,7% 21,43% 6.465,62 3 6 4 -2 1 -1
De 20.001 a 50 mil  2 0,7328 217.212.284,01 9.316,83 566.893,50 0,3% 26,85% 6.054,81 7 8 8 -13 -2 -7
Até 10 mil  32 0,6707 92.747.350,98 21.755,88 357.993,31 0,6% 19,03% 7.886,28 1 3 1 -7 1 -1
De 10.001 a 20 mil  4 0,6674 125.932.764,80 9.557,41 1.193.748,75 1,0% 20,02% 8.704,39 4 5 5 -3 1 -2
De 20.001 a 50 mil  1 0,6967 517.613.480,78 22.179,00 1.579.261,00 0,3% 23,13% 6.054,81 8 8 8 -2 -2 -2

Número 
mínimo de 
médicos 

Centro-Oeste

Número 
mínimo de 
médicos 

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Região Porte N

MÉDIAS

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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A análise das densidades real e necessária de postos de trabalho 

médico segundo classificação IFDM indica que quanto mais 

desenvolvido o grupamento de municípios, maior o estoque de 

médico, não carecendo, portanto, de incremento no número de 

postos de trabalho médico. 

 

Gráfico 51: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
um e rotatividade igual azero, segundo classificação do IFDM. Brasil, 2010 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Outra característica desse grupamento está relacionada com os 

municípios com até 10.000 habitantes que possuem densidade de 

postos de trabalho médico bem acima da preconizada pela ESF, com 

destaque para a região Sudeste, conforme o gráfico abaixo. 

Gráfico 52: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
um e rotatividade igual a zero, segundo região e porte. Brasil, 2010 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

 

Rotatividade > 0 

Esse último grupamento, como indicado anteriormente, é o que 

concentra 44% dos municípios brasileiros. Pode-se afirmar que ele é 

constituído por municípios com população de até 50.000 habitantes. 

Pelos dados da tabela, esse grupamento é o que apresenta as 

maiores taxas de rotatividade do profissional médico.  
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Tabela 31: Médias do IFDM, PIB, repasse federal para o PBF, taxa de empregos formais, renda salarial média de médicos e 
número mínimo de médicos desejável e necessário, segundo região e porte. Brasil, 2010 
 

IFDM PIB 
PIB per 
capita

Repasse 
Federal para 

o PBF

Participação 
Bolsa 

Família no 
PIB

Taxa de 
empregos 
formais

Renda 
salarial 
média 
(R$) de 
médicos
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a
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Até 10 mil  21 0,6023 83.731.173,65 17.092,45 727.505,95 1,24% 12,59% 6.792,47 12,5% 337,5% 108,1% 82,4% 3 2 -13 0 -2
De 10.001 a 20 mil  26 0,5711 157.043.504,33 11.290,62 1.825.825,46 1,51% 10,32% 6.125,25 4,2% 350,0% 80,5% 82,3% 6 5 -10 0 -4
De 20.001 a 50 mil  20 0,6122 381.144.270,00 12.475,73 3.425.858,90 1,26% 15,00% 6.749,14 1,2% 300,0% 56,9% 71,7% 16 11 -26 -1 -8
De 50.001 a 100 mil  12 0,6317 1.198.075.911,04 15.092,47 7.297.491,50 0,90% 17,02% 6.941,72 8,9% 300,0% 71,5% 84,5% 33 25 -69 -1 -34
De 100.001 a 500 mil  12 0,7188 3.498.152.793,34 14.763,50 18.825.335,25 0,88% 21,89% 6.425,02 2,1% 136,2% 35,0% 39,9% 157 80 -1250 -17 -228
Acima de 1 milhão de  2 0,7449 31.480.131.925,52 18.969,33 104.766.844,00 0,38% 22,82% 4.923,72 6,1% 11,8% 8,9% 4,1% 601 533 -2400 -1481 -1940
Até 10 mil  96 0,5916 40.084.367,10 6.369,13 1.041.274,66 3,41% 8,48% 6.043,60 5,0% 500,0% 69,3% 88,3% 3 2 -21 0 -4
De 10.001 a 20 mil  139 0,5961 86.466.580,51 6.159,35 2.497.463,46 3,62% 8,68% 5.340,60 3,8% 1350,0% 107,6% 192,3% 7 5 -65 0 -9
De 20.001 a 50 mil  130 0,6032 304.251.226,73 9.849,04 4.993.806,73 3,13% 9,95% 6.771,12 1,5% 966,7% 107,8% 172,0% 16 10 -175 0 -15
De 50.001 a 100 mil  67 0,6424 712.548.911,16 10.314,42 9.777.893,58 2,29% 14,47% 6.420,93 2,5% 640,0% 70,9% 113,8% 32 22 -259 -1 -34
De 100.001 a 500 mil  31 0,6881 1.999.272.471,24 10.987,48 21.445.725,32 1,33% 19,64% 7.660,34 1,9% 125,3% 37,4% 32,3% 128 63 -513 -2 -128
De 500.001 a 1 milhão 7 0,7749 9.423.456.928,19 13.098,08 61.643.642,71 0,66% 24,87% 4.831,49 5,1% 34,7% 14,1% 10,7% 311 240 -2073 -176 -1067
Acima de 1 milhão 4 0,7917 29.562.058.128,02 15.944,91 154.719.232,00 0,52% 25,89% 5.156,82 6,2% 18,9% 11,7% 5,9% 892 640 -7131 -880 -4076
Até 10 mil  390 0,6874 81.456.549,62 15.386,37 409.195,02 0,86% 21,61% 5.643,78 3,1% 1000,0% 79,4% 112,9% 3 2 -50 0 -6
De 10.001 a 20 mil  253 0,7001 224.823.140,68 15.561,42 910.117,65 0,72% 22,78% 6.646,34 2,1% 1550,0% 84,2% 175,6% 7 5 -474 0 -14
De 20.001 a 50 mil  231 0,7338 549.318.637,22 17.372,01 1.702.167,07 0,52% 25,34% 6.103,93 1,5% 1925,0% 63,0% 167,7% 16 10 -193 0 -27
De 50.001 a 100 mil  88 0,7833 1.453.697.093,50 20.365,47 3.147.247,69 0,36% 28,73% 6.341,66 1,5% 510,0% 38,5% 60,4% 32 24 -228 -6 -63
De 100.001 a 500 mil  112 0,8326 5.106.455.672,31 23.449,24 7.530.997,37 0,24% 30,54% 7.660,34 3,2% 180,5% 28,5% 27,2% 163 69 -2890 -6 -296
De 500.001 a 1 milhão 11 0,8494 20.053.074.857,86 29.945,73 24.000.770,00 0,14% 31,44% 5.109,72 9,3% 58,4% 25,7% 13,4% 285 221 -2050 -576 -1123
Acima de 1 milhão 5 0,8841 147.512.249.267,52 30.162,13 94.535.757,60 0,10% 32,43% 5.364,56 16,0% 25,1% 20,7% 4,1% 3751 1483 -28286 -1586 -12164
Até 10 mil  304 0,6972 84.416.091,60 17.634,86 266.557,54 0,39% 20,23% 6.091,62 6,3% 2725,0% 105,7% 183,8% 3 2 -66 0 -3
De 10.001 a 20 mil  135 0,7074 234.457.184,32 16.382,86 685.757,60 0,40% 26,03% 6.756,17 4,8% 1700,0% 81,5% 161,4% 7 5 -38 0 -7
De 20.001 a 50 mil  107 0,7413 630.984.448,16 20.878,15 1.233.489,11 0,26% 29,51% 6.093,89 2,9% 316,7% 45,8% 43,5% 16 10 -102 0 -14
De 50.001 a 100 mil  44 0,7762 1.307.421.822,43 18.654,24 2.701.559,30 0,24% 31,93% 6.327,32 5,1% 262,5% 38,5% 41,6% 32 23 -180 -1 -34
De 100.001 a 500 mil  41 0,8146 5.223.424.738,48 26.177,38 6.340.801,59 0,18% 33,54% 7.660,34 4,6% 114,9% 33,2% 23,7% 145 67 -1632 -13 -188
De 500.001 a 1 milhão 2 0,8778 12.151.645.958,64 23.739,42 9.185.748,00 0,09% 36,02% 5.416,73 18,4% 22,8% 20,6% 3,1% 172 170 -413 -370 -392
Acima de 1 milhão 2 0,8677 45.546.050.386,47 28.832,31 40.474.577,00 0,09% 34,60% 6.185,83 12,9% 19,7% 16,3% 4,8% 584 527 -4868 -4239 -4554
Até 10 mil  25 0,6631 157.700.041,09 26.528,49 431.034,04 0,59% 19,56% 8.025,58 12,5% 800,0% 145,3% 161,7% 3 2 -6 0 -2
De 10.001 a 20 mil  46 0,6552 267.497.093,86 17.730,42 1.123.864,30 0,64% 19,90% 8.680,75 8,3% 870,0% 122,6% 179,8% 7 5 -37 0 -5
De 20.001 a 50 mil  30 0,7074 595.943.218,31 19.141,94 1.898.343,87 0,45% 24,97% 6.114,51 4,5% 410,0% 75,4% 90,0% 16 10 -75 -3 -14
De 50.001 a 100 mil  7 0,7388 1.837.106.093,38 26.544,49 3.802.239,00 0,36% 25,27% 6.043,51 4,9% 386,4% 82,5% 135,0% 29 23 -35 -1 -20
De 100.001 a 500 mil  8 0,7777 4.678.191.487,27 21.568,60 8.534.289,38 0,19% 29,58% 7.660,34 8,6% 197,6% 55,2% 60,1% 152 76 -444 -13 -226
De 500.001 a 1 milhão 2 0,8435 12.026.364.090,27 18.265,25 22.506.277,50 0,19% 30,59% 5.698,80 2,7% 33,4% 18,0% 21,7% 262 223 -1001 -118 -560
Acima de 1 milhão 2 0,8517 88.548.083.281,56 39.086,85 51.741.112,50 0,08% 32,22% 7.170,75 10,8% 18,2% 14,5% 5,2% 857 645 -4870 -1302 -3086
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Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Nesse grupamento não há municípios de baixo desenvolvimento 

(IFDM abaixo de 0,400). A partir da análise do gráfico 53, nota-se 

que as municipalidades com alto desenvolvimento (IFDM acima de 

0,800) são as que apresentam os maiores excedentes de postos de 

trabalho médico, em relação ao preconizado pela ESF. 

Gráfico 53: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho 
médico dos municípios brasileiros com densidade real de médicos maior que 
um e rotatividade maior que zero, segundo classificação do IFDM. Brasil, 
2010 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Análise da densidade necessária de postos de trabalho de médicos 

realizada em função do porte populacional e da região geográfica, 

nesse grupamento, indica que em municípios de grande porte a 

proporção de médicos pela população é superior aos parâmetros 

preconizados (gráfico 54). 
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Gráfico 54: Médias das densidades real e necessária de postos de trabalho médico dos municípios brasileiros com densidade 
real de médicos maior que um e rotatividade maior que zero, segundo região e porte. Brasil, 2010 
 

 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.
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A projeção do grupamento de municípios com densidade real de 

postos de trabalho médico superior a um, que incluiu municípios que 

apresentaram rotatividade igual a zero e municípios com rotatividade 

superior a zero, não foi alvo de análise. O cálculo da densidade, bem 

como de sua projeção para o período de 2011-2023, resultou em 

necessidade de médicos negativa, ou seja, o estoque de médicos 

nesse agrupamento é superior ao determinado como ótimo segundo 

parâmetros da ESF. 

A projeção por município para os próximos dez anos está 

disponibilizada em CD-Rom. 
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Estimativa de custos da força de trabalho médico 

 

A estimativa do número necessário de postos de trabalhos médicos 

constitui importante informação para a tomada de decisão, 

relacionada à provisão de ações em saúde condizentes com a 

necessidade da população. Embora seja sem dúvida uma etapa 

fundamental para o mapeamento da demanda local, estimar os 

custos da contratação desses profissionais se torna também 

necessário, tendo em vista a limitação orçamentária do estado, que 

se apresenta em graus variados a depender da região, porte 

municipal, entre outras variáveis. 

Nesse sentido, foi realizada estimativa do custo anual de contratação, 

relacionada ao número de médicos necessários para cada município 

do país. Como base, utilizaram-se os valores salariais médios 

municipais constantes na RAIS (2010), adicionados de encargos 

sociais (INSS e FGTS). Com isso partiu-se do pressuposto de que 

todos os municípios, frente à sua necessidade específica de ocupação 

de postos médicos, passariam a contratar recursos humanos com 

base nas Consolidações das Leis do Trabalho (CLT). Essa opção se 

deu em função da impossibilidade de estimar com precisão os custos 

relacionados a realizações de concursos públicos e os custos 

relacionados à contratação de profissionais com vínculos informais de 

trabalho, para todos os municípios da federação com necessidade de 

médicos constatada por esta pesquisa. 

A estimativa dos custos de contratação do número necessário de 

profissionais médicos seguiu a seguinte fórmula: 

C = S*13+(F1+I+F2) 
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Onde: 

C = Custo anual da contratação de profissionais médicos 

S = Salário médio municipal 

F1= Férias (correspondente a 1/3 do valor salarial bruto) 

F2 = FGTS (correspondente a 8% do valor salarial bruto) 

I = INSS (Correspondente a 20% do valor salarial bruto) 

Os custos anuais de contratação do contingente necessário de 

médicos correspondem ao incremento de gasto que deverá ser 

realizado por cada ente da federação a fim de cumprir a proporção 

mínima de um profissional médico para cada 3.000 habitantes. 

Optou-se, neste trabalho, por apresentar graficamente a média 

ponderada desses valores. Assim, os resultados estão dispostos na 

forma estratificada segundo região geográfica e porte populacional. 
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Gráfico 55: Custo médio da contratação do número de médicos necessário 
segundo região geográfica. Brasil, 2011 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Ao efetuar análise do custo médio de contratação de médicos 

necessários para cobertura integral da população, utilizando o 

parâmetro de profissionais mínimos (um médico para 3.000 

habitantes), observa-se que a região Sudeste foi a que apresentou a 

maior necessidade de gastos com contratação de recursos humanos. 

Esse resultado pode ser explicado pela alta frequência de municípios 

que possuem salários acima da média nacional, adicionada à 

necessidade elevada de novas contratações. As regiões Sul e Centro-

Oeste são as que representam as menores necessidades de 

contratação de médicos e, por consequência, deveriam apresentar 

necessidade de desembolso menor. Embora essa tendência seja 

realidade para região Sul, o mesmo não pode ser encontrado para a 

região Centro-Oeste, o que pode ser explicado, em parte, pelo valor 



225 

 

da mediana dos salários nesta última região, que se apresenta mais 

elevado que nas demais.    

Gráfico 56: Custo médio da contratação do número de médicos necessário 
por porte populacional. Brasil, 2011 

 
 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de 
Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

 

Ao considerar como unidade de análise o porte populacional, é 

possível observar uma relação quase linear entre o aumento do 

número de habitantes e os gastos necessários para a contratação de 

novos profissionais médicos. O ponto de inflexão ocorre quando são 

observados municípios de porte superior a 100.000 e inferior a 

500.000 habitantes. Contudo, esse resultado não deve ser 

interpretado como uma incerteza associada à sobre-estimativa dos 

valores em relação ao porte imediatamente maior (500.001 a 1 

milhão), porque os montantes apontados para cada porte 

populacional são derivados do cálculo da média ponderada, enquanto 
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o valor associado ao porte de 500.001 a um milhão habitantes foi 

derivado dos dados de apenas um único município.  

A estimativa de custos por município está disponibilizada no Apêndice 

G (CD-Rom). 
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Considerações finais 

 

A má distribuição da força de trabalho em saúde, a escassez e a 

migração de trabalhadores para outras regiões, tanto quanto para 

outros setores da economia, principalmente médicos e enfermeiros, 

têm sido as maiores dificuldades encontradas para a execução de 

políticas de saúde eficazes, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Nesse contexto, o foco deste estudo foi estimar a 

necessidade da força de trabalho em saúde para a atenção primária 

em sistemas nacionais de saúde, tendo como modelo o sistema de 

saúde brasileiro e as propostas de cobertura para os próximos dez 

anos.  

O método utilizado na estimativa da FTS considera o fluxo de entrada 

e saída dos profissionais de saúde, balizados por uma relação técnica, 

definida pelo Ministério da Saúde, ente o número de médicos e a 

população de cada município brasileiro. Isto porque a revisão da 

literatura13 mostra que um dos principais problemas na gestão dos 

profissionais médicos na atenção primária é sua fixação em 

determinado posto de trabalho e município e a consequente 

rotatividade desses profissionais.  

Entre os vários resultados alcançados pelo projeto, pode-se citar que, 

em geral, a aplicação da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho 

(EACT) mostrou que independentemente da região e do porte 

populacional, a dimensão Organização do Trabalho foi a que recebeu 

                                    

13 Ver discussão p. 173  
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pior avaliação dos profissionais, apresentando a média mais alta e de 

acordo com os parâmetros de classificação situa-se na zona crítica de 

satisfação, que sinaliza estado de alerta e exige a tomada de 

providências imediatas a médio e curto prazos.  

A rotatividade variou significativamente entre os municípios com 

diferentes portes de mesma região, assim como entre municípios de 

mesmo porte de diferentes regiões. As maiores médias de 

rotatividade estão nas regiões Sudeste (62,0%) e Centro-Oeste 

(58,2%),  

De modo geral, observou-se que em todas as regiões o agrupamento 

de municípios com porte acima de um milhão é o que apresenta 

maiores necessidades negativas de postos de trabalho médico, ou 

seja, apresenta as maiores concentrações de médicos no Brasil. Esses 

dados reforçam que a concentração de postos de trabalho médico no 

país é desigual, não somente entre diferentes regiões, mas também 

intrarregiões. A região Sudeste possui concentração de médicos duas 

vezes e meia maior que a região Norte: 2,6 contra 0,98 médicos para 

cada mil habitantes. O conjunto das capitais, por sua vez, apresenta 

a razão de 4,22 médicos para cada mil habitantes, enquanto para o 

país como um todo é de 1,95. 

Importante notar ainda que as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste são as que apresentam o maior quantitativo de municípios com 

densidade de postos de trabalho médico igual a zero em localidades 

com população até 50.000 habitantes. As regiões Sudeste e Sul, por 

sua vez, são as que possuem um quantitativo maior de municípios 

com densidade de postos de trabalho médico maior que um, porém 

com rotatividade maior que os demais. 



229 

 

A região Norte, em comparação às demais regiões, é a que mostra 

maior tendência crescente da necessidade de médicos ao longo dos 

anos. Os municípios da região Sudeste apresentam tendência 

constante, ou seja, mesmo em função da rotatividade e do aumento 

da população, a carência de médicos se manterá na mesma 

proporção. Neste grupamento, observou-se que a necessidade de 

postos de trabalho médico é expressiva para os municípios com baixo 

desenvolvimento; e para as municipalidades com desenvolvimento 

regular, moderado e alto, os valores de densidade necessária se 

mostram equivalentes.  

A análise das densidades real e necessária de postos de trabalho 

médico, segundo classificação IFDM, indica que quanto mais 

desenvolvido o grupamento de municípios, maior o estoque de 

médico, não carecendo de incremento no número de postos de 

trabalho médico. 

Outra característica dos municípios com rotatividade zero é 

relacionada aos municípios com até 10.000 habitantes que possuem 

densidade de postos de trabalho médico bem acima da preconizada 

pela ESF, com destaque para a região Sudeste. 

Ao efetuar análise do custo médio de contratação de médicos 

necessários para cobertura integral da população, utilizando o 

parâmetro de profissionais mínimos (um médico para 3.000 

habitantes), observa-se que a região Sudeste foi a que apresentou a 

maior necessidade de gastos com contratação de recursos humanos. 

Esse resultado pode ser explicado pela alta frequência de municípios 

que possuem salários acima da média nacional, adicionada à 

necessidade elevada de novas contratações.  
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As regiões Sul e Centro-Oeste são as que representam as menores 

necessidades de contratação de médicos e, por consequência, 

deveriam apresentar necessidade de desembolso menor. Embora 

essa tendência seja realidade para região Sul, o mesmo não pode ser 

encontrado para a Centro-Oeste, o que pode ser explicado, em parte, 

pelo valor da mediana dos salários nesta última região, que se 

apresenta mais elevado que nas demais.  

Em resumo, a necessidade de recurso humanos em saúde depende 

de como a densidade e a rotatividade de médicos se distribuem por 

região e porte populacional. Para facilitar a análise de todas essas 

particularidades, pretende-se desenvolver um software que permitirá 

apresentar a projeção de médicos por municípios. Espera-se que essa 

ferramenta possa instrumentalizar os gestores de saúde no 

planejamento e gestão de recursos humanos em saúde. 
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AAppêênnddiiccee  AA  ––  IInnssttrruummeennttoo  ddee  ccoolleettaa  ddee  ddaaddooss::  

qquueessttiioonnáárriioo  ppaarraa  ssuurrvveeyy  

 
Data da Entrevista: _______ /_______ / ________ 

 
Bloco I – Identificação do Município/Estabelecimento 

Código do município (IBGE): 

Nome do Município: 

Código do estabelecimento de saúde: 

Nome do Estabelecimento de saúde: 

Telefone do estabelecimento de saúde 

E-mail do Estabelecimento de saúde:  

Telefone da Prefeitura:  

Telefone da Secretaria de saúde 

Fax da Secretaria/Departamento de saúde:  

E-mail da Secretaria/Departamento de saúde:  
Bloco II - Dados de Identificação do respondente 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. E-mail pessoal: 

4. Telefone pessoal:  

5. Sexo: 

              �   Feminino      � Masculino 

6. Estado Civil: 
�  Solteiro (a)  � Casado (a)/união estável  � Separado (a)/divorciado (a)      � Viúvo (a) 

7. Possui filhos:  

              �   Sim          � Não 

7.1 Caso a resposta anterior seja (sim), quantos por faixa etária? 

___Até 05 anos  ___De 6 a 14 anos  ___De 15 a 18 anos  ___Mais de 18 anos  

8. Qual o seu município de residência?  

9. Qual o município no qual concluiu a graduação? 

10. Cursou pós-graduação? 

� Não 
� Sim. Residência em:____________________________________________ 
� Sim. Especialização em: _________________________________________ 
� Sim. Mestrado em:______________________________________________ 
� Sim. Doutorado em: ____________________________________________ 
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Bloco III – Caracterização do Trabalho 

11. Vou ler algumas situações e gostaria que você me dissesse se são 
condições desmotivadoras do seu local de trabalho: 
� Trabalho em área urbana insegura 
� Trabalho em área rural 
� Dificuldade de acesso a centros urbanos 
� Trabalho em local periférico de difícil acesso 
� Com relação ao seu local de trabalho, você gostaria de citar outro fator de 

desmotivação? 
_____________________________________________________________ 

� Não existem condições desmotivadoras  
12. Há quanto tempo trabalha na nesta unidade? 

             ______ Meses              ______ Anos 

13. Qual o tipo de vínculo nesse emprego, nessa unidade de saúde? 

� Funcionário estatutário  
� Funcionário público CLT 
� CLT  
� Cargo Comissionado  
� Contrato de prestação de serviço / Temporário 
� Bolsa 
� Contrato Verbal  
� Outro – Especificar na observação: 
14. Qual o agente contratante nesse vínculo citado? 
� Prefeitura 
� Gov Estadual 
� Gov Federal 
� Cooperativa 
� Organização Social 
� Entidade sem fins lucrativos (Associação, Ongs, etc0 
� Outro – Especificar na observação: 
15. Qual foi o principal fator que o fez escolher esse emprego? 

1º fator:________________________________________ 
2º fator:________________________________________ 
3º fator:________________________________________ 

16. Há quanto tempo trabalha no mesmo município? 
             ______ Meses              ______ Anos 
17. Você possui outro emprego neste município? 
              �   Sim          � Não 
18. Você possui emprego em outro município? 
              �   Sim          � Não 
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Bloco IV – Fatores de Satisfação: Escala de valoração do Contexto do 
Trabalho 

Agora vamos ler algumas situações e eu gostaria que você me dissesse com 
qual frequência elas acontecem no seu dia a dia, nesse emprego e nessa 
unidade de trabalho. Você pode usar uma escala de 1 a 5, onde 1 é NUNCA, 2 é 
RARAMENTE, 3 é ÀS VEZES, 4 é FREQUENTEMENTE e 5 
1 O ritmo de trabalho é acelerado 1 2 3 4 5 

2 As tarefas são cumpridas com pressão temporal 1 2 3 4 5 

3 A cobrança por resultados é presente 1 2 3 4 5 

4 As normas para execução das tarefas são rígidas 1 2 3 4 5 

5 Existe fiscalização do desempenho 1 2 3 4 5 

6 O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas 1 2 3 4 5 

7 Os resultados esperados estão fora da realidade 1 2 3 4 5 

8 Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho 1 2 3 4 5 

9 Existe divisão entre quem planeja e quem executa 1 2 3 4 5 

10 As condições de trabalho são precárias 1 2 3 4 5 

11 O ambiente físico é desconfortável 1 2 3 4 5 

12 Existe barulho no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

13 O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado 1 2 3 4 5 

14 Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas 1 2 3 4 5 

15 O posto de trabalho é inadequado para realização das tarefas 1 2 3 4 5 

16 Os equipamentos necessários para realização das tarefas é 
inadequado 

1 2 3 4 5 

17 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado 1 2 3 4 5 

18 As condições de trabalho oferecem riscos à segurança física das 
pessoas 

1 2 3 4 5 

19 O material de consumo é insuficiente 1 2 3 4 5 

20 As tarefas não estão claramente definidas 1 2 3 4 5 

21 A autonomia é inexistente 1 2 3 4 5 

22 A distribuição das tarefas é injusta 1 2 3 4 5 

23 Os funcionários são excluídos das decisões 1 2 3 4 5 

24 Existem dificuldades na comunicação chefia-subordinado 1 2 3 4 5 

25 Existem disputas profissionais no local de trabalho  1 2 3 4 5 

26 Existe individualismo no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

27 Existem conflitos no ambiente de trabalho  1 2 3 4 5 

28 A comunicação entre funcionários é insatisfatória 1 2 3 4 5 

29 
As informações de que preciso para executar minhas tarefas são de 
difícil acesso 

1 2 3 4 5 

30 Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional 1 2 3 4 5 
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AAppêênnddiiccee  BB  --  Relatório de consistência entre amostra 

calculada e campo realizado  

 

Objetivo: Apresentar uma análise da relação entre o desenho da amostra 

elaborada para o survey de aplicação da “Escala de Avaliação do Contexto 

do Trabalho (EACT)” e o que foi efetivamente realizado em campo. 

Amostra e cobertura da pesquisa 

A amostra da pesquisa foi retirada de um universo de 54.754 médicos 

ocupados com vínculos empregatícios de 20 horas semanais ou mais em 

estabelecimentos de Atenção Primária. Definiram-se como médicos 

ocupados com vínculos empregatícios em AP, a partir do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), aqueles identificados com 

pelo menos um vínculo do tipo “empregatício”14 em um Centro de 

Saúde/Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde ou Unidade Mista15. A 

variável de carga horária considerada é respectiva ao vínculo e não à 

totalidade da carga horária do profissional, nesse sentido, não foram 

considerados médicos que possuíam apenas vínculos com menos de 20 

horas semanais, nas condições anteriormente especificadas. 

A amostra foi estratificada proporcionalmente em cotas por região 

geográfica e porte populacional do município de localização do 

                                    

14
 Segundo o CNES, considera-se vínculo empregatício todo o vínculo com estabelecimentos de saúde que seja regido por 

algum tipo de contrato. 
15

 Define-se como Centro de saúde/ Unidade Básica de Saúde toda unidade para realização de atendimentos de atenção 
básica e integral nas especialidades básicas de forma permanente e prestada por médicos generalistas ou especialistas 
nestas áreas. Já o Posto de saúde é destinado à prestação de assistência por profissional de nível médio, com a presença ou 
não de médicos. As Unidades mistas também são unidades básicas de saúde, mas também possuem unidades de 
internação. 
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estabelecimento de AP. O intervalo de confiança adotado foi de 90% e a 

margem de erro 6%, totalizando 687 médicos. A Tabela 1 mostra o 

comparativo, por estrato, entre o tamanho da amostra e o número de 

pesquisas realizadas, descrevendo na última coluna a cobertura da 

pesquisa (proporção de realizadas em relação à amostra). Em 11 estratos 

o número de entrevistas realizadas ultrapassou o previsto e em 13 deles a 

cobertura foi equivalente. Os outros 6 estratos, apesar de não terem 

alcançado 100% de cobertura, apresentaram níveis aceitáveis de 

resposta. Ao todo foram realizadas 24 entrevistas a mais do que o 

previsto no desenho amostral, o que não é comprometedor, em relação às 

demais coberturas observadas. 
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Tabela 1: Comparação entre o tamanho da amostra calculada e o número de 
pesquisas realizadas por estrato e cobertura, Brasil – 2011 

Região 
natural 

Porte populacional 
Universo 

N n0 Realizadas Cobertura 

N 

Capitais 1.310 17 16 94,1 
Até 10 mil 333 4 6 150,0 
Mais de 10 até 20 mil 493 7 7 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 778 10 10 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 497 7 8 114,3 
Mais de 100 mil 458 6 7 116,7 

NE 

Capitais 3.436 43 43 100,0 
Até 10 mil 1.385 18 16 88,9 
Mais de 10 até 20 mil 3.099 39 38 97,4 
Mais de 20 até 50 mil 4.013 50 50 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 2.023 26 23 88,5 
Mais de 100 mil 2.335 30 29 96,7 

SE 

Capitais 4.229 53 57 107,5 
Até 10 mil 1.803 23 25 108,7 
Mais de 10 até 20 mil 1.803 23 23 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 2.667 34 40 117,6 
Mais de 50 até 100 mil 1.780 23 29 126,1 
Mais de 100 mil 9.799 109 117 107,3 

S 

Capitais 1.442 19 19 100,0 
Até 10 mil 1.204 16 17 106,3 
Mais de 10 até 20 mil 1.028 14 14 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 1.166 15 16 106,7 
Mais de 50 até 100 mil 806 11 12 109,1 
Mais de 100 mil 2.336 30 30 100,0 

CO 

Capitais 2.050 27 27 100,0 
Até 10 mil 470 6 6 100,0 
Mais de 10 até 20 mil 503 7 7 100,0 
Mais de 20 até 50 mil 635 8 8 100,0 
Mais de 50 até 100 mil 361 5 4 80,0 
Mais de 100 mil 515 7 7 100,0 

BRASIL 54.757 687 711 103,5 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Comparação amostra e casos sorteados 

A Tabela 2 apresenta uma comparação entre o número de entrevistas 

realizadas e o número de médicos sorteados nas quatro fases do sorteio 

(original e reposições16). A comparação foi feita através dos CPFs dos 

profissionais, disponíveis no banco de resultados das entrevistas e no 

banco de casos sorteados. No que diz respeito ao sorteio, primeiramente, 

selecionou-se o mesmo número de casos correspondente ao tamanho da 

amostra, isto é, 687 médicos. Nas três reposições que se seguiram, foram 

sorteados, 301, 687 e 576 profissionais, de acordo com as especificações 

definidas pelo agente de campo. No total, 2.250 casos foram sorteados ao 

longo de todo o processo de coleta.  

Segundo a Tabela, portanto, do total de 711 médicos entrevistados, 206 

não possuíam a informação de CPF, não sendo possível realizar a 

comparação entre as bases para estes indivíduos. Dos outros 505 médicos 

com registro de CPF, 290 não foram encontrados no banco de sorteio, ou 

seja, foram selecionados por ocasião dos contatos telefônicos17. Apenas 

215 médicos (o correspondente a 30,2% das entrevistas realizadas e 

9,5% dos sorteados) foram entrevistados segundo a escolha aleatória. 

Entre estes, a distribuição encontrada foi a seguinte: 99 casos do sorteio 

original, 47 da primeira reposição, 68 da segunda reposição e um único 

caso da terceira reposição. 

                                    

16
 Foram solicitadas três reposições, buscando cobrir aqueles estratos com maiores dificuldades de sucesso em contatar e 

entrevistar os médicos selecionados. 
17

 Esta deve ser a mesma situação dos 206 entrevistados sem registro de CPF, já que esta informação estava disponível para 
todos os indivíduos efetivamente sorteados. No cômputo geral, portanto, 415 médicos foram selecionados por critérios 
diferentes do sorteio aleatório. 
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Tabela 2: Comparativo do número de pesquisas realizadas e de casos sorteados, 
segundo etapa do sorteio, Brasil – 2011 

Etapas do sorteio Pesquisas 
realizadas 

Casos 
sorteados 
no CNES 

Sorteio original 99 687 
1ª reposição 47 301 
2ª reposição 68 687 
3ª reposição 1 576 
CPF não identificado 206 - 
Não encontrado no banco de 
sorteio 290 - 

Total 711 2.250 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 

Como justificado em relatório pelo agente de campo, nas situações em 

que não foi possível realizar a entrevista com o profissional sorteado 

(principalmente por que o mesmo não trabalhava mais na unidade), 

buscou-se entrevistar outro médico da mesma unidade. Persistindo a 

dificuldade em realizar a entrevista, recorreu-se a outra unidade do 

mesmo município ou ainda, de município diferente, desde que este se 

enquadrasse no mesmo estrato amostral da Unidade substituída. Nesse 

sentido, a estratégia adotada no campo, justifica a pouca correspondência 

entre os médicos entrevistados e os médicos sorteados, no entanto, pode 

ter causado um viés na amostra. Provavelmente, foram entrevistados 

apenas os médicos disponíveis por ocasião do contato telefônico.  

Frequência dos casos segundo algumas variáveis 

Buscando verificar os possíveis vieses da estratégia de campo adotada, as 

tabelas que se seguem apresentam as frequências de médicos por tipo de 

estabelecimento e de vínculo de trabalho, em comparação com 

informações correspondentes disponíveis em outras fontes. Segundo a 

Tabela 3, construída a partir dos resultados e dos dados originais do CNES 

de dezembro de 2010, 31 médicos entrevistados foram registrados em 
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estabelecimentos de tipos diferentes da Atenção Primária. A comparação 

sugere ainda que houve sobre representação de Unidades Básicas de 

Saúde nas entrevistas, que corresponde a 71,4% dos estabelecimentos de 

Atenção Básica e não 85,2%, como observado nas pesquisas realizadas 

(ou 89,1% se excluirmos da proporção os hospitais e outros 

estabelecimentos que não são de Atenção Básica). 

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre os tipos de vínculos de 

trabalho que foram observados entre os médicos entrevistados e o 

correspondente na pesquisa de monitoramento do trabalho da ESF de 

2011, realizado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM)18. 

Em que pese os dados desta última representarem apenas o trabalho na 

ESF, seus números são muito próximos do trabalho em atenção primária, 

para médicos. Desta forma, a comparação sugere que houve uma sobre 

representação de profissionais com vínculos estatutários, 41,9% contra 

50,8%, diferença percentual que está acima da margem de erro da 

pesquisa. Os médicos com regime CLT e outros tipos de vínculos, neste 

sentido, estão sub-representados, ainda que em percentuais compatíveis 

com a margem de erro da pesquisa (4,2 contra 8,5%, no caso de CLT, e 

1,4 contra 5,2, nos outros casos). 

                                    

18
 As duas pesquisas são de abrangência nacional, sendo que se diferenciam pelo fato desta última ter sido conduzida junto 

a gestores de ESF dos municípios brasileiros. De qualquer forma, o número apresentado pela pesquisa da EPSM é uma 
distribuição dos vínculos de trabalho na ESF do Brasil, por tipo. 
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Tabela 3: Distribuição das pesquisas realizadas e dos estabelecimentos de 
atenção primária segundo o CNES de dezembro de 2010, por tipo de unidade, 
Brasil – 2011 

Estabelecimentos 
de saúde 

Pesquisas realizadas 
CNES dez. 

2010 

N % 
% excl. 
hospitais 
e outros 

N % 

Centro de 
Saúde/UBS 

606 85,2 89,1 30.649 71,4 

Posto de Saúde 38 5,3 5,6 11.405 26,6 
Unidade Mista 36 5,1 5,3 862 2,0 
Hospital Geral 21 3,0 - - - 
Outros 10 1,4 - - - 
Total 711 100,0 100,0 42.916 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
 

 

Tabela 4: Distribuição das pesquisas realizadas e de profissionais da ESF de 
municípios entrevistados no monitoramento da ESF de 2011, por tipo de vínculo, 
Brasil – 2011 
 

Tipos de vínculos 
Pesquisas 
realizadas Monitoramento 

da ESF 2011 
N % 

Estatutário 361 50,8 41,9 
Contrato 
Administrativo 

293 41,2 44,4 

CLT 30 4,2 8,5 
Outros* 27 1,4 5,2 
Total 711 100,0 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

*No caso do monitoramento da ESF, incluem-se vínculos de autônomo, 

pessoa jurídica e terceirizados via Filantrópica, Empresa Privada, ONG, 

OSCIP, OS e Cooperativa. 
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Concluindo 

Em suma, a análise dos resultados da pesquisa em comparação ao 

desenho amostral e outras fontes sobre o trabalho em atenção primária 

sugere: 

(i) A realização de entrevistas em número superior ao definido no 
desenho amostral; 

(ii) Existência de duas estratégias de pesquisa de campo, uma 
respeitando o sorteio aleatório de casos, e outra, a 
disponibilidade de médicos por ocasião da entrevista 
(respectivamente correspondente a 30,2% e 69,8% das 
entrevistas); 

(iii) Sobre representação de Unidades Básicas de Saúde em 
detrimento de postos de saúde e existência de 
estabelecimentos que não são de Atenção Básica; 

(iv) Sobre representação de médicos estatuários em detrimento de 
celetistas e outros vínculos.  

 

De maneira geral, os pontos (i) (ii) e (iv) não são efetivamente 

comprometedores para os resultados, pois as diferenças observadas são 

bastante residuais, ainda que a questão da sobre representação de 

estatutários mereça ser investigada (lembrando que a comparação foi 

feita apenas com dados de médicos da ESF e não da AP como um todo). O 

ponto (ii), no entanto, merece destaque, pois se houve uma tendência a 

entrevistar profissionais disponíveis por ocasião da pesquisa, ou mesmo 

por indicação das unidades e de outros médicos, e esses entrevistados 

possuírem traços comuns, os resultados podem estar inclinados para 

algumas características, muito além do que se observaria de forma 

aleatória. 

Um último ponto a ser destacado diz respeito ao desenho da amostra. Da 

forma como foi feita, não é possível investigar especificamente os casos 

em que os vínculos de trabalho com a unidade é terceirizado 
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(intermediado por filantrópica, OSCIP, OS, ONG, Empresa e Cooperativa), 

pois estes são a minoria quando consideramos a totalidade do país. Isso 

não significa que a amostra está errada, e sim que ela não foi feita com 

este propósito. O mesmo se aplica às entrevistas realizadas que 

acompanharam o desenho amostral, de maneira geral. 
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AAppêênnddiiccee  CC  ––  RReellaattóórriioo  ddee  pprréé--tteessttee  ddaa  EETTAACC  

 

O presente relatório apresenta os resultados do pré-teste realizado como 

parte do projeto de pesquisa telefônica com médicos com atuação na 

Atenção Básica para aplicação da Escala de Avaliação do Contexto do 

Trabalho. 

Data de realização: 24 a 26 de outubro de 2011 

Número de pesquisadores disponibilizados: 3 (três) 

Horário de realização: de 8:30 às 18:00 

Material de trabalho: Estrutura para ETAC (entrevista telefônica 

assistida por computador), Formulário eletrônico construído a partir das 

questões pré-definidas no questionário e listagem contendo CPF, nome, 

sorteio, código unidade, número do CNES, código município, nome do 

município, porte do município, região, UF, Código Brasileiro de Ocupação e 

carga horária. 

Metodologia utilizada:  

Como na listagem de médicos disponibilizada para os agentes de campo 

não constava o número do telefone, iniciou-se o processo pela busca 

dessa informação no site do Datasus/CNES, através do instrumento de 

consultas por estabelecimento. Uma vez levantada essa informação, foi 

realizada a ligação telefônica e confirmação da existência de vínculo do 

profissional relacionado na listagem com a unidade de saúde em questão. 

Havendo disponibilidade por parte dos profissionais localizados, procedeu-

se a realização da entrevista. 
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Descrição dos Resultados: 

• Foram realizadas buscas em 397 Unidades de Saúde 
relacionadas na listagem, em todas as Regiões, Estados e portes 
demográficos dos municípios, representando 40,2% do universo total da 
listagem; 

  

Tabela 1: Situação da realização do pré-teste, Brasil - 2011 

Situação Nº % 

Pré-testados 397 40,2 

Não pré-testados 590 59,8 

Total 987 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

• Foram identificados 171 casos onde não havia o nome do 
profissional a ser entrevistado, representando 17,3% do universo total da 
pesquisa. Nesse caso, o nome dos profissionais deverá ser localizado pelo 
CPF, exigindo nova busca; 
Tabela 2: Situação da listagem de médicos sorteados, Brasil - 2011 

Situação da listagem Nº % 

Com nome do médico 171 17,3 

Sem nome do médico 816 82,7 

Total 987 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

• Foram identificados 87 casos em que o profissional não poderá 
ser entrevistado por não trabalhar mais no local, por estar aposentado ou 
de licença médica, representando 21,9% dos casos pré testados; 

• Foram identificadas 211 unidades de saúde que, a partir do 
número do telefone constante no site de consulta do CNES, não foram 
realizadas a pesquisa, seja pelo fato do número estar errado, não atender 
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ou se encontrar ocupado após três ou mais tentativas, em horários e dias 
diferentes, representando 53,1% dos casos pré testados. Nesses casos, 
deverá ser realizado contato com a secretaria de saúde dos municípios em 
questão para localização do número de telefone correto, de forma a 
permitir a realização da pesquisa; 

• Foram concretizadas ligações para 99 unidades de saúde onde 
o profissional constante na lista tem vínculo com o local, representando 
24,9% do total dos casos pré testados. Desses, 29 entrevistas foram 
realizadas e 3 recusas foram detectadas. Os demais locais, com o recurso 
do agendamento, acredita-se ser possível a realização das entrevistas. 

Tabela 3: Ocorrência da realização do pré-teste (agregadas), Brasil - 2011 

Ocorrências (agregadas) Nº % 

Médico existe e trabalha no local 99 53,2 
Médico não está atualmente no 
local 87 46,8 

Total 186 100 

Exigirá nova busca 211 53,1 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
 

Tabela 4: Ocorrência da realização do pré-teste por ocorrências, Brasil - 2011 

Ocorrências Nº % 

Possível Agendamento 67 16,9 

Aposentado 4 1,0 

CNES não encontrado 9 2,3 

Férias 7 1,8 

Licença médica 7 1,8 

Não trabalha no local 69 17,4 

Realizada 29 7,3 

Recusa 3 0,8 

Sem telefone. 59 14,9 

Telefone errado 61 15,4 

Telefone não atende 53 13,4 

Telefone ocupado 29 7,3 

Total 397 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Considerações: 

1. A aplicação do questionário se mostrou clara e objetiva, não sendo 
identificada nenhuma dúvida na compreensão dos enunciados das 
questões ou nas variáveis propostas como respostas, de forma que 
não há necessidade de modificações. O tempo de aplicação variou 
entre 15 e 22 minutos. 

2. A listagem não permite seu uso imediato uma vez que não constam 
os números dos telefones das unidades de saúde, exigindo buscas 
paralelas para complementar as informações, sendo que nos casos 
em que não consta o nome do entrevistado essa busca é ainda mais 
trabalhosa. A realização dessa etapa implicará em um tempo a ser 
acrescido na previsão do prazo para conclusão do projeto.  

3. O percentual de profissionais que não poderão ser localizados nas 
unidades de saúde definidas na listagem é muito alto (46,8%). Para 
esses casos, a sugestão que pode ser apreendida do pré teste é que 
se deva proceder a entrevista com outro profissional (médico) que 
atue na mesma unidade de saúde em questão, ficando essa situação 
registrada no questionário. Como a “unidade de análise” da pesquisa 
é o posto de trabalho na unidade de saúde, compreendemos que 
essa opção não afetará o resultado da pesquisa nem comprometerá 
a qualidade dos dados. 

4. Uma vez acatada a sugestão acima, é importante destacar que o 
número de casos disponíveis na listagem (686 sorteados e 301 
reposição), dos quais 53,1% necessitarão de novas buscas uma vez 
que os dados disponíveis no site de consulta do CNES, não são 
insuficientes para a realização do projeto, havendo a necessidade de 
se disponibilizar um acréscimo de, pelo menos, outras 300 unidades 
de saúde. 

5. Com base no pré-teste, e acatada as duas sugestões (itens 3 e 4), a 
previsão de conclusão do projeto é de 21 dias úteis (três semanas), 
podendo ser iniciada no dia 31 de outubro, com treinamento da 
equipe de pesquisadores prevista para o dia 28 de outubro, às 
14:30 horas. 
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AAppêênnddiiccee  DD  --  Carta aos gestores e aos médicos dos 

estabelecimentos de saúde do SUS  

 
Prezados Senhores, 
 
A Estação de Trabalho da Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde do 
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 
parceria com o Núcleo de Saúde Coletiva e Nutrição da Universidade Federal de 
Minas Gerais – NESCON/UFMG está realizando uma pesquisa nacional sobre a 
necessidade de recursos humanos na atenção primária em saúde. Este estudo, 
que integra as atividades previstas no projeto de pesquisa “Fortalecimento da 
capacidade de planejamento de recursos humanos para sistemas nacionais de 
saúde”, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina 
Social da UERJ com Registro CAAE 0038.0.259.000-11. 
 
O objetivo do estudo é fornecer subsídios que contribuam na produção de 
recomendações para a área de gestão do trabalho da atenção primária em saúde 
e em particular à consolidação da estratégia de Saúde da Família. A proposta 
desse trabalho é obter, por meio de entrevista assistida por computador, 
informações sobre as condições do processo de trabalho e a satisfação do 
profissional de saúde envolvido com a atenção primária em saúde. A pesquisa 
pode vir a ser um importante instrumento para o desenvolvimento de políticas 
tanto no campo da saúde como no do trabalho e da educação, em um momento 
em que se verifica expansão de serviços na atenção primária em saúde. 
 
Cabe esclarecer que o entrevistado não será identificado, ficando, deste modo, 
resguardada a privacidade dos respondentes e da instituição na preparação e 
divulgação dos dados finais. Se necessitar algum esclarecimento adicional, por 
favor, entre em contato com a Estação de Trabalho do IMS/UERJ pelo telefone 
(21) 2234-7378 e/ou pelo e-mail pesquisa.medicos@ims.uerj.br 
 
Certos de contar com o apoio de todos, agradecemos antecipadamente o 
empenho.  
Atenciosamente  
 
 

Prof. Cid Manso de Mello Vianna 
Diretor do Instituto de Medicina Social - UERJ 

 
 
 
 

 
Profª Celia Regina Pierantoni 

Coordenadora da Estação de Trabalho IMS/UERJ – ObservaRH
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AAppêênnddiiccee  EE  --  Lista dos municípios de trabalho dos médicos entrevistados  

 

Porte 
Populacional 

Região 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Até 10 mil 
Habitantes 

Cristalândia/TO, 
Axixá do 
Tocantins/TO, 
Amajari/RO,  
Curumbiara/RO. 

Almadina/BA,Brejo de Areia/MA, Cardeal 
da Silva/BA, Catolândia/BA, Eliseu 
Martins/PI, Feira da Mata/BA, Fernando 
Pedroza/RN, Ipueira/RN, Itanagra/BA, 
Olho-d'água do Borges/RN, São João do 
Arraial/PI, São José do Divino/PI, São 
Pedro/RN, São Sebastião do 
Umbuzeiro/PB, Senador Elói de 
Souza/RN, Teodoro Sampaio. 

Alto Horizonte/GO, 
Chapadão do 
Céu/GO, 
Gouvelândia/GO, 
Rochedo/MS, 
Selvíria/MS, 
Turvelândia/GO. 

Aratiba/RS, 
Angelina/SC, 
Ângulo/PR, 
Bom Jardim da 
Serra/SC, 
Ciriaco/RS, 
Dom Pedro de 
Alcântara/RS, 
Major Gercino/SC, 
Maquiné/RS, 
Nova Esperança 
do Sul/RS, 
Passos Maia/SC, 
Reserva do 
Iguaçu/PR, 
Riozinho/RS, 
Rosário do 
Ivaí/PR, Santa 
Lúcia/PR, 
Santa 
Terezinha/SC, 
Travesseiro/RS 
Vidal Ramos/SC. 

Baldim/MG, 
Barra do Chapéu/SP, 
Cedral/SP, 
Cipotânea/MG, 
Cosmorama/SP, 
Glicério/SP, 
Heliodora/MG, 
Itapura/SP, 
João Ramalho/SP, 
Laje do Muriaé/RJ, 
Luislândia/MG, 
Madre de Deus de 
Minas/MG, 
Narandiba/SP, 
Nova Independência/SP, 
Olímpio Noronha/MG, 
Presidente Alves/SP, 
Rio Novo/MG, 
Sagres/SP, Santa Cruz 
da Esperança/SP, São 
João do Oriente/MG, São 
José da Varginha/MG, 
São Tomas de 
Aquino/MG, Senador 
Firmino/MG, 
Seritinga/MG, 
Vista Alegre do Alto/SP. 
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Porte 
Populacional 

Região 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Mais de 10 
mil até 20 

mil 

Dianópolis/TO, 
Colorado do 
Oeste/RO, Peixe/TO, 
Marechal 
Thaumaturgo/AC, 
Anamã/AM, 
Urucurituba/AM. 

Abaré/BA, Acari/RN, 
Adustina/RN, Afrânio/PE 
Água Fria/BA, Alexandria/RN 
Alto Santo/CE, América 
Dourada/BA, Andarai/BA 
Aratuba/CE, Assaré/CE 
Avelino Lopes/PI, Axixá/BA 
Belo Campo/BA, Bonito/BA 
Brejoes/BA, Brejolandia/BA 
Buritirama/BA, Casinhas/PE 
Cortês/PE, Cumaru/PE, 
Dormentes/PE, Duque 
Barcelar/MA, Ibicoara/BA 
Igaporã/BA, Iracema/CE 
Japaratuba/SE, Jaqueira/PE 
Juazeirinho/PB, Jucati/PE, 
Pacoti/CE, Poção/PE, 
Pocinhos/PB, Riachão do 
Dantas/SE, Santa Luzia/BA, 
São José do Jacuípe/BA 
 
 
 
 
 
 

Brasilândia/MS, 
Caçu/GO, 
Caiapônia/GO, 
Cotriguaçu/MT, 
Crixás/GO, 
Paranhos/MS, 
Tabaporã/MT. 

Agudo/RS, 
Arroio do Meio/RS, 
Coronel 
Freitas/SC, 
Gravatal/SC, 
Itapoá/SC, 
Joaquim 
Távora/PR, 
Mangueirinha/PR, 
Nova Aurora/PR, 
Nova Londrina/PR, 
Nova Prata do 
Iguaçu/PR, 
Papanduva/SC, 
Pinheiro 
Machado/RS, 
Quatro Barras/PR. 

Arceburgo/MG, Bom 
Repouso/MG, 
Capinópolis/MG, 
Comendador Levy 
Gasparian/RJ, 
Estiva Gerbi/SP, 
Francisco Badaró/MG, 
Guaraci/SP, 
Guaranésia/MG, 
Ibitirama/ES, 
Joaíma/MG, 
Lagoa Dourada/MG, 
Paranapanema/SP, 
Pariquera-açu/SP, 
Patrocínio Paulista/SP, 
Piraúba/MG, 
Rio Casca/MG, 
Sabinópolis/MG, 
Salto Grande/SP, 
Santa Teresa/ES, 
São Sebastião da 
Grama/SP, São 
Tiago/MG, 
Tarumirim/MG. 
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Porte 
Populacional 

Região 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Mais de 20 mil 
até 50 mil 

Santa Maria do Pará/PA, 
Presidente Médici/RO, 
Limoeiro do Ajuru/PA, 
Borba/AM, Conceição do 
Araguaia/PA, Ouro Preto 
do Oeste/RO, Boca do 
Acre/AC, Lábrea/AM, 
Nova Mamoré/RO 
Tocantinópolis/TO 

 
 
 
 
 
 
Amélia Rodrigues/BA, Araripe/CE, Areia/PB, 
Areia Branca/RN, Aurora/CE, Beberibe/CE, 
Brejo Santo/CE, Cacule/BA, Campo Alegre de 
Lourdes/BA, Caririaçu/CE, Chã Grande/PE, 
Condado/PE, Currais Novos/RN, Eusébio/CE, 
Exu/PE, Guaiúba/CE, Guaraciaba do 
Norte/CE, Ibiapina/CE, Irauçuba/CE, 
Jaguaribe/CE, Jardim/CE, João Alfredo/PE, 
Joao Dourado/BA, Laje/BA, 
Livramento de Nossa Senhora/BA, 
Macaúbas/BA, Marco/CE, Mari/PB, 
Massapê/CE, 
Mata de São João/BA, Milagres/CE, 
Morrinhos/CE, Mucuri/BA, Nova Russas/CE, 
Orós/CE, Panelas/PE, Pombal/PB, 
São Bento/PB, 
São Caitano/PE, 
São Desidério/BA, 
São José da Laje/AL, 
São José do Belmonte/PE, Tabira/PE, 
Teotônio Vilela/AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta Floresta/MT, Bela 
Vista de Goiás/GO, 
Guarantã do Norte/MT, 
Poconé/MT, Pontes  
Lacerda/MT 
Sidrolândia/MS 

Caçapava do Sul/RS, 
Capinzal/SC, 
Dom Pedrito/RS, 
Guaíra/PR, 
Ituporanga/SC, 
Marau/RS, 
Nova Santa Rita/RS, 
Palotina/PR, 
Penha/SC, 
Rio Negro/PR, 
São José do 
Norte/RS, 
Soledade/RS, 
Sombrio/SC, 
Teutônia/RS. 

Adamantina/SP, 
Araçoiaba da Serra/SP, 
Armação dos Búzios/RJ, Brasília 
de Minas/MG, Buritizeiro/MG, 
Campos Gerais/MG, 
Capão Bonito/SP, Capivari/SP, 
Carandaí/MG, Congonhas/MG, 
Diamantina/MG, 
Formiga/MG, 
Guariba/SP, 
lhabela/SP, 
Iracemápolis/SP, 
Itaí/SP, 
Itápolis/SP, 
Itatiaia/RJ, 
Lagoa da prata/MG, 
Leopoldina/MG, 
Monte Alto/SP, 
Monte Santo de Minas/MG, 
Morro Agudo/SP, Olímpia/SP, 
Pancas/ES, Paulínia/SP, 
Pedro Leopoldo/MG, 
Peruíbe/SP, 
Pirapozinho/SP, 
Piumhi/MG, 
Pompeia/SP, 
Pontal/SP, 
Rancharia/SP, 
Registro/SP, 
Santa Teresa/ES, 
São Joaquim de bicas/MG, 
Tanabi/SP, 
Vargem Grande Paulista/SP, 
Venda Nova do Imigrante/ES. 
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Porte 
Populacional 

Região 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Mais de 50 
mil até 100 

mil 

Santa Isabel do 
Pará/PA, 
Capanema/PA, 
Cacoal/RO, 
Paragominas/PA, 
Novo 
Repartimento/PA, 
Tabatinga/AM, 
Jaru/RO. 

Bezerros/PE, Bom Jesus da Lapa/BA, 
Brumado/BA, Campo Alegre/AL, 
Candeias/BA, Coruripe/AL, Cruz das 
Almas/BA, Granja/CE, Guarabira/PB, 
Horizonte/CE, Ipojuca/PE, Irecê/BA, 
Itamaraju/BA, Jacobina/BA, 
Jaguaquara/BA, Luís Eduardo 
Magalhães/BA, Moreno/PE, Tianguá/CE, 
Timbaúba/PE 
União dos Palmares/AL 

Barra do Garças/MT, 
Cáceres/MT, 
Catalão/GO, 
Senador 
Canedo/GO. 

Bagé/RS, 
Concórdia/SC, 
Erechim/RS, 
Estância Velha/RS, 
Osório/RS, 
Rio Negrinho/SC, 
Rosário do Sul/RS, 
Santa Rosa/RS, 
Santo Antônio da 
Patrulha/RS, 
São Gabriel/RS, 
Videira/SC 

Sertãozinho/SP, 
Araxá/MG, 
Assis/SP, 
Barretos/SP, 
Birigui/SP, 
Caraguatatuba/SP, 
Caratinga/MG, 
Catanduva/SP, 
Itaúna/MG, Lagoa 
Santa/MG, Lavras/MG, 
Matão/SP, Muriaé/MG, 
Nova Lima/MG, Nova 
Serrana/MG, 
Paracatu/MG, 
Patrocínio/MG, Poá/SP, 
Rio das Ostras/RJ, 
Sertãozinho/SP, 
Ubatuba/SP, 
Valinhos/SP , 
Votorantim/SP 
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Porte 
Populacional 

Região 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Mais de 100 mil 

Altamira/PA, 
Ananindeua/PA, 
Parauapebas/PA  
Marituba/PA 

Barreira/BA, Cabo de Santo 
Agostinho/PE, Camacari/BA, 
Camaragibe/PE, Eunápolis/BA, Feira de 
Santana/BA, Garanhuns/PE, Ilheus/BA, 
Jaboatão dos Guararapes/PE, Jequie/BA, 
Maracanaú/CE, Mossoró/RN, Olinda/PE, 
Parnamirim/RN, Petrolina/PE, São 
Lourenço da Mata/PE, Vitoria da 
Conquista/BA, 
Vitoria de Santo Antão/PE 

Dourados/MS, 
Luziânia/GO, 
Rondonópolis/MT, 
Sinop/MT, 
Três Lagoas/MS, 
Várzea Grande/MT. 

Araucária/PR, 
Blumenau/SC, 
Caxias do Sul/RS, 
Chapecó/SC, 
Colombo/PR, 
Criciúma/SC, 
Itajaí/SC, 
Joinville/SC, 
Lages/SC, 
Maringá/PR, 
Palhoça/SC, 
Pinhais/PR, 
Santa Maria/RS, 
São José/SC, 
São José dos 
Pinhais/PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Americana/SP, 
Angra dos Reis/RJ, Araçatuba/SP, 
Araraquara/SP, 
Atibaia/SP, 
Barbacena/MG, 
Barra mansa/RJ, 
Barueri/SP, 
Bauru/SP, 
Betim/MG, 
Botucatu/SP, 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 
Campinas/SP, Carapicuíba/SP, 
Contagem/MG, 
Coronel Fabriciano/MG, Cubatão/SP, 
Diadema/SP, Divinópolis/MG, 
Duque de Caxias/RJ, Franca/SP, 
Francisco Morato/SP, 
Franco da Rocha/SP, Guarujá/SP, 
Guarulhos/SP, 
Ibirité/MG, 
Ipatinga/MG, Itaquaquecetuba/SP, 
Jaú/SP, 
Juiz de Fora/MG, 
Jundiaí/SP, 
Limeira/SP, 
Marília/SP, 
Mauá/SP, 
Mogi das Cruzes/SP, 
Montes Claros/MG, Niterói/RJ, 
Osasco/SP, 
Patos de Minas/MG, 
Pindamonhangaba/SP, Piracicaba/SP, 
Poços de Caldas/MG, Presidente 
Prudente/SP, Resende/RJ, 
Ribeirão das Neves/MG, Ribeirão 
Preto/SP, Sabará/MG, Santo/SP, 
São Bernardo do Campo/SP, São 
José dos Campos/SP, 
São Vicente/SP, 
Sete lagoas/MG, 
Sumaré/SP, 
Suzano/SP, 
Uberlândia/MG, 
Vila Velha/MG, 
Volta Redonda/RJ 
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Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

 

Porte 
Populacional 

Região 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Capitais 

Boa Vista/RR, 
Manaus/AM, 
Palmas/TO, 
Rio Branco/AC, 
Belém/PA. 

Aracajú/SE, Fortaleza/CE, João 
Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN, 
Recife/PE, 
Salvador/BA e Teresina/PI 

Brasília/DF, Campo 
Grande/MS, 
Cuiabá/MT, 
Goiânia/GO. 

Curitiba/PR, 
Florianópolis/SC, 
Porto Alegre/RS. 

Belo Horizonte/MG, 
Rio de Janeiro/RJ, 
São Paulo/SP, 
Vitória/ES. 
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AAppêênnddiiccee  FF  --  Relatório tabular da análise dos resultados 
da ETAC  

 

Introdução: 

O presente relatório descreve os procedimentos adotados em duas fases 

do projeto: (1) a coleta de dados e (2) a limpeza do banco de dados com 

a criação de novas variáveis e agregação de respostas abertas, 

transformando-as em categorias analíticas. 

Descrição das Atividades 

Fase 1: Coleta de dados 

Data de realização: 25 de outubro a 7 de dezembro de 2011 

Profissionais disponibilizados: 

• 10 (dez) entrevistadores (Press) 

• 1 Coordenador de pesquisa (Press) 

• 1 Analista - sociólogo (Press) 

Horário de realização: de 7:30 às 19:00 

Metodologia utilizada: 

A listagem disponibilizada inicialmente constava o nº do Estabelecimento 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em alguns 

casos o nome do profissional e o nome do estabelecimento. Por essa razão 

foi necessário fazer um levantamento dos números de telefones dos 

estabelecimentos de saúde e iniciar o contato.  
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O procedimento padrão adotado foi entrar em contato com o 

estabelecimento, verificar a existência do profissional citado na lista no 

local de trabalho. Caso afirmativo, identificar o melhor horário para 

realização da pesquisa. 

Inicialmente substituiu-se os profissionais listados por outro médico(a) na 

mesma Unidade de Saúde (US) nos seguintes casos: Profissional não 

trabalha mais na u, Profissional nunca trabalhou na unidade, Profissional 

de Férias, Profissional licenciado. 

Posteriormente substituiu-se as US por outra no mesmo município nos 

seguintes casos: US não tem médico, US não tem telefone, US não tem 

estrutura física própria e não tem telefone (casos em que a US está 

cadastrada no CNES, mas trata-se de uma unidade móvel, geralmente em 

área rural.) 

Por último, quando foram realizadas todas as tentativas possíveis no 

município constante da listagem e não atingiu-se as metas estabelecidas 

no plano amostral, substituiu-se o município por outro de mesmo porte 

populacional e mesma região geográfica e buscou-se localizar e aplicar o 

questionário com um profissional médico com atuação na Atenção Básica. 

Principais ocorrências que merecem destaque. 

→ Em municípios com porte populacional de até 50 mil habitantes, em 
alguns casos o médico da Atenção Básica de Saúde só foi localizado 
em Unidades Mistas, Hospitais Municipais e Policlínicas. No entanto, 
foi reforçado com os entrevistados que todas as informações 
solicitadas, inclusive a escala de satisfação, deveriam estar 
relacionadas às Unidades Básicas de Saúde onde os mesmos 
também atuam profissionalmente. 

→ Em alguns municípios, por não haver linha telefônica nas USs, as 
entrevistas foram realizadas através do telefone celular do 
profissional, e essa informação foi registrada no campo observação. 
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→ Durante todo o mês de novembro, os municípios do estado de 
Alagoas informaram que os profissionais médicos estavam em 
greve, o que reduziu bastante a possibilidade de realizar entrevistas 
nesse estado. 

→ Em grande maioria dos municípios da região Norte, inclusive 
capitais, foi identificado um grande número de US que não possuem 
linha telefônica, por se encontrarem em áreas bastante remotas. 

→ Em vários municípios com porte populacional acima de 50 mil 
habitantes houve resistência por parte das secretarias de saúde 
locais para autorizar os profissionais a participar da pesquisa. 
Nesses casos, foi enviada carta de apresentação do projeto, bem 
como tratativas diretas com os secretários ou coordenadores da 
Atenção Básica dos municípios. Embora em alguns casos a 
resistência institucional tenha permanecido as entrevistas foram 
realizadas. 

 

Resultados alcançados 

A Tabela 1 apresenta o número de entrevistas realizadas, distribuídas por 

Regiões Geográficas e Porte populacional. 

Tabela 1: Entrevistas realizadas, segundo porte populacional e região 
geográfica. 

Total

n % n % n % n % n % n % n
Norte 6 11,1 7 13 10 18,5 8 14,8 7 13 16 29,6 54

Nordeste 16 8 38 19,1 50 25,1 23 11,6 29 14,6 43 21,6 199
Sudeste 25 8,6 23 7,9 40 13,7 29 10 117 40,2 57 19,6 291

Sul 17 15,7 14 13 16 14,8 12 11,1 30 27,8 19 17,6 108
Centro-Oeste 6 10,2 7 11,9 8 13,6 4 6,8 7 11,9 27 45,8 59

Total 70 9,8 89 12,5 124 17,4 76 10,7 190 26,7 162 22,8 711

REGIÃO

PORTE POPULACIONAL DO MUNICÍPIO
Até 10 
mil

Mais de 10 
a 20 mil

Mais de 20 a 
50 mil

Mais de 50 
a 100 mil

Mais de 100 
mil Capital

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos 
Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Fase 2: Limpeza do banco de dados, criação de novas variáveis e 

agregação de respostas abertas, transformando-as em categorias 

analíticas 

Data: 7 a 9 de dezembro de 2011  

Profissionais disponibilizados:  

• 1 (Um) analista – Sociólogo 
• 5 Pesquisadores - Cepesc 

 

Metodologia utilizada: 

Nessa fase, os procedimentos adotados foram: 

• Verificação do total de questionários realizados, comparativamente 
ao plano amostral definido anteriormente, segundo porte 
populacional dos municípios e região geográfica. 

• Verificação de consistência de dados em todas as variáveis. 
• Identificação da necessidade de criação de novas variáveis para 

facilitar a análise dos dados.  
• Leitura de todas as respostas abertas, buscando identificar a forma 

mais adequada de agregação; 
 

Resultados alcançados: 

Em relação ao primeiro item da metodologia utilizada para essa fase, foi 

identificado que em alguns poucos estratos da amostra, em especial na 

Região Sudeste, foram realizadas entrevistas em número superior ao 

definido. Optou-se por não eliminar os casos excedentes do banco de 

dados, em especial por considerar-se que são informações úteis que não 

comprometem, de forma significativa, a distribuição amostral.  
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Todas as variáveis apresentaram consistência com suas definições e 

categorias. 

Foram criadas, como novas variáveis para o banco de dados as seguintes 

questões: 

→ Idade do entrevistado, em faixas etárias; (23 a 25 anos, de 26 a 30 
anos, de 31 a 35 anos, de 36 a 40 anos, de 41 a 45 anos, de 46 a 
50 anos de 50 a 55 anos, de 56 a 60 anos, de 60 a 65 anos e acima 
de 65 anos) 

→ Tempo de trabalho na Unidade de Saúde, em faixas etárias; (Menos 
de 1 ano, de 1 a 3 anos, de 3 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 20 
anos e mais de 20 anos) 

→ Tempo de trabalho no município, em faixas etárias; (Menos de 1 
ano, de 1 a 3 anos, de 3 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 20 anos 
e mais de 20 anos) 

→ Soma total de filhos;  
→ Comparação entre município de residência e de trabalho (Falso e 

Verdadeiro); 
→ Cursos de residência médica e de especialização informados 

agregados por áreas de atuação. As duas variáveis de formação 
acadêmica foram tratadas em conjunto e foram identificados os 
cursos que compõem as atividades ligadas diretamente à Atenção 
Básica em Saúde e agrupados pela similaridade. Nos casos em que 
o entrevistado informou mais de um curso, foi selecionado apenas 
aquele mais relacionado à atuação na Atenção Básica em Saúde. Os 
demais cursos foram agregados na categoria “Outros”. Os dados 
abaixo apresentam os cursos que foram agregados, as categorias 
utilizadas e a escala hierárquica utilizada. 

o Saúde da Família: Saúde da Família, Medicina de Família, 
Medicina Comunitária, Medicina Preventiva, Programa Saúde 
da Família, Saúde Primária, Saúde Coletiva 

o Clinica Médica: Clinica Médica, Clinica Geral, Medicina Interna 
o Pediatria: Pediatria, Saúde da Criança 
o Ginecologia: Ginecologia, Ginecologia e obstetrícia, 
Maternidade 

o Cirurgia: Cirurgia, Cirurgia Geral, Cirurgia pediátrica, Cirurgia 
de cabeça e pescoço e Clinica cirúrgica 

→ Motivos que desestimulam o profissional a permanecer na US 
agregado em categorias por similaridade: foram utilizadas as três 
dimensões já definidas na “Escala de avaliação do contexto de 
trabalho – EACT (Condições de Trabalho – CT, Organização do 
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Trabalho – OT e Relações socioprofissionais – RS) como parâmetro 
de similariedade. Alem dessas, respostas obtidas na pesquisa 
exigiram a proposição de outras cinco categorias (Localização da 
Unidade de Saúde ou do município – LO, Questões ligadas ás 
questões salariais e da carreira profissional – SAL, Questões ligadas 
ao suporte externo, em especial à estrutura externa do Sistema de 
Saúde, como referência e contra referência – SE, Questões ligadas á 
política, poderes executivo e legislativo – POL e Questões ligadas ao 
perfil da população atendida e a incorporação de princípios 
ideológicos do Programa Saúde da Família – POP)  

→ Motivos de escolha do local de trabalho agregado em categorias por 
similaridade. Por se tratar de uma pergunta em que os 
entrevistados informavam aspectos positivos, que os motivaram a 
escolher o trabalho, foram utilizadas as mesmas categorias 
utilizadas nos fatores de desestímulo, mas a partir do seu 
significado oposto. (Condições de Trabalho – CT, Organização do 
Trabalho – OT e Relações socioprofissionais – RS) como parâmetro 
de similariedade. Além dessas, respostas obtidas na pesquisa 
exigiram a proposição de outras cinco categorias (Localização da 
Unidade de Saúde ou do município – LO, Questões ligadas ás 
questões salariais e da carreira profissional – SAL, Questões ligadas 
ao suporte externo, em especial à estrutura externa do Sistema de 
Saúde, como referência e contra referência – SE, Questões ligadas á 
política, poderes executivo e legislativo – POL e Questões ligadas ao 
perfil da população atendida e a incorporação de princípios 
ideológicos do Programa Saúde da Família – POP). 
 

Após esses procedimentos, foi dado por encerrado o projeto em questão. 

O anexo 1 apresenta, na forma de tabelas, as primeiras informações a 

respeito da pesquisa, com a caracterização dos entrevistados e uma 

apresentação preliminar da EACT segundo o porte e a região geográfica e 

acompanha este documento. 
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AAppêênnddiiccee  GG  --  Resumos aprovados no III Congresso 
Regional de Medicina Familiar  

 
La demanda de médicos en Atención Primaria: revisión 

integradora de la literatura brasileña 

Celia Regina Pierantoni, Cid Manso de Mello Vianna, Tania França, Marina 

Campos Morici, Carinne Magnago, Marcus Paulo da Silva Rodrigues 

 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Dirección: Rua São Francisco Xavier, 524, Bloco E, sala 7010, Maracanã, CEP: 20550-

900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Teléfono: (55) 21 2234-7378. Fax: (55) 21 2569-1143.  

*Correo electrónico: cdvianna@gmail.com 

Objetivo: Estimar el uso de modelos de estimación y proyección de la 

fuerza de trabajo para planificación de la Atención Primaria en Salud. 

Métodos: Revisión integradora de la literatura brasileña. Se han 

habilitado publicaciones en los modelos matemáticos que calculan la 

demanda de recursos humanos. La selección bibliográfica se realizó entre 

mayo y julio de 2011 por dos pares de investigadores. Fueron incluidos en 

la revisión: artículos, informes, monografías, tesis de maestría, doctorado 

y posdoctorados, libros y folletos, independientemente del año de 

publicación. Se han utilizado las siguientes palabras-clave: recursos 

humanos; fuerza de trabajo; modelos econométricos, previsión de 

personal. Resultados: Nueve estudios fueron seleccionados; fueron 

identificadas seis metodologías centradas sólo en la estimativa del cuadro 

de personal de enfermería del hospital, que tiene como una de las 

principales variables la carga de trabajo, difícil de aplicar en el contexto de 

la APS. No se identificaron modelos econométricos de previsión para 

profesionales de la APS. Conclusiones: En Brasil, hay poco uso de 
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modelos de estimación / proyección de profesionales de salud de salud. Se 

cree que el desarrollo de modelos acordes con las necesidades de la APS 

será de gran relevancia para la planificación de la fuerza de trabajo en 

salud en el país. 

Palabras-clave: Atención Primaria de Salud, Administración del Personal 

en Salud, Modelos Econométricos 

Modalidade de apresentação proposta pelo autor: Presentación oral 

 

 

Satisfacción del médico en el trabajo en Atención Primaria en 

Salud: la aplicación de una escala 

 

Celia Regina Pierantoni, Cid Manso de Mello Vianna*, Tania França, 

Marcus Paulo da Silva Rodrigues, Carinne Magnago, Marina Morici 

 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Dirección: Rua São Francisco Xavier, 524, Bloco E, sala 7010, Maracanã, CEP: 20550-

900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Teléfono: (55) 21 2234-7378. Fax: (55) 21 2569-1143.  

*Correo electrónico: cdvianna@gmail.com 

 

Objetivo: Evaluar la satisfacción de los médicos de familia que trabajan 

en Atención Primaria de Salud en Brasil. Métodos: Estudio descriptivo 

exploratorio. Escenario: Brasil. Temas: los médicos de Atención Primaria 

de Salud (APS). La muestra: el tamaño de cálculo con estratificación de la 

población finita, 90% de intervalo de confianza, 6% de margen de error. 

Se entrevistaron a 687 médicos que representan el 1,2% del universo de 

la muestra. Recolección de datos: Entrevistas Telefónicas con Ayuda del 

Ordenador de teléfono (ETAC). Instrumento: cuestionario semi-

estructurado y Escala de Evaluación del Contexto del Trabajo (EACT), que 

tiene como objetivo captar las representaciones de los médicos sobre su 
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contexto de trabajo, basado en tres dimensiones de análisis 

interrelacionadas: i) las condiciones de trabajo; ii) la organización del 

trabajo; iii) las relaciones socio-profesionales de trabajo. Análisis: 

estadística descriptiva. Resultados: Perfil: 57% hombres, 37% entre 30 

y 40 años, 50% casados, 37% trabajan en los grandes centros urbanos. 

Principales factores que desalientan el trabajo: infraestructura inadecuada 

(27%) y los bajos salarios (18%). Conclusiones: El análisis preliminar de 

la aplicación de los resultados de la escala señaló resultado crítico de las 

dimensiones de las condiciones y organización del trabajo, y adecuado 

para la dimensión de las relaciones sociales y profesionales. Requieren 

una acción inmediata debido a la evaluación negativa: el rápido ritmo de 

trabajo y la responsabilidad por los resultados, y mejores salarios e 

infraestructura. Satisfacción de los médicos con el trabajo en la APS, de 

acuerdo con la escala aplicada, es mediana. Hay necesidad de intervenir 

en los factores de desmotivación en el trabajo, ya que la satisfacción 

laboral está estrechamente relacionada con la calidad de la atención en 

salud. 

 

Palabras-clave:: Atención Primaria de Salud, Administración del Personal 

en Salud, Satisfacción en el Trabajo.  

Modalidad de presentación propuesta por el autor: Presentación oral 
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AAppêênnddiiccee  HH  --  Artigo em processo de submissão  

 
MODELOS ECONOMÉTRICOS DE ESTIMATIVA DA FORÇA DE TRABALHO: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
 

 
Celia Regina Pierantoni 

Cid Manso de Mello Vianna  
Tania França 

Carinne Magnago 
Marcus Paulo da Silva Rodrigues 

Marina Campos Morici 
 

Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Endereço para correspondência: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Centro Biomédico, Instituto de Medicina Social. Rua São Francisco Xavier, 524, 
7º andar, bloco E, sala 7010. Maracanã. 20550-900 - Rio de Janeiro, RJ – 
Brasil. Telefone: (21) 22347378 Fax: (21) 23342152 
 
 
 
RESUMO 

Revisão integrativa cujo objetivo foi levantar o estado atual do conhecimento 
sobre modelos de projeção da força de trabalho no Brasil. A busca da literatura 
científica se deu a partir de diversas fontes: base de dados eletrônicas, 
revistas, anais e referência cruzada. A amostra foi constituída de nove 
publicações. Os resultados apontam o uso de seis métodos de estimativa de 
pessoal distintos, porém em sua maioria as metodologias propõem cálculos 
preditivos para o dimensionamento de pessoal com vistas à 
alocação/realocação imediata de profissionais. Ressalta-se a impossibilidade de 
definir qual o melhor modelo para a projeção de recursos humanos em saúde 
em virtude do pequeno número de publicações nacionais relativas ao tema, 
embora se visualize uma maior preocupação com a alocação de recursos 
humanos em saúde, mormente no âmbito hospitalar. 
 
Descritores: Recursos Humanos em Saúde, Força de Trabalho, Modelos 
Econométricos, Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Técnicas de 
Estimativa 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio do relatório Mundial de 

Saúde do ano de 2007 chama a atenção para a crise nos RHS que vem 

impondo um impacto negativo sobre as capacidades de muitos países em 

promover e melhorar a saúde de suas populações e aponta para a adequada 

provisão de pessoal como uma possível estratégia para a promoção de 

mudanças nos indicadores de saúde. 

 Essa posição é consubstanciada pela Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e o estabelecimento da Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Dessa emergiram 

temas prioritários a serem pesquisados e que foram definidos através da 

interlocução entre gestores, pesquisadores e usuários. Dentre os temas, está a 

Gestão do Trabalho em Saúde que destaca entre os principais tópicos as 

metodologias para a projeção da força de trabalho. 

 O número de postos de trabalho em saúde no Brasil, sobretudo na 

Atenção Primária em Saúde (APS), foi ampliado em grande medida devido à 

expansão da rede de serviços de saúde após a implementação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Consecutivamente, a Estratégia Saúde da Família, 

criada em 1994 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reorganizar os 

serviços e práticas sanitárias, passou a ser mais um campo no mercado de 

trabalho para o setor da saúde. Em 2001, estimava-se que pelo menos 170 mil 

postos de trabalho estavam envolvidos diretamente na condução do programa, 

sem contar o pessoal de apoio administrativo. Em 2004, esse número estava 

em torno de 400 mil (PIERANTONI et al, 2008; NEY, 2009; MAGNAGO, 2011).  

 Embora tenha ocorrido a expansão de estruturas relacionadas à atenção 

primária no país, para que a mesma torne-se resolutiva e possa contemplar 



 

276 

 

uma parcela significativa da população, é fundamental que haja no 

planejamento uma ideia do quantitativo da força de trabalho necessária a 

consecução dos objetivos do sistema nacional de saúde. Desta forma, o 

dimensionamento de recursos humanos (RH) pode ser considerado a etapa 

inicial do processo de provimento de pessoal e tem por objetivo antever o 

quantitativo, composição e perfil de profissionais necessários para o 

desenvolvimento das atividades diárias de assistência. A partir do 

dimensionamento é possível estimar os investimentos necessários seja em 

formação e capacitação de recursos humanos, em infraestrutura e 

equipamentos nas unidades prestadoras de serviço. 

 A alocação de RHS, porém, não se restringe somente ao uso de 

instrumentos analíticos para quantificar pessoas. É preciso calcular o número 

necessário de profissionais com competências específicas que as habilite a 

desempenhar tarefas consoantes aos princípios e necessidades do serviço de 

saúde. Além disso, abarca o julgamento de potenciais mudanças do ambiente 

interno e externo, com destaque para transições demográficos e 

epidemiológicos, que podem, por sua vez, gerar diferentes demandas 

profissionais (BRASIL, 2006). 

 Modelos matemáticos mais complexos do que simples razões de 

profissionais pela população ou setor, parecem ser mais adequados no cálculo 

da demanda requerida por trabalhadores da saúde. Estes correlacionam entre 

outros fatores: o crescimento demográfico, o padrão de adoecimento da 

população e relações entre mão de obra requerida e disponível. Adicionalmente 

esses podem predizer o equilíbrio mais adequado entre distribuição e número 

de trabalhadores de saúde e; entre o que é disponível e o que é demandado 

pelos serviços de saúde.  

 Embora as estimativas de demanda por profissionais de saúde sejam de 

fundamental importância no planejamento em saúde, o tema tem sido pouco 

discutido no âmbito da APS como foi evidenciado em levantamento 
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bibliográfico nacional e internacional sobre metodologias para o planejamento 

de recursos humanos em saúde (RHS). O estudo verificou que a maioria dos 

trabalhos encontrados aplicou cálculos para dimensionamento de pessoal para 

setores hospitalares especializados como Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

e com foco nos profissionais de enfermagem (PIERANTONI et al, 2011). 

 Dessa forma, urge a necessidade de projetos de pesquisa voltados para a 

gestão de recursos humanos em saúde, sobretudo no que se refere à 

estimativa da necessidade da força de trabalho e que sobrelevem as 

características do sistema de saúde brasileiro. 

 Nessa perspectiva, este estudo é parte de um projeto de pesquisa que 

em linhas gerais objetiva estimar a necessidade da força de trabalho em saúde 

em sistemas nacionais de saúde, tendo como modelo o sistema de saúde 

brasileiro e as propostas de cobertura para os próximos 10 anos. Para tanto, 

pretende-se utilizar um modelo econométrico capaz de estimar a necessidade 

de pessoal e que possa ser mais facilmente reproduzido para cada nível 

distinto de agregação, isto significa que cenários podem ser construídos para 

municípios, estados, regiões socioeconômicas, países e grupos de países.  

 Este estudo descreve a revisão integrativa realizada sobre modelos de 

projeção da força de trabalho no Brasil com a finalidade de levantar o estado 

atual do conhecimento sobre a temática e subsidiar a escolha do método a ser 

empregado na estimativa de pessoal proposta pelo projeto de pesquisa 

referido anteriormente. 

Além desta introdução, o presente artigo apresenta a primeira seção em 

que estão descritos os passos metodológicos da revisão integrativa. Na 

segunda seção encontram-se as evidências encontradas na literatura no que se 

refere a caracterização das publicações. Na terceira seção discutem-se os 

métodos estatísticos para predição de recursos humanos encontrados. Na 

quarta, faz-se uma sintética apresentação das características de um modelo a 
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ser aplicado na Atenção Primária em Saúde. E finalmente, na última sessão, 

estão sumarizadas as principais conclusões.  

 

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA: PASSOS METODOLÓGICOS 
 
 A Revisão integrativa da literatura científica objetivou responder a 

seguinte questão de pesquisa: “Qual o estado atual de conhecimento sobre o 

uso de modelos econométricos de estimativa da força de trabalho no Brasil?” e 

utilizou fontes abrangentes com diversas estratégias sistematizadas de busca, 

procedendo à seleção de publicações a partir de critérios pré-determinados e 

que, em etapa posterior sofreram apreciação crítica e compilação, resultando 

como produto uma súmula das evidências relacionadas ao tema de busca. 

 A revisão integrativa é um método que permite a compreensão ampliada 

de um determinado fenômeno por meio da sumarização de múltiplos estudos 

científicos, subsidiando a tomada de decisão e incorporação de evidências na 

prática profissional. Esta revisão é operacionalizada por meio de seis etapas 

básicas, a saber: formulação de questão de pesquisa, estabelecimentos de 

critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, avaliação dos estudos 

selecionados, análise e interpretação dos resultados e finalmente a 

apresentação da súmula do conhecimento (WHITTEMORE e KNAFL, 2005; 

MENDES, SILVEIRA e GALVÃO 2008; SOUZA et al, 2011).  

 Os critérios de inclusão estipulados foram: estudos nacionais 

independente do desenho metodológico que abordaram como tema central o 

uso de modelos para a previsão de demanda de recursos humanos, disponíveis 

na íntegra em meio online. Foram excluídos da pesquisa os artigos de reflexão, 

erratas e editoriais.  

 

1.1 Bases de Dados e Revistas Científicas 

 A pesquisa na literatura envolveu todas as bases de dados de literatura 

científica contidas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Perie do Centro de 
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Documentação do Instituto de Economia da Universidade de Estadual de 

Campinas (UNICAMP).  

 Na tentativa de aumentar a abrangência da pesquisa, também se fez 

busca diretamente em revistas científicas das áreas de administração, a saber: 

Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP); Revista de 

Administração Pública (RAP); Revista de Administração de Empresas (RAE); 

Revista de Administração Contemporânea (RAC); Revista de Administração em 

Saúde (RAS); Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP); Revista Desafios 

do Desenvolvimento e Boletim Mercado de Trabalho.  

Ademais, referências cruzadas dos artigos pré-selecionados, Biblioteca 

Carlos Gentile de Mello do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, anais de eventos científicos e a Plataforma Lattes 

também se constituíram como instrumentos de busca.  A coleta de dados foi 

realizada no período compreendido entre 27 de abril e 31 de maio de 2011 nas 

referidas fontes por meio de descritores e palavras-chave. Os descritores 

utilizados foram selecionados na Biblioteca Virtual de Saúde através do DeCS – 

Descritores em Ciências da Saúde, edição 2011, quais sejam: recursos 

humanos; modelos econométricos; e; força de trabalho. Como forma de 

ampliar a busca, selecionou-se também palavras-chave encontradas em outros 

trabalhos de temática semelhante à empregada por esta pesquisa: previsão de 

pessoal; trabalho; turnover; rotatividade; capital humano; econometria; oferta 

de mão de obra; demanda por trabalho.  

 As Revistas Planejamento e Políticas Públicas, Desafios do 

Desenvolvimento, Revista de Administração em Saúde e o Boletim Mercado de 

Trabalho – Conjuntura e Análise, não permitem buscas a partir de palavras- 

chave, sendo assim, elas foram consultadas uma a uma através do sumário de 

todas as edições disponíveis online.  

   

 



 

280 

 

1.2 Plataforma Lattes 

 A fim de identificar grupos de pesquisa que potencialmente realizam 

pesquisas sobre estimativa de recursos humanos e suas respectivas 

publicações não indexadas nas fontes pesquisadas, e, portanto não 

encontradas nas etapas anteriores, foram realizadas buscas no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil, mecanismo de busca hospedado na Plataforma 

Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq). Os termos de busca utilizados na investigação dos grupos de pesquisa 

foram harmonizados com os da revisão integrativa, descritos anteriormente, 

com vistas a aumentar a amplitude do levantamento bibliográfico. 

Foram considerados todos os grupos de pesquisa inseridos nas áreas da 

saúde e/ou ciências sociais aplicadas (abarca entre outras, as disciplinas de 

administração e economia), independentes da localização geográfica e vínculo 

institucional. Habilitaram-se a compor a amostra final os grupos com linhas de 

pesquisas relacionadas à proposta por este estudo, ou seja, estimativa de 

demanda por recursos humanos de qualquer categoria profissional e ambiente 

de trabalho por meio do uso de modelos econométricos. Foram excluídos da 

pesquisa os grupos que não possuíam título ou descrição das linhas de 

pesquisas e que, portanto, não permitiram a compreensão da proposta do 

grupo.   

O refino dos grupos de pesquisa foi realizado por meio da leitura dos 

títulos e objetivos das linhas de pesquisa. Após a pré-seleção, foram acessados 

os currículos dos líderes dos grupos de pesquisa em busca de produção 

bibliográfica concernente ao uso de modelos de estimativa de recursos 

humanos.   

 

1.3 Seleção das Publicações 

 A pré-seleção das publicações retornadas deu-se em três etapas 

distintas. Na primeira, foi realizada pré-eleição das publicações por um grupo 
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formado por três pesquisadores. Nesta etapa, refinos sucessivos mediante 

leitura dos títulos e resumos dos estudos foram necessários em virtude da alta 

sensibilidade alcançada em consequência do uso dos diversos termos de busca. 

 Na segunda, as publicações pré-selecionadas foram revisadas 

separadamente por dois grupos formados por três revisores cada. Nesta etapa 

cada grupo fez novos refinos a fim de que a amostra final tivesse maior 

especificidade. Finalmente, os dois grupos realizaram uma reunião de consenso 

para a composição da amostra final, leitura completa e síntese de cada um dos 

trabalhos (Figura 1). 

 Para análise das publicações selecionadas, um instrumento foi elaborado, 

no qual continha as seguintes variáveis: título, periódico, ano de publicação, 

autoria, área de atuação dos pesquisadores, objetivos, metodologia de cálculo, 

sujeitos da pesquisa e resultados.  
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1. RESULTADOS 
 

2.1 Caracterização dos Estudos 

A busca na BVS (n=137), PERIE (n=137), RAUSP (n=3), RAP (n=3), RAE 

(n=397) e RAC (n=19) retornaram 696 publicações, que após deliberação em 

reunião de consenso apenas três compuseram a amostra final. As revistas 

Desafios do Desenvolvimento, PPP, RAS e o Boletim Mercado de Trabalho não 

permitem busca por meio de palavras-chave, sendo realizada consulta do 

sumário de todas as edições online, quantas foram: 64 (n=313 artigos); 24 

(n=166 artigos); 46 (n=104 artigos) e 35 (n=35 artigos), respectivamente. 

Dessas fontes nenhum artigo foi selecionado para a amostra final.  

Por meio de referência cruzada, investigação manual em bibliotecas 

tradicionais e anais de congressos, selecionaram-se cinco publicações. A busca 

via Plataforma lattes resultou na seleção de mais um estudo. A amostra final 

foi composta, portanto de nove publicações (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção da literatura científica. Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

 

Das nove publicações selecionadas, cinco são artigos (E1, E2, E7, E8, 

E9), dois são trabalhos apresentados em eventos científicos (E3, E4), um 
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relatório de pesquisa (E5) e uma dissertação (E6). A Tabela 1 apresenta de 

forma sucinta as variáveis caracterizadoras das publicações.  
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Tabela 1: Variáveis caracterizadoras das publicações selecionadas. Rio de Janeiro, 
2011 
 
         Título da publicação Periódico/fonte; 

ano 
Autor(s) Objetivos 

E1 Dimensionamento de 
pessoal de 
enfermagem em um 
Hospital Universitário 

Revista Brasileira 
de Enfermagem, 
2005 

Nicola AL, 
Anselmi ML 

Dimensionar o quadro de pessoal 
de enfermagem para unidades de 
internação de adultos em um 
hospital universitário 

E2 Dimensionamento do 
pessoal de 
enfermagem das 
unidades de 
internação do 
Hospital São Paulo 

Revista Acta 
Paulista de 
Enfermagem, 2005 

Matsushita MS, 
Adami NP, 
Carmagnani MIS 

Dimensionar o pessoal de 
enfermagem segundo modelo 
Gaidzinski e comparar os 
resultados obtidos com o quadro 
de pessoal de enfermagem atual  

E3 Dimensionamento de 
Recursos Humanos 
em uma empresa 
fabricante de 
materiais sanitários: 
uma abordagem via 
programação inteira 

Simpósio de 
Pesquisa 
Operacional & 
Logística da 
Marinha, 2008 
(Anais) 

Rosa BA, Filho 
EMS 

Apresentar um modelo de 
Programação Inteira, para a 
realização do dimensionamento 
dos recursos humanos de uma 
empresa fabricante de materiais 
sanitários 

E4 Métricas para 
dimensionar recursos 
humanos nos Centros 
de Operações de 
Rede 

Simpósio Brasileiro 
de Redes de 
Computadores e 
Sistemas 
Distribuídos, 2007 
(Anais) 

Oliveira AG, 
Bianchini D, 
Abbade MLF 

Descrever o dimensionamento de 
recursos humanos nos Centros de 
Operações de Redes e 
estabelecer indicadores de 
atendimento e métricas voltadas 
para a manutenção dos contratos 

E5 Dimensionamento 
quantitativo de 
recursos humanos 
em hospitais privados 
e públicos no Estado 
de São Paulo 

Biblioteca Digital da 
FGV, 2000 
(Relatório de 
Pesquisa) 

Picchiai D.  Relacionar indicadores e 
parâmetros, que estabeleçam 
quantitativamente o número de 
profissionais ideal, para 
determinado nível de produção de 
serviços por setor do hospital 

E6 Médicos em Minas 
Gerais: projeções 
para o período 2010-
2020 

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais [Mestrado 
em Economia], 
2008 

Rodrigues FG Estimar o número de médicos, 
em Minas Gerais, para o período 
de 2010-2020 

E7 Dimensionamento de 
pessoal de 
Enfermagem em uma 
Unidade 
Especializada em 
transplante de 
fígado: comparação 
do real com o 
preconizado. 

Revista da Escola 
de Enfermagem da 
USP, 2000 

Tanos MAA, 
Massarollo, MCKB, 
Gaidzinski RR 

Dimensionar o quadro de pessoal 
de enfermagem em uma unidade 
especializada em transplante de 
fígado, segundo Resolução COFEN 
n°189/966. 

E8 Dimensionamento de 
Recursos Humanos: 
desenvolvimento de 
um modelo conceitual 
e sua aplicação 

Revista de Gestão 
USP, 2007 

Marinho BL, 
Vasconcellos EPG 

Delinear uma metodologia de 
dimensionamento de recursos 
humanos com base na literatura e 
apresentar um exemplo de 
aplicação a um caso real 

E9 Proposta de modelo 
para 
dimensionamento do 
pessoal de 
enfermagem em 
assistência 
domiciliária.  

Revista da Escola 
de Enfermagem da 
USP, 2007 

Dal Ben LV, 
Gaidzinski RR 

Identificar os critérios utilizados 
por gerentes e enfermeiras que 
atuam na área, para dimensionar 
o pessoal de enfermagem e, 
propor um modelo que norteie a 
sistematização do 
dimensionamento do pessoal de 
enfermagem em assistência 
domiciliária. 
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 Nota-se, a partir da Tabela 1, que os estudos E1, E2, E7 e E9 (45%) 

foram publicados em periódicos de enfermagem; E5, E8 (22%) são da área de 

administração e; os E3, E4, E6 estão distribuídos igualmente nas áreas de 

logística (11%), informática (11%) e economia (11%). Os estudos E7 e E9 

foram publicados no mesmo periódico e apresentam um autor em comum. 

 A distribuição por ano de publicação assinalou que, em 2007 foram 

editados três dos nove trabalhos (E4, E8, E9), dois estudos no ano de 2005 

(E1, E2) e outros dois em 2000 (E5, E7). As publicações mais recentes (E3, 

E6) são datadas de 2008.   

Quanto aos objetivos propostos, identificou-se que todas as publicações 

abordam o dimensionamento de recursos humanos para área específica, com 

destaque para o setor saúde com seis publicações (E1, E2, E5, E6, E7, E9), o 

que representa pouco mais de 66% do total dos trabalhos selecionados. 

Ressalta-se ainda, que destes seis, quatro tinham por sujeitos de pesquisa 

trabalhadores da categoria de enfermagem (E1, E2, E7, E9). Os demais 

trabalhos tiveram por foco a estimativa de pessoal em outros setores, quais 

sejam: indústria (E3), tendo por população alvo do estudo os montadores e 

operadores do setor de fabricação de sanitários de uma empresa; 

telecomunicações (E4), com projeção de recursos humanos para conformação 

de equipe de um Centro de Operações de Rede e; habitação (E8) com previsão 

dos funcionários (exceto os com cargos de chefia) e estagiários de uma 

secretaria municipal de habitação. Incluem-se nessa amostra funcionários do 

setor de mão-de-obra, de elaboração e planejamento de projetos, entre 

outros. 

Exceto por um estudo (E5), que objetivou relacionar indicadores e 

parâmetros para o estabelecimento de quantitativo de pessoal a partir da 

literatura, os demais apresentam a aplicação de métodos de previsão de 
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recursos humanos. Não se constatou, portanto, grande diversidade entre os 

objetivos identificados. 

 No que se refere ao desenho metodológico, o estudo de caso foi o mais 

utilizado, aparecendo em cinco dos nove trabalhos (E1, E3, E4, E7 e E8), 

seguido do estudo descritivo empregado em três publicações (E2, E6, E9) e, 

finalmente da revisão de literatura que foi aplicado em apenas um trabalho 

(E5), como elucidado pela Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição das publicações segundo tipo de estudo e métodos de 
previsão de recursos humanos empregados. Rio de Janeiro, 2011 
 
Estudo Tipo de estudo Método de previsão de recursos 

humanos 
E1 Estudo de caso Método Gaidzinski 
E2 Descritivo Método Gaidzinski 
E3 Estudo de caso* Modelo de Programação Inteira (PI) 
E4 Estudo de caso* Modelo da Teoria de Filas 
E5 Revisão de literatura Modelo de Hospitais Universitários** 
E6 Descritivo* Método dos Componentes Demográficos e 

Método proposto por Goic 
E7 Estudo de caso Método Gaidzinski 
E8 Estudo de caso Método proposto pelos autores 
E9 Descritivo Método Gaidzinski 

* O desenho de estudo não foi classificado pelos autores, portanto, a 
classificação foi realizada a partir das características e descrição dos passos 
metodológicos. 
** O estudo não aplica o modelo, mas apresenta-o e descreve-o.  
 

No que se refere aos modelos de previsão abordados, o método proposto 

por Gaidzinski para cálculo de pessoal de enfermagem foi utilizado por quatro 

estudos (E1, E2, E7 e E9) (45%). O Método dos Componentes Demográficos e 

o Método proposto por Goic foram adaptados e mesclados pelo E5 para 

constituir a metodologia de cálculo de previsão de médicos para o Estado de 

Minas Gerais. Os demais métodos de cálculo empregados, quais sejam: Modelo 

de Programação Inteira (E3), Modelo Fila (E4) e um Modelo conceitual (E8) 

formulado pelos autores foram aplicados por somente um estudos cada. Em 
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uma publicação (E5) não há a aplicação direta de nenhum método, entretanto, 

os autores fazem menção a alguns métodos de projeção de pessoal, como o 

Modelo de Hospitais Universitários, na medida em que relacionam os 

parâmetros e indicadores necessários aos cálculos. 

 

 

   

 

2. MODELOS DE ESTIMATIVA DA FORÇA DE TRABALHO 
 

 Esta revisão integrativa encontrou seis metodologias distintas de 

estimativa/projeção de recursos humanos empregados no Brasil, os quais se 

encontram apresentados e discutidos a seguir.  

 

 

3.1 Método Gaidzinski 

O método Gaidzinski19 foi formulado com vistas a subsidiar o 

dimensionamento dos profissionais de enfermagem a partir das seguintes 

etapas: 

 

Etapa 1: Conhecer o perfil dos pacientes quanto ao grau de complexidade 

assistencial. Esta etapa é fundamental para determinação do tempo 

despendido pelos profissionais de enfermagem; 

Etapa 2: Levantar a necessidade de horas de assistência de enfermagem. De 

acordo com o grau de complexidade dos pacientes é possível estabelecer o 

tempo gasto pelos profissionais no suprimento das necessidades de cuidado 

demandadas pelos pacientes. Para tanto, a Resolução do Conselho Federal de 

                                    

19
 Gaidzinski RR. Dimensionamento de pessoal de enfermagem em instituições hospitalares [tese]. São Paulo (SP): Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 1998. 
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Enfermagem (COFEN) n°189/96 preconiza as horas médias de assistência que 

cada profissional de enfermagem deve dispensar no cuidado ao cliente de 

acordo com a complexidade do caso. Consideram-se como horas de 

Enfermagem, por leito, nas 24 horas:  

� 3,0 horas de Enfermagem, por cliente, para aqueles que necessitem de 
assistência mínima ou realizem autocuidado;  

� 4,9 horas de Enfermagem, por cliente, para os que carecem de 
assistência intermediária;   

� 8,5 horas de Enfermagem, por cliente, quando da necessidade de 
assistência semi-intensiva;   

� 15,4 horas de Enfermagem, por cliente na assistência intensiva.  
Ressalta-se, que outros parâmetros de carga horária de enfermagem 

podem ser utilizados.  

Etapa 3: Determinar o percentual dos diferentes profissionais de Enfermagem.  

A Resolução do COFEN n°189/96 já estabelece a distribuição percentual, do 

total de profissionais de Enfermagem, com base no Sistema de Classificação de 

Pacientes (SCP)20: 

� Para assistência mínima e intermediária, 27% de Enfermeiros (mínimo 
de seis) e 73% de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 

� Para assistência semi-intensiva, 40% de Enfermeiros e 60% de Técnicos 
e Auxiliares de Enfermagem;   

� Para assistência intensiva, 55,6% de Enfermeiros e 44,4% de Técnicos 
de Enfermagem. 

Etapa 4: Identificar a jornada efetiva de trabalho, uma vez que pressupõe-se 

que os trabalhadores não são produtivos em todo o turno de trabalho visto 

que, dispensam tempo em atividades não relacionadas às profissionais, tais 

como descanso, atendimento das necessidades fisiológicas e outras (DAL BEM 

e GAIDZINSKI, 2007).  

Etapa 5: Identificar o percentual de absenteísmo e ausências da equipe de 

enfermagem. Sabe-se que os profissionais por vezes faltam ao trabalho por 

causas diversas. Em virtude disso, faz-se necessário considerar as ausências 

                                    

20
 O Sistema de Classificação de Pacientes busca agrupar os pacientes segundo o nível de dependência assistencial (CARMONA e 

ÉVORA, 2002)  
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previstas (folgas, férias) e não previstas (faltas, licenças) no cálculo de 

dimensionamento de profissionais.  

Seguidas estas etapas, aplica-se a seguinte equação para calcular o 

quantitativo de profissionais da categoria de enfermagem necessário aos 

cuidados exigidos pela unidade: 

 

Onde:  

q = quantidade total de pessoas de enfermagem; 
Pk = proporção percentual da categoria k;  
k = categoria profissional; 
nj = quantidade média diária de pacientes que necessitam do tipo de cuidado 
j; 
j = tipo de cuidado requerido pelo paciente (mínimo, intermediário, semi-
intensivo, intensivo); 
hj = tempo médio de cuidado de cada paciente que necessita do cuidado j; 
t = tempo diário de trabalho de cada profissional dado em horas; 
p = produtividade média (% do tempo diário de trabalho, dedicado ao cuidado 
do paciente); 
e = número de folgas semanais que necessitam de cobertura; 
f = número de dias de feriados por ano, não coincidentes com o domingo; 
vk = número de dias de férias por ano, por categoria profissional; 
ak = número médio de dias de ausências não previstas (absenteísmo) por 
categoria profissional, por ano; 
d = dias de funcionamento da unidade;  
D = dias trabalhados no ano. 

 

Quatro dos nove estudos selecionados abordam o modelo de cálculo 

proposto por Gaidzinski (E1, E2, E7 e E9). Três deles comparam o quadro 

existente com o preconizado (ou ideal). Os resultados obtidos por Nicola e 

Anselmi (2005), Matsushita, Adami e Carmagnani (2005) apontou quantitativo 

de enfermeiros existente nas unidades inferior ao projetado e número de 

técnicos de enfermagem que ultrapassou o estimado. Enquanto, o estudo de 

Tanos, Massarollo e Gaidzinski (2000) assinalou um quadro de profissionais de 
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enfermagem existente que superou o preconizado pela Resolução COFEN nº 

189/96. Ressalta-se que este último, adotou os índices de absenteísmo 

fundamentados nos estudos de Gaidzinski et al (1998), por considerar os 

índices, encontrados por meio de observação e coleta de dados na própria 

unidade, muito elevados. O uso dos índices estabelecidos por literatura podem 

não corresponder à realidade de diversas unidades, portanto sua generalização 

e consequente utilização em detrimento das especificidades de cada local de 

trabalho podem gerar resultados não fidedignos. Entretanto, por meio desses 

três estudos constata-se que o método Gaidzinski pode ser útil para projeção 

de profissionais de enfermagem para atuação em unidades hospitalares, onde 

é possível determinar o tempo despendido em assistência de enfermagem com 

pacientes internados considerando seu grau de complexidade. 

O estudo de Dal Ben e Gaidzinski (2007) adaptou o método proposto por 

Gaidzinski de modo que ele pudesse ser utilizado para calcular a necessidade 

de profissionais de enfermagem no atendimento domiciliar. Para tanto, fez-se 

necessário o conhecimento das atividades de cuidado exercidas pela 

enfermagem no domicílio. As autoras obtiveram esta informação mediante 

entrevista com profissionais relacionados à assistência domiciliária.  Ressalta-

se, entretanto, que ainda constitui-se como desafio estimar o tempo gasto nas 

atividades desenvolvidas no âmbito domiciliar em virtude dos diversos graus 

de complexidade da assistência desenvolvidos, uma vez que são realizados 

atendimentos de pacientes com problemas diversos de saúde que podem 

requerer assistência de enfermagem integral, parcial ou apenas auxílio na 

realização de atividades de autocuidado e; pelo atendimento multiprofissional 

característico da assistência domiciliária. Esses fatores podem engendrar num 

cálculo não legítimo da média de horas gastas com as intervenções realizadas 

especificamente pelos profissionais de enfermagem. 

 Nota-se que para a aplicação do método Gaidzinski, a demanda efetiva 

de atendimento da unidade deve ser conhecida detalhadamente. Além disso, 
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utiliza como parâmetro de base a demanda atual, e não uma projeção, 

pressupondo, portanto, que as necessidades de saúde se manterão constantes 

ao longo do tempo. E uma vez, que o método não considera a oferta de 

profissionais no mercado de trabalho, implica sopesar que o estoque na 

unidade de análise é invariável e, além disso, quando for necessária a 

contratação de profissionais para complemento de quadro, haverá estoque 

compatível no mercado e que os salários oferecidos serão suficientes para 

atração de novos profissionais. Em virtude do exposto, a aplicação deste 

método para outros profissionais de saúde, bem como no âmbito da APS, 

requer grandes adaptações e não garante que uma meta estimada de RHS seja 

alcançável. 
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ρ =     λ 

 

n =  c.ρ+ ρ.Pq 

 

Pq =  (c.ρ)c.P0 

                               Onde: 

λ = ritmo médio de chegada no sistema 

c = quantidade de atendentes 

    Onde: 

Pq = probabilidade dos analistas estarem 

ocupados 

 

3.2 O Método da Teoria de Filas 

O método da Teoria de Filas baseia-se na probabilidade de formação de 

filas e através de análises matemáticas, permite o dimensionamento da oferta 

de profissionais com o propósito de atender as necessidades da clientela, 

mesmo num sistema de serviços onde a demanda cresce de forma 

imprevisível.. Este método considera a taxa de utilização dos serviços, a 

dinâmica do atendimento ao cliente e o tempo de permanência na fila.  

A taxa de utilização do sistema (ρ) é dada por: 

 

 

 

  
A quantidade média de clientes no sistema (n) é expresso através de: 
 
 
 
 
  
A probabilidade de ocupação da fila é indicada por: 
 
 
 
 
 
Sendo que a probabilidade de o sistema estar vazio, ou seja, sem clientes (P0), 
é dada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, o tempo médio de permanência dos clientes na fila (TF) é 
expresso por: 

                   c-1                                                               

-1 

P0 =  ∑     (c.ρ)n            

(c.ρ)c           
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βhmês =   βh . 

qHH , 

βmax  = βhmês .c 

 
 
 
 
 
 
 
 

A aplicação deste método por Oliveira, Bianchini e Abbade (2007) se deu 

em uma empresa de telecomunicações a partir de dados históricos de um 

Datacenter de uma operadora, e os resultados da teoria de filas comparados 

aos de simulações com distribuição estatística não demonstraram correlação 

direta entre TF e ρ de 100% e o comportamento de λ e β. Em virtude deste 

achado, os autores adaptaram o modelo, agregando uma variável de 

produtividade em dependência do tempo denominada βmax que é calculada 

pela quantidade máxima de atendimento por hora βh = 3 por 

analista/hora/mês, com o número de horas trabalhadas no mês qHH = 180 

horas (médio), de forma que a quantidade máxima de atendimentos mensais 

por analista é: 

 

que adequado ao número da equipe se verifica pela fórmula 

 

Após a reprodução dos dados utilizados nas simulações e aplicação da 

variável βmax, constatou-se que o dimensionamento adequado foi alcançado, 

uma vez que indicaram o real comportamento dos atendimentos e da taxa de 

ocupação. 

Os modelos baseados na teoria das filas tem sido largamente 

empregados em saúde para cálculo dos tempos de espera de pacientes nas 

filas de atendimento como Marinho (2006) que calcula os tempos nas filas para 

transplantes e, Marinho e Cardoso (2007) que avalia os tempos de espera no 

SUS, para as internações relacionadas a gravidez, parto e puerpério. Embora 

relativamente simples, sua aplicação no campo da saúde para os fins descritos 

                                           c 

TF =          λ 

                     -----      
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Minimizar Z = ∑ cij 

xij 

∑ wij x ij  ≤  b  

(1) 

∑ x ij  =  1  (2) 

j 

x ij  ∈ {0,1} 

é de difícil aplicação, sobretudo na APS em virtude de sua complexidade 

operacional. Para tanto, isso requer o conhecimento dos intervalos de tempo 

entre as chegadas dos pacientes nas unidades (para calculo da demanda 

espontânea) e o início e término dos diferentes atendimentos executados pelos 

profissionais (calculo do tempo gasto com as atividades). Ademais, os modelos 

de teorias das filas não contemplam variáveis relacionadas à adequação da 

distribuição dos serviços e nem mudanças nas taxas de utilização desses 

mesmos serviços.  

 

3.3 Modelo de Programação Inteira 

O modelo de Programação Inteira para dimensionamento de pessoal 

busca a utilização ótima dos recursos disponíveis, tendo em vista as limitações 

impostas pelo processo produtivo. Requer a definição de parâmetros de 

produtividade e da taxa de utilização dos serviços. Para tanto, faz-se 

necessário o conhecimento do tempo gasto na execução de cada tarefa 

realizada pelo profissional. 

Os autores desenvolveram um modelo de programação inteira, cuja 

função objetivo minimiza o custo total de alocação nas tarefas dado um 

número fixo de profissionais que possuem a mesma produtividade unitária: 

 

 

Adicionalmente, os autores acrescentaram duas restrições. A restrição 1 

indica que o tempo total gasto pelos trabalhadores na realização de suas 

tarefas não pode exceder sua jornada de trabalho. A restrição 2 indica que 

uma determinada tarefa só poderá ser alocada a um profissional. As restrições 

são representadas pelas seguintes equações: 

 

 
  
Onde:  
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xij: variável de decisão que indica se o i-ésimo profissional é alocado na tarefa 

j.  

b: número máximo de horas que um profissional pode trabalhar.  

Wij: tempo de realização da tarefa j pelo profissional i-ésimo montador  

cij: custo de realização da tarefa j pelo profissional i-ésimo montador 

 
Esta metodologia pressupõe que não haja interferências externas ao 

trabalho, que a demanda de serviços seja previamente determinada e que 

todos os trabalhadores possuam a mesma capacidade produtiva. Desconsidera 

a dinamicidade e imprevistos no ambiente de trabalho bem como mudanças 

das necessidades da clientela (ROSA e FILHO, 2006; BARBER e LÓPEZ-

VALCÁRCEL, 2010). Pode ser aplicado para a alocação diária de recursos 

humanos, sobretudo em setores nos quais a demanda por serviços permanece 

constante, e a diversidade das atividades realizadas seja pequena. Sua 

aplicação direta na APS talvez não seja possível, pois implicaria desconsiderar 

a demanda espontânea, assumir que existe um padrão de produtividade pré-

definido para o setor saúde e que todas as atividades desenvolvidas e o tempo 

despendido para cada uma delas, fossem homogêneos entre os profissionais. 

 

3.4 Método das Componentes Demográficas e Método Goic 

 

O Método das Componentes Demográficas, aplicado por Rodrigues (2008) 

consiste em projetar o número de profissionais de uma determinada faixa 

etária para o quinquênio seguinte, e a partir deste para o próximo quinquênio, 

e assim sucessivamente. Destaca-se que os componentes demográficos 

(fecundidade, mortalidade e migração) são as principais variáveis deste 

método. Assim, as projeções estão diretamente relacionadas às conjecturas do 

comportamento futuro dessas variáveis (GIVISIEZ, 2004). 
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O método proposto por Goic21 foi adaptado e também utilizado por 

Rodrigues (2008), entretanto esse método é semelhante ao das Componentes 

Demográficas, uma vez que também estima a população e as variáveis 

responsáveis pelo comportamento de entrada e saída de médicos no mercado 

de trabalho, tais como imigração, emigração e mortalidade.  

O cálculo de projeção aplicado por Rodrigues (2008), com fundamento 

nesses dois métodos referidos anteriormente, parte do estoque de médicos 

ativos de um ano base. Dado esse estoque, seguem-se os seguintes passos: 

Passo 1: Determinar a população de profissionais sobreviventes (fechada à 

migração) que   corresponde ao número de profissionais ativos no momento t, 

ou seja, o estoque de profissionais ativos sobreviventes no final de um período 

de cinco anos, que é obtido por:  

 

Onde: 
 

 = população fechada (F) de profissionais ativos, por sexo, que passados 

cinco anos após o ano t, tinha x+5 a x+10 anos; 

 = população de profissionais ativos, por sexo, que no ano t, tinha de x a 

x+5 anos; 

 = razão de sobrevivência por sexo, e por período quinquenal, ou seja, a 

probabilidade de um profissional ativo com x a x+5 anos, no ano t, sobreviver 

ao final dos próximos cinco anos. 

 

                                    

21 Goic A. Disponibilidad de médicos em Chile y su proyección a mediano plazo. Cinco años depués. Rev 
Méd Chile 1999; 127(10): 1183-88. 
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Passo 2: Determinar as novas entradas de profissionais ativos no período 

quinquenal que precede o ano da projeção, que depende do quantitativo de 

vagas ofertadas e ocupadas para o curso de graduação profissional no ano t e, 

que resultam em egressos no ano t+n (n representa o período de duração do 

curso profissional). Desses egressos um percentual se inscreverá nos 

conselhos profissionais. 

 

 

Onde:  

 = novos registros nos conselhos profissionais 

  = razão de sobrevivência 
 

Passo 3: Determinar a população de profissionais aberta à migração que 

corresponde ao total projetado da população fechada adicionada ao saldo 

migratório (SM) que ocorrera cinco anos antes dessa projeção. 

 

Onde: 

 = profissionais imigrantes, dado pelos egressos que se inscreveram em 

outro local (município, estado) entre t e t+5 por sexo; 

= profissionais emigrantes, dado pelas transferências de profissionais 

para outro local (município, estado); 

 

Passo 4: Determinar a taxa líquida migratória (TLM) obtida por: 

 

Onde: 

= estoque de profissionais por grupo etário e sexo. 
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O método utilizado por Rodrigues (2008) considera o crescimento obtido 

nos anos anteriores para calcular o desenvolvimento das variáveis para os 

anos seguintes, visto que pressupõe que a taxa de crescimento e as 

características demográficas variam previsivelmente. Além disso, esses 

métodos não consideram alterações nas necessidades de atendimento da 

população nem a distribuição dos serviços de saúde. Eles se atêm apenas em 

projetar o número de profissionais que estarão disponíveis no mercado 

(estoque), e, portanto, também não sopesam a funcionalidade e a alocação 

desses profissionais.  

Adicionalmente, esse método não considera mudanças das necessidades 

de saúde da população e projeta apenas considerando o número de habitantes. 

Não obstante, constitui-se de um método economicamente viável e melhor 

aplicável quando a finalidade é alterar os padrões de oferta dos serviços de 

saúde (AHMED, FATEHA e BENJAMIN, 2000; HALL, MEJIA, 1978).  

 

3.5 Modelo Conceitual 

Marinho e Vasconcelos (2007) em seu estudo (E8) apresentaram uma 

metodologia conceitual de dimensionamento de recursos humanos baseada na 

literatura e descreveram sua aplicação em uma empresa estatal.  

Esse método realiza o levantamento: do cenário atual da organização no 

que se refere à carga de trabalho para cada atividade, perfil dos trabalhadores 

e padrões internos de desempenho (metas); a partir de dados históricos para o 

conhecimento da evolução do quadro funcional e da produção; benchmarking 

e; análise de políticas governamentais para o setor. A confluência dessas 

informações resultaria no quadro ideal de recursos humanos a ser contratado.  

 Inicialmente obteve-se o levantamento do quadro atual de profissionais 

mediante cálculo das horas ocupadas por mês por um trabalhador (Hm) a partir 

da equação 1. Posteriormente, o levantamento do quadro necessário, calculado 

a partir das horas necessárias por mês por um trabalhador (Hn), foi obtido com 
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base na expectativa de evolução na produção - indicada pelos gestores - e que 

somada à produção atual resultou na meta diária a ser alcançada por cada 

trabalhador (m). Ademais foi utilizado um índice de horas trabalhadas (ih) 

produto da subtração do total de horas trabalhadas pelo total de horas ociosas 

em virtude de férias, licenças, deslocamentos dentro da unidade, telefonemas, 

atendimento das necessidades fisiológicas e outros, como evidenciado pela 

equação 2.  

 

 

 

 

Ressalta-se que a metodologia adotada não deixa clara a influência do 

benchmarking, uma vez que o estudo de caso não evidenciou distinção entre o 

quadro da organização estudada com outras concorrentes. Também não foi 

discutida a interferência dos dados históricos nem das políticas governamentais 

para o setor. Ademais, o método não contempla índices de rotatividade de 

profissionais, e por ter sido aplicado em uma empresa estatal, onde este índice 

é mínimo - em virtude do modelo de contratação estatutário vigente - não se 

podem garantir resultados de projeção fidedignos, caso seja aplicada na APS, 

uma vez que o índice de rotatividade de profissionais atuantes nos serviços 

básicos de saúde é extremamente alto (CAMPOS e MALIK, 2008; MEDEIROS et 

al, 2010). E embora o modelo conceitual esteja bem descrito, sua aplicação 

não ficou muito explícita em virtude da sumarização das etapas, não acesso 

aos instrumentos de coleta de dados e equívocos na apresentação e descrição 

de equações, deixando dúvidas no que se refere aos métodos de cálculos 

empregados, sobretudo na fase de ajustes.   

 

 

 

Onde: 

d = duração da tarefa em 

minutos 

Hn =   m . d   . n   

(2) 

            60 

Hm =    d . p   . n   

(1) 

             60 
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Pn = quantitativo de pessoal necessário 

L = numero de leitos 

tx = taxa de ocupação 

hl = horas exigidas por profissional por leito 

3.6 Modelos hospitalares 

O estudo de Picchiai (2000), embora objetivasse apenas relacionar os 

parâmetros e indicadores com as variáveis condicionantes do 

dimensionamento quantitativo de recursos humanos em hospitais, o autor 

discorre sobre alguns modelos de cálculo de pessoal. Grande parte dos 

parâmetros e indicadores levantados por Picchiai (2000) está baseada no 

Modelo de Hospitais Universitários22 e suas adaptações que em linhas gerais 

trabalham fortemente a relação de funcionários por leito e baseia-se na 

seguinte equação: 

 

 

  

 

 

 

 

Esta metodologia, embora facilmente inteligível e aplicável, se torna frágil 

na medida em que se fundamenta basicamente na carga horária de trabalho 

por leito, inviabilizando a aplicação em outros cenários de saúde e para outros 

profissionais que não médicos e da categoria de enfermagem.  

Ademais, esse estudo, no entanto, relaciona diversas variáveis passíveis 

de serem utilizadas nos cálculos para projeção de pessoal, tais como as 

relacionadas ao tipo de clientela e dependência dos serviços; condições de 

trabalho oferecidas aos funcionários; nível de complexidades dos serviços 

oferecidos; grau de resolutividade e de tecnologia incorporada dentre outras. 

Embora, os indicadores e parâmetros elucidados se voltem para a lógica 

                                    

22
 Brasil. Ministério da Educação. Programa  de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Modelo de 
dimensionamento de recursos humanos para hospitais universitários. São Paulo; 1992 

Pn =  L . tx   . hl    + 

IST 
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hospitalar, este estudo pode contribuir de forma significativa para escolha e 

adaptações de variáveis a serem empregadas na APS. 

 

3. MODELOS PREDITIVOS E A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 
 

A grande dificuldade em planejar a força de trabalho reside na 

necessidade de prever um quantitativo suficiente de profissionais para atender 

a uma demanda da qual não se tem certeza que existirá, sobretudo quando 

falamos de um sistema de saúde que garante acesso universal aos serviços, 

não obstante a escassez da oferta e a baixa qualidade dos serviços disponíveis 

(PATTEN, 1971; MARINHO e VASCONCELLOS, 2007; OCKÉ-REIS, ANDREAZZI 

e SILVEIRA, 2006) 

As publicações selecionadas, em sua maioria, centram-se no 

dimensionamento do quadro de pessoal, onde a estimativa é realizada 

normalmente com base na demanda existente ou estimada de serviços e que 

tem como uma das principais variáveis o tempo gasto com as atividades, o que 

concede a esses modelos uma lógica taylorista/fordista. Esses modelos não 

levam em consideração possíveis imprevistos externos à organização, isso, 

pois, todos os modelos evidenciados na literatura por este estudo, com 

exceção àquele proposto por Rodrigues (2008), propõem cálculos para o 

dimensionamento de pessoal com vistas à alocação/realocação imediata de 

profissionais. Somente Rodrigues (2008) efetivamente trabalha um modelo de 

projeção, com vistas ao conhecimento do número de profissionais existentes 

no futuro.  

Em que pese uma possível adaptação dos modelos econométricos de 

dimensionamento de recursos humanos para aplicação na Atenção Primária em 

Saúde, algumas limitações impõem-se, tais como:  

� Os modelos são utilizados para aplicação em setores fechados onde há 
uma gama de funções específicas e similares, e onde há um número fixo 
de leitos; 
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� O cálculo utiliza como principal variável o tempo dispensado em cada 
procedimento/função ou em parâmetros normatizados pela organização 
de quanto tempo deve-se gastar em determinada tarefa, ou seja, a 
previsão de pessoal é realizada com base na carga de trabalho. 
Um modelo de projeção a ser aplicado na APS deve agregar diversas 

variáveis, tais como: socioeconômicas (IDH, renda); epidemiológicas e 

demográficas (mortalidade, migrações, envelhecimento) uma vez que essas 

implicam em mudanças salariais, nas demandas de serviços de saúde, no 

quantitativo populacional e outras.  

Ademais, outro indicador fundamental é índice de rotatividade de 

recursos humanos ou turnover, quer seja voluntária quer seja involuntária, 

porém geralmente é produto da insatisfação dos trabalhadores com o contexto 

do trabalho e que por sua vez, pode estar relacionada a diversos fatores 

identificáveis. Estudos evidenciam que as principais causas de rotatividade 

entre os trabalhadores da APS são: baixos salários, péssimas condições 

estruturais e carga de trabalho excessiva (VARELLA & PIERANTONI, 2008; 

NEY, 2009; PIERANTONI ET AL, 2010). 

A análise dos estudos aponta que o modelo adotado por Rodrigues 

(2008) apresenta maiores possibilidade de ser aplicado na Atenção Primária 

em Saúde, pois se constitui de fato de um modelo de projeção e considera 

variáveis importantes para o contexto saúde. Entretanto, dentro do pequeno 

número de trabalhos encontrados por esta revisão integrativa não foi 

encontrada uma homogeneidade e por conseqüência não se pode inferir uma 

consensualidade sobre os modelos de projeção mais apropriados para 

aplicação na área da saúde. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Evidencia-se a impossibilidade de definir, a partir da revisão integrativa 

da literatura, qual o melhor modelo para a projeção de recursos humanos em 

saúde em virtude do pequeno número de publicações nacionais relativas ao 
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tema. Não há, portanto, subsídios suficientes que sustentem a escolha de um 

determinado método. 

 O emprego de diferentes métodos e em diferentes sujeitos e ambientes, 

cada um com suas limitações e vantagens, permite identificar inúmeras 

variáveis a serem sopesadas no momento da construção/aplicação de um 

método de estimativa de pessoas, tais como a produtividade, rotatividade, tipo 

de serviço, determinantes demográficos entre outros.  

 Embora, este tema encontre-se escasso na literatura científica nacional, 

não obstante ao aumento expressivo da produção científica brasileira, 

visualiza-se uma maior preocupação com a alocação de recursos humanos em 

saúde, mormente no âmbito hospitalar. 

 Destarte, urge a necessidade de pesquisas mais abrangentes, enlaçando 

o contexto internacional, a fim de identificar outras evidências que possam 

corroborar com as encontradas por esta revisão e, portanto, subsidiar a 

tomada de decisão frente a diferentes modelos de estimativa de pessoal e em 

virtude das especificidades do setor saúde, sobretudo dos serviços de atenção 

primária.  
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AAppêênnddiiccee  II  ––  RReellaattóórriioo  ttaabbuullaarr  

 
 

Perfil dos entrevistados. 

Tabela 1: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo faixa etária, Brasil – 2011 

Idade  N % 
23 a 25 25 3,5 
26 a 30 121 17,0 
31 a 35 98 13,8 
36 a 40 94 13,2 
41 a 45 70 9,8 
46 a 50 67 9,4 
51 a 55 69 9,7 
56 a 60 82 11,5 
61 a 65 48 6,8 
Mais de 65 34 4,8 
Total válido 708 99,6 
NÃO RESPONDEU 3 0,4 
Total geral  711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo por gênero, Brasil - 2011 

Sexo N % 
Feminino 287 40,4 
Masculino 424 59,6 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 3: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo estado civil, Brasil – 2011 

Estado civil N % 
Casado 430 60,5 
Divorciado 62 8,7 
Solteiro 212 29,8 
Viúvo 7 1,0 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 4: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo existência de filhos, Brasil – 2011 

Possui filhos N % 
Não 258 36,3 
Sim 453 63,7 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 5: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo residência no mesmo município em que 
trabalha, Brasil – 2011 

Mora no mesmo município 
que trabalha 

N % 

Não 272 38,3 
Sim 439 61,7 
Total 711 100,0 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 6: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo curso de residência, Brasil – 2011 

Cursou 
residência/especialização 

agregado 
N % 

Cirurgia 34 4,8 
Clínica Médica 45 6,3 
Ginecologia 73 10,3 
Pediatria 91 12,8 
Saúde da Família 111 15,6 
Outro 163 22,9 
Total 517 72,7 
Não se aplica (não informou 
curso) 194 27,3 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Tabela 7: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização do trabalho, Brasil – 2011 

Local de trabalho N % 
Área urbana 
insegura 250 35,16 

Área rural 85 11,95 
NSA 376 52,89 
Total 711 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 8: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização do 
trabalho, Brasil – 2011 

Fator de 
desmotivaçã

o 

Trabalhar em área 
urbana insegura 

Trabalhar em área 
rural 

n % n % 
Sim 130 52,0 66 77,6 
Não 120 48,0 19 22,4 
Total 250 100,0 85 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 9: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação relacionado ao acesso 
ao local de trabalho, Brasil – 2011 

Fator de 
desmotivação 

Trabalhar em local 
de difícil acesso a 
centros urbanos 

Trabalhar em local 
periférico de difícil 

acesso 

n % n % 
Sim 68 53,3 64 66,67 
Não 30 46,7 48 33,33 
Total 98 100 112 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 10: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo tipo de vínculo, Brasil – 2011 

Tipo de vínculo N % 
Estatutário 361 50,8 
Contrato Administrativo 293 41,2 
Cooperado 10 1,4 
CLT (não público) 30 4,2 
Outro 17 2,4 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 11: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo agente contratante, Brasil – 2011 

Agente contratante  N % 
Prefeitura 609 85,7 
Estado 34 4,8 
Federal 11 1,5 
Cooperativa 11 1,5 
Entidade sem fins 
lucrativos 38 5,3 
Outro 4 0,6 
Não informou 4 0,6 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
 

Tabela 12: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo tempo de trabalho na unidade, Brasil – 2011 

Tempo na unidade N % 
Menos de 1 ano 159 22,4 
De 1 a 3 anos 221 31,1 
Mais de 3 a 5 anos 96 13,5 
Mais de 5 a 10 anos 117 16,5 
Mais de 10 a 20 anos 86 12,1 
Mais de 20 anos 32 4,5 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 13: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo tempo de trabalho no município, Brasil – 2011 

Tempo no 
município 

N % 

Menos de 1 ano 111 15,6 
De 1 a 3 anos 149 21,0 
Mais de 3 a 5 anos 93 13,1 
Mais de 5 a 10 anos 120 16,9 
Mais de 10 a 20 anos 135 19,0 
Mais de 20 anos 103 14,5 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 14: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo acúmulo de empregos no mesmo município da 
unidade de Atenção Primária, Brasil – 2011 

Possui outro 
emprego neste 

município 
N % 

Não 397 55,8 
Sim 314 44,2 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 15: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo acúmulo de empregos em outro município da 
unidade de Atenção Primária, Brasil – 2011 

Possui emprego 
em outro 
município 

N % 

Não 436 61,3 
Sim 275 38,7 
Total 711 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 16: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização de trabalho em área urbana, Brasil 
– 2011 

Trabalha em área 
urbana insegura 

N % 

Não 461 64,84 
Sim 250 35,16 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 17: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização de 
trabalho em área urbana, Brasil – 2011 

Trabalha em área 
urbana insegura 

desmotiva 
n % 

Não 130 66,67 
Sim 120 33,33 
Total 250 100,00 
NSA 461 64,84 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 18: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização de trabalho em área rural, Brasil – 
2011 

Trabalho em área 
rural n % 

Não 626 88,05 
Sim 85 11,95 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 19: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização de 
trabalho em área rural, Brasil – 2011 

Trabalhar em área 
rural desmotiva 

n % 

Não 66 84,62 
Sim 19 15,38 
Total 85 100,00 
NSA 626 88,05 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 20: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização de trabalho em área de difícil 
acesso a centros urbanos, Brasil – 2011 

Dificuldade de 
acesso a centros 

urbanos 
n % 

Não 613 86,22 
Sim 98 13,78 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 21: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização de 
trabalho em área de difícil acesso a centros urbanos, Brasil – 2011 

Ter dificuldade de acesso 
a centros urbanos é 

desmotivante 
n % 

Não 30 46,67 
Sim 68 53,33 
Total 98 100,00 
NSA 613 86,22 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 22: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo localização de trabalho em local periférico de 
difícil acesso, Brasil – 2011 

Trabalha em local 
periférico de difícil 

acesso 
n % 

Não 599 84,25 
Sim 112 15,75 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 23: Distribuição dos médicos de Atenção Primária em Saúde 
participantes da ETAC, segundo fator de desmotivação com a localização de 
trabalho em área periférica de difícil acesso, Brasil – 2011 

Trabalhar em local 
periférico de difícil 
é desmotivante 

n % 

Não 48 33,33 
Sim 64 66,67 
Total 112 100,00 
NSA 599 84,25 
Total 711 100,00 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos 
para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Tabela 24: Distribuição das médias, mediana e desvio padrão da dimensão organização do trabalho por Região segundo porte 
populacional, Brasil - 2010 

OT Até 10 mil Mais de 10 a 20 mil Mais de 20 a 50 mil Mais de 50 a 100 mil Mais de 100 mil Capitais 

REGIÃO M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV 

NORTE 3,56 4,00 4,00 1,23 3,24 3,00 5,00 1,43 3,97 4,00 5,00 1,15 3,42 4,00 5,00 1,45 3,07 3,00 3,00 1,30 3,24 3,00 5,00 1,45 

NORDESTE 3,23 3,00 3,00 1,37 3,22 3,00 3,00 1,35 3,38 4,00 5,00 1,36 3,37 3,00 3,00 1,21 3,27 3,00 4,00 1,34 3,52 4,00 4,00 1,23 

SUDESTE 3,04 3,00 3,00 1,36 3,26 3,00 4,00 1,31 3,10 3,00 4,00 1,39 3,31 3,00 4,00 1,29 3,41 3,00 3,00 1,27 3,63 4,00 5,00 1,27 

SUL 2,93 3,00 4,00 1,33 2,90 3,00 2,00 1,28 2,87 3,00 4,00 1,32 3,06 3,00 4,00 1,45 3,45 4,00 4,00 1,31 3,49 4,00 4,00 1,26 

CENTO 
OESTE 3,13 3,00 5,00 1,66 2,92 3,00 1,00 1,44 3,32 3,00 5,00 1,40 3,72 4,00 5,00 1,41 3,59 4,00 5,00 1,57 3,43 4,00 5,00 1,34 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 25: Distribuição das médias, mediana e desvio padrão da dimensão condições de trabalho por Região segundo porte populacional, 
Brasil - 2011 

CT Até 10 mil Mais de 10 a 20 mil Mais de 20 a 50 mil Mais de 50 a 100 mil Mais de 100 mil Capitais 

REGIÃO M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV 

NORTE 3,68 3,50 5,00 1,21 3,03 3,00 5,00 1,53 2,93 3,00 3,00 1,36 3,74 4,00 5,00 1,43 3,30 3,00 3,00 1,32 3,30 4,00 4,00 1,40 

NORDESTE 2,77 3,00 1,00 3,00 2,76 3,00 1,00 3,00 2,69 3,00 1,00 3,00 3,06 3,00 3,00 3,00 2,92 3,00 3,00 3,00 3,27 3,00 3,00 3,00 

SUDESTE 2,40 2,00 1,00 1,31 2,60 2,00 1,00 1,43 2,79 3,00 1,00 1,45 3,09 3,00 3,00 1,30 3,11 3,00 3,00 1,41 2,90 3,00 3,00 1,36 

SUL 1,96 2,00 1,00 1,11 2,63 2,00 2,00 1,39 2,48 2,00 3,00 1,23 2,37 2,00 1,00 1,26 3,01 3,00 3,00 1,30 2,88 3,00 2,00 1,26 

CENTO OESTE 2,98 3,00 1,00 1,57 1,87 2,00 1,00 1,08 3,24 3,00 3,00 1,27 2,48 2,00 2,00 1,30 2,73 2,00 1,00 1,60 3,33 4,00 5,00 1,43 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 26: Distribuição das médias, mediana e desvio padrão da dimensão relações socioprofissionais por Região segundo porte 
populacional, Brasil - 2011 

RS Até 10 mil Mais de 10 a 20 mil Mais de 20 a 50 mil Mais de 50 a 100 mil Mais de 100 mil Capitais 

REGIÃO M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV 

NORTE 2,52 2,00 2,00 1,19 1,83 1,00 1,00 1,21 2,21 2,00 1,00 1,17 2,39 2,00 1,00 1,30 2,58 3,00 3,00 1,14 2,43 2,00 1,00 1,32 

NORDESTE 2,06 2,00 1,00 2,00 1,96 2,00 1,00 2,00 1,92 2,00 1,00 2,00 2,15 2,00 1,00 2,00 2,15 2,00 1,00 2,00 2,37 2,00 1,00 2,00 

SUDESTE 2,22 2,00 1,00 1,19 2,25 2,00 1,00 1,25 2,30 2,00 1,00 1,33 2,24 2,00 1,00 1,27 2,31 2,00 1,00 1,24 2,23 2,00 1,00 1,18 

SUL 1,96 2,00 1,00 1,06 2,29 2,00 1,00 1,21 2,07 2,00 1,00 1,15 1,99 2,00 1,00 1,04 2,33 2,00 2,00 1,19 2,28 2,00 2,00 1,13 

CENTO OESTE 2,32 1,50 1,00 1,58 2,03 2,00 1,00 1,29 2,13 2,00 1,00 1,27 2,34 2,00 1,00 1,45 1,73 1,00 1,00 1,03 2,54 2,00 3,00 1,25 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 27: Distribuição das médias, mediana e desvio padrão da análise da Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho por Região 
segundo porte populacional, Brasil - 2011 

GERAL Até 10 mil Mais de 10 a 20 mil Mais de 20 a 50 mil Mais de 50 a 100 mil Mais de 100 mil Capitais 

REGIÃO M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV M Med Mod DV 

NORTE 3,25 3,00 2,00 1,31 2,70 3,00 1,00 1,52 3,04 3,00 3,00 1,42 3,18 3,00 5,00 1,51 2,98 3,00 3,00 1,28 2,99 3,00 1,00 1,44 

NORDESTE 2,69 3,00 1,00 1,40 2,65 2,00 1,00 1,40 2,66 2,00 1,00 1,41 2,86 3,00 3,00 1,35 2,78 3,00 1,00 1,37 3,05 3,00 3,00 1,37 

SUDESTE 2,55 2,00 1,00 1,32 2,70 3,00 1,00 1,39 2,73 3,00 1,00 1,42 2,88 3,00 3,00 1,37 2,94 3,00 3,00 1,39 2,92 3,00 3,00 1,39 

SUL 2,28 2,00 1,00 1,24 2,60 2,00 2,00 1,31 2,47 2,00 1,00 1,27 2,48 2,00 1,00 1,32 2,93 3,00 2,00 1,34 2,88 3,00 2,00 1,31 

CENTO OESTE 2,81 2,00 1,00 1,63 2,27 2,00 1,00 1,34 2,90 3,00 1,00 1,42 2,85 3,00 1,00 1,50 2,68 2,00 1,00 1,59 3,10 3,00 3,00 1,40 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013. 
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Tabela 28: Médias do item “o ritmo de trabalho é acelerado” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de Avaliação do Contexto 
do Trabalho, segundo região estratificada por porte populacional, Brasil - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 

ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 

Tabela 29: Médias do item “As tarefas são cumpridas com pressão temporal” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil - 2011 
 

Região 
Geográfica 

As tarefas são cumpridas com pressão temporal 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,50 2,86 3,60 3,13 2,83 3,00 

Nordeste 3,33 3,32 3,68 3,43 3,48 3,37 

Sudeste 3,04 3,17 3,15 3,04 3,27 3,73 

Sul 2,89 2,79 2,94 2,91 3,67 3,47 

Centro oeste 2,17 2,57 3,25 3,25 3,57 3,07 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

Região 
Geográfica 

O ritmo de trabalho é acelerado 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil Mais de 20 a 50 mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 4,00 3,86 4,30 4,00 4,00 3,81 

Nordeste 3,94 3,84 3,96 3,96 3,76 4,12 

Sudeste 3,80 3,78 3,40 3,79 3,95 4,18 

Sul 3,72 3,64 3,31 3,91 3,70 4,11 

Centro oeste 3,17 2,57 4,13 4,75 4,57 4,00 
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Tabela 30: Médias do item “A cobrança por resultados é presente” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil - 2011 
 

Região 
Geográfica 

A cobrança por resultados é presente 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 4,00 4,00 3,38 3,33 3,81 

Nordeste 3,67 3,68 3,74 3,39 3,83 4,02 

Sudeste 3,24 3,70 3,65 3,38 3,65 3,84 

Sul 3,56 3,29 3,31 2,91 3,90 3,26 

Centro oeste 4,33 3,71 3,63 4,75 4,43 3,59 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 31: Médias do item “As normas para execução das tarefas são rígidas” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil - 2011 
 

Região 
Geográfica 

As normas para execução das tarefas são rígidas 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,25 3,86 4,10 2,63 2,33 3,44 

Nordeste 3,22 3,45 3,32 3,70 3,34 3,16 

Sudeste 2,79 3,52 3,20 3,38 3,33 3,41 

Sul 2,59 2,62 3,00 2,55 3,40 2,89 

Centro oeste 1,83 3,71 3,63 4,25 4,00 3,44 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 



 

324 

 

 
Tabela 32: Médias do item “Existe fiscalização do desempenho” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil - 2011 
 

Região 
Geográfica 

Existe fiscalização do desempenho 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 3,43 4,10 3,25 2,33 3,81 

Nordeste 3,17 3,50 3,30 3,22 3,36 3,47 

Sudeste 3,48 3,48 3,15 3,34 3,67 3,25 

Sul 3,56 2,29 2,87 3,64 3,73 4,05 

Centro oeste 2,83 3,29 2,63 4,25 4,00 3,44 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 33: Médias do item “O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas” da dimensão Organização do Trabalho da 
Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 2,50 3,00 4,10 4,00 3,83 2,75 

Nordeste 2,33 2,71 3,18 3,39 2,68 3,98 

Sudeste 2,20 2,78 2,95 3,24 3,53 3,70 

Sul 2,17 2,71 2,31 3,36 3,33 3,95 

Centro oeste 3,50 2,43 4,00 3,50 3,57 3,58 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 34: Médias do item “Os resultados esperados estão fora da realidade” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Os resultados esperados estão fora da realidade 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,25 2,57 3,90 3,38 3,50 2,38 

Nordeste 2,78 2,42 2,88 3,26 2,41 2,69 

Sudeste 2,32 2,52 2,35 2,68 2,54 3,04 

Sul 1,83 2,57 2,25 2,27 2,73 2,63 

Centro oeste 3,33 2,43 2,38 2,25 2,14 3,22 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 35: Médias do item “Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho” da dimensão Organização do Trabalho da Escala 
de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,50 3,86 3,80 4,00 2,67 3,13 

Nordeste 2,44 2,74 3,08 2,96 2,83 3,53 

Sudeste 2,92 3,09 2,58 3,10 3,17 3,29 

Sul 2,39 2,57 2,38 3,09 3,20 3,47 

Centro oeste 2,83 1,86 2,88 2,75 3,14 3,26 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 36: Médias do item “Existe divisão entre quem planeja e quem executa” da dimensão Organização do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Existe divisão entre quem planeja e quem executa 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 4,50 1,71 4,20 3,00 2,67 3,06 

Nordeste 4,22 3,29 3,32 3,05 3,75 3,33 

Sudeste 3,56 3,26 3,50 3,81 3,52 3,60 

Sul 3,61 3,57 3,44 2,91 3,40 3,58 

Centro oeste 4,17 3,71 3,38 3,75 2,86 3,30 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
Tabela 37: Médias do item “As condições de trabalho são precárias” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

As condições de trabalho são precárias 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,50 3,43 3,70 3,63 3,50 3,25 

Nordeste 3,06 3,05 2,84 3,35 2,97 3,35 

Sudeste 2,68 2,70 3,00 3,14 3,09 3,24 

Sul 2,00 2,21 2,31 2,64 3,20 2,89 

Centro oeste 3,17 2,29 3,75 2,25 3,86 3,52 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 38: Médias do item “O ambiente físico é desconfortável” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de valoração do Contexto 
do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

O ambiente físico é desconfortável 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,50 4,14 2,90 3,63 3,17 3,50 

Nordeste 2,39 2,84 2,78 3,04 2,87 3,35 

Sudeste 2,08 2,57 2,88 3,45 3,11 3,02 

Sul 1,89 2,86 2,88 2,45 3,23 2,95 

Centro oeste 3,33 2,00 3,38 2,00 2,86 3,00 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 39: Médias do item “Existe barulho no ambiente de trabalho” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Existe barulho no ambiente de trabalho 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 4,25 2,57 2,40 4,00 3,83 3,44 

Nordeste 2,22 2,79 2,90 2,96 3,40 3,53 

Sudeste 2,48 2,91 2,85 3,59 3,51 3,40 

Sul 2,33 3,29 2,44 2,45 3,13 3,32 

Centro oeste 3,00 1,43 3,63 2,50 3,00 3,41 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 40: Médias do item “O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,25 3,71 3,00 4,00 3,50 3,88 

Nordeste 2,89 2,92 2,76 3,35 2,93 3,67 

Sudeste 2,52 2,83 2,93 3,34 3,33 2,80 

Sul 1,89 2,79 2,63 2,45 3,03 3,05 

Centro oeste 3,20 1,86 3,13 2,75 2,57 3,78 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 41: Médias do item “Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas” da dimensão Condições do Trabalho 
da Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar as tarefas 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 3,57 3,20 3,88 3,17 3,13 

Nordeste 3,28 3,03 2,96 3,17 3,17 3,47 

Sudeste 2,84 2,78 3,05 2,83 3,16 2,93 

Sul 2,28 2,86 2,88 2,09 3,40 3,00 

Centro oeste 3,17 2,29 3,38 2,50 2,57 3,44 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 41: Médias do item “O posto de trabalho é inadequado para realização das tarefas” da dimensão Condições do Trabalho da Escala 
de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

O posto de trabalho é inadequado para realização das tarefas 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 4,00 2,29 2,80 3,88 2,83 2,94 

Nordeste 2,89 2,42 2,54 3,22 2,63 2,88 

Sudeste 2,40 2,43 2,73 2,69 2,97 2,43 

Sul 1,83 2,50 2,13 2,00 2,87 2,74 

Centro oeste 2,67 1,86 3,00 2,50 2,29 3,04 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 42: Médias do item “Os equipamentos necessários para realização das tarefas” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

Os equipamentos necessários para realização das tarefas 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 3,14 3,50 4,25 2,67 2,88 

Nordeste 3,06 2,71 2,68 2,78 2,87 3,21 

Sudeste 2,64 2,87 2,88 2,76 2,91 2,75 

Sul 2,06 2,46 2,60 1,91 3,07 2,74 

Centro oeste 2,50 2,43 2,71 2,00 2,43 3,67 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 43: Médias do item “O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 2,86 2,90 3,88 3,50 3,81 

Nordeste 2,72 2,53 2,58 2,91 2,60 3,07 

Sudeste 2,40 2,39 2,78 3,10 3,14 2,87 

Sul 1,67 2,43 2,31 2,73 2,53 2,74 

Centro oeste 2,83 1,43 2,75 2,75 2,86 2,78 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 44: Médias do item “As condições de trabalho oferecem riscos à segurança física das pessoas” da dimensão Condições do 
Trabalho da Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011. 
 

Região 
Geográfica 

As condições de trabalho oferecem riscos à segurança física das pessoas 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,75 1,57 2,10 3,13 2,83 2,94 

Nordeste 2,33 2,37 1,92 2,52 2,70 2,77 

Sudeste 1,64 2,09 1,79 2,79 2,90 2,57 

Sul 1,67 2,29 2,00 2,64 2,60 2,58 

Centro oeste 3,17 1,43 2,88 2,50 2,14 3,04 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 45: Médias do item “O material de consumo é insuficiente” da dimensão Condições do Trabalho da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

O material de consumo é insuficiente 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,25 3,00 2,80 3,13 4,00 3,25 

Nordeste 2,83 2,97 2,92 3,26 3,10 3,44 

Sudeste 2,32 2,39 3,03 3,21 2,94 2,98 

Sul 1,94 2,64 2,63 2,36 3,07 2,04 

Centro oeste 2,83 1,71 3,75 3,00 2,71 3,67 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 46: Médias do item “As tarefas não estão claramente definidas” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de valoração 
do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

As tarefas não estão claramente definidas 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 2,75 2,71 1,90 2,38 2,17 2,13 

Nordeste 2,28 2,47 1,80 2,39 2,40 2,30 

Sudeste 2,16 2,00 2,75 2,41 2,15 2,38 

Sul 2,06 1,86 1,75 1,45 2,07 2,11 

Centro oeste 3,00 1,86 1,88 2,75 1,14 2,19 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 47: Médias do item “A autonomia é inexistente” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de valoração do Contexto do 
Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

A autonomia é inexistente 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 1,75 1,29 2,20 2,13 1,60 2,19 

Nordeste 1,83 2,13 2,02 2,17 2,00 2,14 

Sudeste 2,20 2,00 2,25 2,38 2,46 2,30 

Sul 1,72 2,14 2,00 1,64 2,20 2,16 

Centro oeste 2,83 2,14 2,38 3,00 1,00 2,70 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 48: Médias do item “A distribuição das tarefas é injusta” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de valoração do 
Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

A distribuição das tarefas é injusta 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 2,50 1,43 1,80 2,63 2,67 2,06 

Nordeste 2,22 1,84 1,54 1,74 2,07 2,05 

Sudeste 2,08 2,09 2,08 1,90 2,28 2,05 

Sul 1,94 1,93 1,75 1,91 2,17 2,16 

Centro oeste 2,67 1,71 2,38 2,25 1,71 2,19 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 49: Médias do item “Os funcionários são excluídos das decisões” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de valoração 
do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Os funcionários são excluídos das decisões 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 2,50 1,14 2,60 2,50 2,83 2,88 

Nordeste 2,33 2,13 2,14 2,48 2,60 2,70 

Sudeste 2,29 2,64 2,53 2,79 2,68 2,64 

Sul 2,00 1,93 3,00 2,00 2,73 3,16 

Centro oeste 3,00 2,00 2,43 2,25 2,29 2,93 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
Tabela 50: Médias do item “Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinado” da dimensão Relações Socioprofissionais da 
Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Existem dificuldades na comunicação entre chefia e subordinado 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,00 1,00 2,10 2,88 2,67 2,50 

Nordeste 2,11 1,68 1,78 2,52 2,27 2,51 

Sudeste 2,24 2,17 2,10 2,03 2,25 2,02 

Sul 1,83 2,79 2,25 1,73 1,97 2,26 

Centro oeste 2,17 1,71 1,63 2,25 1,86 2,70 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 51: Médias do item “Existem disputas profissionais no local de trabalho” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Existem disputas profissionais no local de trabalho 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 1,50 2,00 2,50 2,25 2,00 2,56 

Nordeste 1,83 1,68 1,90 2,09 1,70 1,81 

Sudeste 2,00 1,91 1,98 1,66 1,92 2,00 

Sul 1,94 2,29 1,63 1,91 1,90 2,11 

Centro oeste 1,67 2,43 2,25 2,25 1,57 2,26 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
Tabela 52: Médias do item “Existe individualismo no ambiente de trabalho” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Existe individualismo no ambiente de trabalho 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 1,75 2,14 2,70 2,13 3,00 2,38 

Nordeste 1,67 1,76 1,92 2,00 1,97 2,42 

Sudeste 2,48 2,57 2,20 2,17 2,30 2,46 

Sul 2,11 2,07 2,00 2,55 2,40 2,32 

Centro oeste 1,33 2,29 1,88 2,25 1,86 2,56 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 53: Médias do item “Existem conflitos no ambiente de trabalho” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de valoração 
do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Existem conflitos no ambiente de trabalho 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 2,75 2,00 2,30 2,50 2,83 2,56 

Nordeste 1,72 1,89 1,92 2,04 2,07 2,74 

Sudeste 2,36 2,43 2,25 2,07 2,37 2,42 

Sul 2,22 2,64 2,00 2,60 2,47 2,37 

Centro oeste 2,17 2,43 1,75 2,25 2,14 2,70 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 54: Médias do item “A comunicação entre funcionários é insatisfatória” da dimensão Relações Socioprofissionais da Escala de 
valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

A comunicação entre funcionários é insatisfatória 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,25 1,71 2,20 2,13 3,00 2,69 

Nordeste 2,00 1,71 1,82 1,78 2,28 2,42 

Sudeste 2,08 2,13 2,18 2,24 2,15 2,20 

Sul 1,83 2,50 1,81 1,73 2,67 2,37 

Centro oeste 2,00 2,29 2,25 2,25 1,57 2,37 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 55: Médias do item “As informações de que preciso para executar minhas tarefas são de difícil acesso” da dimensão Relações 
Socioprofissionais da Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

As informações de que preciso para executar minhas tarefas são de dificil acesso 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,00 2,43 1,90 2,38 2,67 2,38 

Nordeste 2,06 1,95 2,06 1,91 2,13 2,21 

Sudeste 2,20 2,26 2,30 2,34 2,30 2,23 

Sul 1,89 2,50 2,50 2,09 2,47 1,89 

Centro oeste 1,67 2,14 2,00 2,25 1,86 2,59 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 
Tabela 56: Médias do item “Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional” da dimensão Relações Socioprofissionais 
da Escala de valoração do Contexto do Trabalho segundo região estratificada por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento profissional 

Médias 

Até 10 mil 
Mais de 10 a 20 

mil 
Mais de 20 a 50 

mil 
Mais de 50 a 100 

mil 
Mais de 100 mil Capitais 

Norte 3,00 2,29 2,10 2,38 2,67 2,38 

Nordeste 2,56 2,29 2,18 2,48 2,13 2,74 

Sudeste 2,36 2,57 2,75 2,62 2,53 1,80 

Sul 2,00 2,14 2,19 2,36 2,63 2,16 

Centro oeste 3,00 1,29 2,63 2,00 2,00 2,70 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 
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Tabela 57: Médias por dimensão segundo regiões brasileira, Brasil – 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

 
 

Tabela 58: Médias por dimensão segundo estratificação por porte populacional, Brasil – 2011 
 

Região 
Geográfica 

Médias 

Até 10 mil Mais de 10 a 20 
mil 

Mais de 20 a 50 
mil 

Mais de 50 a 100 
mil 

Mais de 100 mil Capitais 

OT 3,09 3,15 3,27 3,32 3,39 3,51 

CT 2,50 2,65 2,75 3,01 3,05 3,11 

RS 2,13 2,08 2,10 2,19 2,27 2,35 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ/NESCON-UFMG. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de Saúde. Brasil, 2013.. 

Dimensões 
Médias 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 

OT 3,42 3,35 3,35 3,17 3,36 

CT 3,29 2,91 2,92 2,62 2,98 

RS 2,32 2,09 2,27 2,18 2,29 
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AAppêênnddiiccee  JJ  ––  BBaannccoo  ddee  DDaaddooss  

OBS: Este apêndice segue em CD-Rom. 
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