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RESUMO
Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciou-se em 1994, configurando como
uma importante mudança de política publica de saúde para reordenar o modelo assistencial.
Um dos grandes desafios para a implantação da ESF – principalmente em municípios de
grande porte – reside, na formação e manutenção das equipes de trabalho, tendo em vista, por
um lado, a baixo quantitativo de profissionais especialmente qualificados para esse tipo de
atuação e, por outro, um mercado de trabalho dinâmico, que fornece diversas alternativas a
esses profissionais. A secretaria municipal de saúde (SMS) do município do Rio de Janeiro
(MRJ) lançou estratégias para atração de profissionais e qualificação da mão de obra (salário
atrativo, residência médica em medicina de família e comunidade e adesão ao Programa Mais
Médicos) para garantir sua expansão no município. Objetivos: Descrever o perfil dos
médicos inseridos na Estratégia de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro;
descrever aspectos da formação médica e do mundo do trabalho; estimar a rotatividade entre
as áreas de planejamento da cidade e entre o município do Rio de Janeiro e demais cidades e
analisar as expectativas e razões da inserção na Estratégia de Saúde de Família. Metodologia:
Estudo quantitativo transversal compreendendo todos os profissionais médicos inseridos nas
equipes de saúde da família do município, com exclusão dos não respondentes ao
questionário. Resultados: Dentre os achados podemos destacar uma feminilização importante
(68,07%) da amostra total. Mais de setenta por cento dos respondentes tem como naturalidade
o Estado do Rio de Janeiro enquanto que mais de oitenta por cento dos entrevistados tiveram,
como local de graduação faculdades de medicina do Sudeste, fatores para fixação do
profissional no município. Um percentual importante dos médicos analisados (44,7%) referiu
já ter atuado em outra unidade do MRJ. A maioria dos médicos entrevistados considerou as
condições de trabalho da ESF no MRJ de regular para excelente. A identificação com a
Medicina de Família foi considerado o fator que mais motivou os médicos respondentes
seguido da remuneração atrativa. Dos participantes, 77,04% apontaram fatores positivos na
ESF do MRJ. Dentre os fatores mais citados destacam-se o ambiente físico e a qualificação da
mão de obra. Dos entrevistados, 88,66% apontaram a existência de fatores negativos,
destacando-se a sobrecarga de população adscrita na eSF, seguido pelas relações entre os
níveis de saúde. A palavra “Promissor” foi a mais prevalente para definir o futuro da ESF no
MRJ, assim como da especialidade. Conclusões: Uma forte jovialização e feminilização da
mão de obra médica na ESF do MRJ podem refletir a característica histórica de expansão das
faculdades de medicina no Brasil e a da própria especialidade. O momento de expansão da
ESF apresenta uma rotatividade geral entre os postos de trabalho, tal achado pode se dar por
oferta de atrativos como salário, vínculo empregatício, local e condições de trabalho. Esperase que a mudança do quantitativo de profissionais especialistas inserindo profissionais
advindos de residência médica, poderia alterar esta tendência. A forte rotatividade interna
desses profissionais (45%) sugere uma necessidade de aprofundamento sobre as causas desse
fenômeno e demanda a criação de estratégias para a manutenção dos profissionais em suas
Unidades de Saúde. A experiência do Rio de Janeiro demonstra que uma política de salários
atrativos, associada a boas condições de trabalho e incentivos à qualificação acarretam em
maior confiança do profissional no futuro da especialidade e da ESF. Este ambiente positivo
garante uma maior legitimidade da especialidade para atuar como mão de obra ideal para o
nível primário do sistema de saúde e sua efetiva consolidação nas capitais e regiões de grande
densidade populacional como o MRJ.
PALAVRAS – CHAVE:
Atenção primaria em saúde; Recursos Humanos; Medicina de Família e
Comunidade
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ABSTRACT
Introduction: The Family Health Strategy (FHS) began in 1994 shaping up as a major
change in public policy to reorder the health care model. A major challenge for the
implementation of FHS - especially in medium and large cities and in metropolitan areas - lies
in the formation and maintenance of work teams, in order, on the one hand, the lack of
professionals qualified for this type of activity and, second, a dynamic labor market, always
able to provide alternatives to these professionals. The municipal health department of the city
of Rio de Janeiro(RJC) launched strategies for acquiring professional and qualification of the
workforce (attractive salary, postgradute training in Family Practice and adherence to the
“Programa Mais Médicos”) to ensure its expansion in County. Objectives: Describe the
profile of the doctors inserted in the Family Health Strategy in the city of Rio de Janeiro;
describe aspects of medical education and the world of work; estimate the turnover between
the city planning areas and between the municipality of Rio de Janeiro and other cities and
analyze the expectations and reasons for inclusion in the Family Health Strategy.
Methodology: Cross-sectional quantitative study comprising all entered medical
professionals in the Family Health Care teams in Rio de Janeiro city, excluding nonrespondents to the questionnaire. Results: Among the findings we can highlight an important
feminization (68.07%) of the total sample. More than seventy percent of respondents has born
in the state of Rio de Janeiro while more than eighty percent of respondents had, as a place of
graduation in Southeast medical colleges. An important percentage of the analyzed medical
(44.7%) reported ever having worked in another unit of the RJC. 30% of doctors have worked
in the FHS in another cities. Most of the doctors interviewed considered the ESF working
conditions in the RJC regular to excellent. Identification with the Family Medicine was
considered the main factor that motivated respondents doctors followed by attractive
remuneration. Of the participants, 77.04% showed positive factors in the FHS in RJC. Among
the most frequently cited factors include the physical environment and the qualification of
labor. Of the respondents, 88.66% indicated the existence of negative factors. Most notably,
the overhead of enrolled population in eSF, followed by relationships between health levels.
The word "Promising" was the most prevalent to define the future of the ESF in MRJ, as well
as specialty. Conclusions: The findings related to the young age of the medical workforce
and feminization in FHC in RJC reflect the historic character of the expansion of medical
colleges in Brazil and the specialty itself. The moment of expansion seems to result in an
overall turnover between jobs, this finding may be from attractions such as wages,
employment, place and working conditions causing internal competition. It is hoped that
changing the quantity of professional experts by inserting professionals coming from
residency, could change this trend. Strong domestic turnover of these professionals (45%)
suggests a need to unveil the causes of this phenomenon and demands the creation of
strategies for maintaining professional in their health units. The experience of Rio de Janeiro
shows that an attractive salary policy coupled with good working conditions and incentives to
qualifying entail a greater confidence in the future of professional expertise and ESF. This
positive environment ensures greater legitimacy specialty to act as coordinator of the health
care and its effective consolidation in the capital and regions of high population density as the
MRJ.

KEY - WORDS:
Primary health care; Human Resources; Family Practice

6

LISTA DE ABREVIATURAS:

AP
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Estratégia de Saúde da Família

eSF
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Medicina de Família e Comunidade
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Município do Rio de Janeiro

OPAS
PAB
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PROESF

Organização Pan-Americana De Saúde
Piso Assistencial Básico
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família

PSF

Programa de Saúde da Família

SMS

Secretaria Municipal de Saúde

WONCA
WHO

World Organization of Family Doctors
World Health Organization
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1.INTRODUÇÃO:

A Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciou-se em 1994, configurando como
uma importante mudança de política publica de saúde para reordenar o modelo
assistencial, priorizando-se ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
dos indivíduos e da família de forma integral e contínua. Desenvolvida com base
nas experiências inovadoras e bem sucedidas de programas isolados, incorpora o
conceito de família como unidade de ação e introduz a noção de adstrição da
clientela em base territorial.
Sob a perspectiva da organização do trabalho, a ESF assenta-se em um novo
modelo fortemente baseado no trabalho de equipes multiprofissionais. Essa nova
forma de trabalho prevê a existência de profissionais qualificados sob a ótica da
atuação generalista; no caso especifico de médicos, constitui-se um fator gerador de
dificuldades, já que o aparelho formador nacional fundamenta-se, em sua grande
maioria, no modelo flexneriano. Um dos grandes desafios para a implantação da
ESF – principalmente em municípios de médio e grande porte e nas regiões
metropolitanas – reside, portanto, na formação e manutenção das equipes de
trabalho, tendo em vista, por um lado, a ausência de profissionais especialmente
qualificados para esse tipo de atuação e, por outro, um mercado de trabalho
dinâmico, sempre capaz de fornecer alternativas a esses profissionais.
A formação de Recursos Humanos capacitados para uma atuação voltada
para a atenção integral à saúde e de praticas que possibilitem as ações de
promoção, proteção, prevenção, atenção precoce, cura e reabilitação é um dos
principais pontos de fragilidade da ESF. Tais preocupações são facilmente
identificadas na leitura dos relatórios das Conferências Nacionais de Recursos
Humanos de 1986 e de 1993, assim como na Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH/SUS, 2002).
A partir disso, vislumbra-se a necessidade de analisar o perfil dos
profissionais médicos no município do Rio de Janeiro, visto que recentemente houve
uma expansão da ESF necessitando a aquisição de mão de obra para esta nova
realidade. A secretaria municipal de saúde lançou, no ano de 2011, prova para
residência médica em medicina de família e comunidade com um quantitativo inicial
de 60 além de firmar parceria com a UERJ para a expansão do programa de
9

residência com aumento de vagas. No ano de 2013, através do Governo Federal,
uma vez percebida a necessidade nacional de inserção médica no contexto da APS,
é criado o Programa Mais Médicos, através da Medida Provisória nº621 de 8 de
julho de 2013, seguida da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Dentre os
objetivos da Lei, destaca-se em seu artigo 1º, inciso I e II a priorização de inserção
de médicos no SUS e o fortalecimento dos serviços de atenção básica no País.
Mediante esta realidade, o MRJ, passa a receber profissionais estrangeiros
(maioria cubanos) e brasileiros advindos deste Programa, de modo a adquirir uma
taxa de ocupação das equipes de mais de noventa por cento.
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil dos médicos inseridos na
Estratégia de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, comparando as
características sociodemográficas entre as diversas modalidades de contratação,
como também descrever aspectos da formação médica e do mundo do trabalho,
estimar a rotatividade (intra e extra-município) entre as áreas de planejamento da
cidade e entre o município do Rio de Janeiro e demais cidades e analisar as
expectativas e razões da inserção na Estratégia de Saúde de Família.
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2.JUSTIFICATIVA:

Egresso de uma Universidade tradicional na formação de médico, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), convivi com um currículo voltado
para o ensino hospitalocêntrico e voltado para as especialidades e poucas
oportunidades de estágio curricular em Atenção Primária à Saúde. Por sorte minha
turma foi a primeira da UFRJ a apresentar, no período de internato obrigatório, um
estágio com duração de 8 semanas em PSF. Fui interno da Unidade de Saúde
Sereno, Paz e Fé, situada no bairro Penha Circular, Zona Norte do município do Rio
de Janeiro de outubro à dezembro de 2009 e descobri neste momento um norte para
minha carreira profissional.
Fui apresentado ao processo de trabalho unificado e compartilhado
desenvolvido por enfermeiros e médicos da equipes que atuavam naquela unidade.
A forma proativa de inserção nas três comunidades pelos agentes comunitários de
saúde (ACS’s) também era uma tônica no trabalho das equipes. Havia um intenso
envolvimento da equipes de saúde bucal com residentes multiprofissionais da
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) com uma atuação de promoção da
saúde, especialmente nas creches existentes na comunidade. Para mim foi com
pesar que finalizei o meu estágio tendo que me afastar daquele local que me
acolheu e me ensinou mais do que em muitas horas no Hospital Universitário,
quando muitas vezes aguardava a minha vez, em fila de alunos, para examinar um
paciente já examinado por outros dez alunos.
Como a Faculdade de Medicina da UFRJ permitia a opção por um internato
eletivo, de seis meses de duração, no final da graduação, decidi, então, trocar a
minha opção inicial, que era em clínica médica, por mais tempo naquela unidade.
Meu objetivo com isto era entender melhor o trabalho em Estratégia Saúde da
Família e contribuir com meu trabalho para a melhoria da saúde daquelas famílias.
Comecei a ler, mediante orientação das residentes multiprofissionais da ENSP,
textos diversos sobre conceitos, metodologias, experiências. Pude participar de
ações de promoção da saúde, educação permanente, grupos educativos. Fui
apresentado ao conceito de prevenção quaternária (JAMOULLE 1995), autogestão
do cuidado (FRANCO apud BAREMBLITT, 1996), corresponsabilização (CAMPOS,
2003) e coordenação do cuidado (GUSSO, 2012).
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No fim da graduação decidi me inserir no esforço de expansão da Estratégia
Saúde da Família no município. Havia uma valorização dos profissionais que
atuavam nas Clinicas de Família. No mesmo dia que recebi a minha habilitação
como médico, compareci à uma entrevista de contratação de médico da ESF do
município. Assumi o cargo de médico me sentindo inexperiente, inseguro e querendo
fazer a diferença. Por não ter participado de nenhum programa de residência
médica, aprendi, da maneira mais dura, a importância de um preceptor, de uma
especialização e de uma maior imersão acadêmica no assunto. Os livros eram meus
únicos amigos durante todo o meu primeiro ano de trabalho.
Durante este período me deparei com diferentes profissionais médicos que não
compreendiam sua função na ESF ou estavam ali apenas provisoriamente, com
previsão de permanecer apenas alguns meses de trabalho. Muitos aguardavam o
resultado de algum concurso de residência, ou alguma outra oportunidade de
trabalho. Esta rotatividade nos postos de médico prejudicava as equipes que nunca
tinham a construção de vínculo e identidade com o profissional médico, de forma a
constituir um processo e um plano de trabalho a longo prazo, condições
fundamentais para desenvolver todas as potencialidades da equipe e dos
profissionais. Vivenciei sensações diferentes a cada mudança de médico em
equipes da mesma unidade.
Hoje ainda continuo buscando confirmar minha vocação a partir da decisão
tomada, que posso definir como uma “auto gestão” da minha carreira profissional.
Atualmente, como mestrando da FIOCRUZ/ENSP, cursando o Mestrado Profissional
em Atenção Primária à Saúde com ênfase na Estratégia de Saúde da Família,
percebo uma rotatividade por vezes deletéria na gestão do cuidado da população
adscrita e percebo um esforço hercúleo para modificação desta realidade pelos
gestores.
Como grande novidade neste período recente posso destacar a criação de
programas que objetivaram um estímulo à inserção de médicos voltados para a
atuação em APS, como o Programa Mais Médicos, o Programa de Valorização da
Atenção Básica (PROVAB), especialização em Saúde da Família pela Universidade
Aberta do SUS (UNASUS), a expansão das residências em medicina de família e
comunidade no MRJ. A partir da criação de políticas de estímulo ao trabalho médico
na especialidade MFC, passei a me questionar sobre afirmações sempre presentes
em debates sobre a falta de médicos nas unidades de APS do país. Entre minhas
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reflexões passei a questionar: Há realmente falta de profissionais médicos para
atuar na APS? Quem são os médicos que optaram em trabalhar na APS? Onde se
formaram? Em que e como se especializaram? Como se deu a distribuição dos
médicos na ESF? Há realmente uma rotatividade? Esta rotatividade prejudica o
vínculo e a longitudinalidade do cuidado? (GIOVANI, 2013; SILVA et al, 2011)
O atual cenário de crescimento da inserção de médicos no programa é
animador, porém não conheci publicações que pudessem me responder a estas
perguntas. Considerei portanto fundamental poder contribuir para documentar esta
trajetória de profissionais médicos em atuação na ESF do município do Rio de
Janeiro. Considero que esta possa representar uma história de luta de profissionais
em favor de um atendimento responsável, resolutivo e otimizador de recursos.
Considero ainda de fundamental importância para futuras avaliações de elaborações
de estratégias para a ocupação da ESF em grandes centros, o registro deste
momento histórico, pela qual está passando a saúde no MRJ. Respeitando as
diferenças e especificidades territoriais, espero poder contribuir para lançar luz sobre
a importância da formação de recursos humanos qualificados em uma área tão
prioritária e ainda tão pouco conhecida e ocupada pelos médicos.
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3.OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL:
- Descrever o perfil dos médicos inseridos na Estratégia de Saúde da Família do
município do Rio de Janeiro.

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Descrever aspectos da formação médica e do mundo do trabalho;
- Estimar a rotatividade (intra e extra-município) entre as áreas de planejamento da
cidade e entre o município do Rio de Janeiro e demais cidades;
- Analisar as expectativas e razões da inserção na Estratégia de Saúde de Família.
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4.METODOLOGIA:

4.1 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO
O cenário eleito para a pesquisa, o município do Rio de Janeiro é dividido,
administrativamente, em 10 áreas programáticas ou distritos sanitários. De acordo
com o Caderno de Estatísticas e Mapas da Atenção Primária em Saúde do
Município do Rio de Janeiro(CEMAPS), o MRJ apresenta uma população de
6.390.295 habitantes, com um quantitativo de 910 equipes de saúde da família
(eSF). Considerando o número de equipes e a média de 3.500 habitantes cobertos
por cada equipe pode-se estimar uma cobertura atual de 46,35% da população do
município. Estas porém estão distribuídas de maneira heterogênea no território.
Enquanto a maioria das áreas programáticas apresentam mais de 50% de cobertura,
as áreas 2.2 e 4.0 apresentam um percentual inferior a 20% (CEMAPS, 2014).

Figura1: Mapa de cobertura ESF no MRJ e previsão. Fonte: SUBPAV. Acesso em 25 de junho de 2015.

Ainda conforme dados do CEMAPS (2015) atualmente apenas 33 das 910
equipes apresentam-se incompletas. O alto índice de ocupação dos postos de
15

trabalho previsto se deve a diversas estratégias de captação de mão-de-obra, entre
eles a adesão ao Programa Mais Médicos para o Brasil, com um quantitativo de 160
médicos do programa, representando parte dos profissionais que fazem parte das
equipes do munícipio.
Atualmente, 220 médicos residentes e 80 médicos preceptores atuam no MRJ
sendo a maior parte pertencentes ao programa de Residência Médica em Medicina
de Família e Comunidade (MFC) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ). A
inclusão dos médicos residentes atuantes nas unidades é de suma importância para
a discussão sobre formação de recursos humanos em saúde, qualificação da mão
de obra e sustentabilidade da politica de expansão da ESF no MRJ contida no plano
estratégico para 2016 (Rio de Janeiro, 2012).
Desta forma, o número de profissionais médicos atuantes em todas as
modalidades de inserção na ESF do MRJ é de 1.200 já que equipes com residência
médica apresentam, 2 residentes e 1 médico preceptor para cada equipe e ainda
devido ao fato de haver médicos de família e comunidade em trabalhando em
regime de 20 horas. Estes passam a assistir equipes na proporção de 2:1.

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO
O presente estudo teve por finalidade a compreensão do perfil do profissional
médico inserido na ESF do município do Rio de Janeiro. Para o alcance deste
objetivo tornou-se necessário um estudo quantitativo transversal compreendendo os
profissionais médicos inseridos nas equipes de saúde da família do município,
incluindo aqueles descritos anteriormente, tais como bolsistas do Programa Mais
Médicos para o Brasil, os pertencentes aos programas de Residência Médica em
MFC com atuação nas unidades do MRJ (programas da UERJ, SMS-RJ e
UFRJ/Fiocruz) e os demais profissionais médicos contratados por regime de CLT
pelas diversas Organizações Sociais responsáveis por sua contratação. A pesquisa
teve como base os dados de todos os profissionais inseridos na ESF do MRJ até o
último dia útil do mês de março do ano de 2015, sendo este universo de 1.200
profissionais.
Foram

enviados,

por

meio

eletrônico,

os

questionários

aos

e-mails

disponibilizados pela SMS, através do nível central e seu apoio institucional, com
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114 destes inválidos (endereços inexistentes). Em intervalos de 15 dias foram
enviados novos convites eletrônicos, além de contatos telefônicos ou interpessoais
com profissionais chave de conhecimento e proximidade do pesquisador para
otimização da taxa de resposta.
A partir dos resultados coletados e, em virtude da baixa taxa de respostas
(10,17% do universo), realizou-se a análise do dados da amostra por conveniência.
Uma amostra não aleatória, situação corriqueira em pesquisa na área de saúde,
deve-se sempre relacionar os achados ao conceito de validade para que a pesquisa
possa

ser

passível

de

relacionamento

entre

os

dados

achados

e

sua

reprodutibilidade para a população geral (MEDRONHO et al., 2009).
Para definição da força do estudo a partir da taxa de resposta, foram realizados
cálculos de Índice de Confiança (IC) e margem de erro da amostra coletada, através
da calculadora de amostragem da Raosoft ©, Inc. Foram encontrados uma margem
de erro de 8,5% com índice de confiança de 95% para uma heterogeneicidade de
50% na população total de 1200 médicos.

4.3 ANÁLISE DE DADOS
A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário com
perguntas fechadas, semiabertas e abertas, adaptadas do questionário sobre o perfil
de médicos inseridos na ESF no Brasil (MACHADO et al. 2000) enviado
eletronicamente em parceria com a Rede OTICS RIO. O termo de consentimento
livre e esclarecido foi disponibilizado e lido em sua totalidade e após aceitação do
mesmo para acesso ao questionário e a finalização do mesmo, em qualquer
momento, garantido através de opção disponível em todas as questões.
O questionário foi dividido em quatro dimensões baseando-se no primeiro
estudo sobre perfil médico (MACHADO, 1995) com a adaptação do mesmo para o
contexto do objeto de estudo (ANEXO 1).
•

Dimensão 1 - Caracterização dos estratos da pesquisa – localização por
AP, Unidade de atuação e tipo de vinculação à ESF no MRJ;

•

Dimensão 2 – Caracterização sócio demográfica – sexo, ano de
nascimento, local de moradia, origem (nacionalidade e/ou naturalidade),
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característica família (estado civil, residência com parceiro ou cônjuge,
filhos), parentes na área de saúde e profissão dos mesmos;
•

Dimensão 3 – Formação profissional – informações sobre a instituição
formadora, ano de graduação, se tem algum curso de pós graduação
(especialização, residência, mestrado e doutorado), relações sobre o
Ensino à Distância (EAD) (se já realizou, se aceitaria realizar), se está
incluído ou não na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade (SBMFC), necessidade sobre aprimoramento em APS e se
desempenha papel de preceptor;

•

Dimensão 4 – Mundo do trabalho como membro da equipe de saúde da
família – inserção ou não como médico sob outra forma antes da APS,
tempo de atuação na ESF, se já atuou em outro município além do MRJ,
se já atuou em outras unidades no MRJ dentro da ESF, tempo de
inserção na ESF do MRJ, quantidade de vínculos empregatícios,
motivação para inserção na ESF, existência ou não de fatores positivos
e negativos na ESF do MRJ, definição em uma palavra sobre o futuro da
ESF no MRJ e da especialidade (MFC).

O período para o preenchimento e envio dos dados se deu entre abril a maio
de 2015. Durante este período, foi realizada uma busca ativa aos profissionais que
tiverem respondido o questionário através de contato eletrônico. No total foram feitos
3 contatos subsequentes ressaltando a importância do estudo e a garantia do sigilo,
conforme resolução do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Em todos os
casos o questionário foi disponibilizado para nova tentativa de resposta. Finalizado o
período de coleta, 119 questionário foram respondidos.
Os questionários foram apresentados e preenchidos utilizando-se o programa
de formulação de pesquisas eletrônicas Survey Monkey®, versão profissional. O
Survey Monkey® é um software de pesquisa eletrônica e apresenta uma página na
rede mundial de computadores em língua portuguesa, além de permitir adicionar
título – com máximo de 100 caracteres – na página que compõe o questionário –
com descrição para esta página – máximo de 4.000 caracteres. Permite, ainda,
dividir o questionário em mais de uma página, o que é útil no caso de o autor desejar
colocar algo introdutório na primeira página e, na segunda, apresentar o
questionário, ou separar as questões de determinado assunto em páginas
diferentes.
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Posteriormente os dados gerados foram exportados para o software Microsoft
Excel 2011 versão para MAC. O Excel é um software que permite criar tabelas e
calcular e analisar dados. Este tipo de software é chamado de software de planilha
eletrônica. O Excel permite criar tabelas que calculam automaticamente os totais de
valores numéricos inseridos, imprimir tabelas em layouts organizados e criar gráficos
simples.

5.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A busca pelo referencial teórico sobre o tema se deu através da base de
dados LILACS, realizada em 10.01.2014, onde foi realizada inicialmente a pesquisa
pelas palavras “Atenção Primária em Saúde” e “Recursos Humanos”. A pesquisa
retornou 05 estudos, dos quais 03 são objeto de interesse nesta pesquisa.
A busca pelos descritores “Medicina de Família e Comunidade” ou “Estratégia
de Saúde da Família” junto com o descritor “Recursos Humanos” apenas retornou
parte dos estudos já encontrados, ocasionando em uma redução de resultados.
Utilizando-se os descritores Mesh “Primary health Care” e “Human Resources”, a
busca na base de dados MEDLINE ocasionou em 3074 resultados. Utilizando-se do
refinamento idiomas inglês, português e espanhol, texto completo disponível e
últimos cinco anos, foram obtidos 549 resultados.
Partindo deste resultado, grande parte dos estudos selecionados não
correspondiam com a ênfase deste estudo, sendo aproveitado apenas sete destes.
Ao acessar o endereço eletrônico da revista Human Resources For Health, foram
encontrados 24 artigos sobre o tema recursos humanos em APS. Por último, através
do mecanismo de busca google acadêmico, foram encontrados nove artigos que
versavam sobre o perfil do profissional médico na ESF em alguns municípios, além
do documento sobre o perfil de médicos e enfermeiras no PSF em todo o Brasil
(MACHADO, 2000) e outros dois grandes documentos sobre a demografia médica
brasileira (CFM, 2011 & CFM, 2013)
Tal realidade nos leva a crer que, apesar da temática sobre a necessidade de
sistemas de saúde voltados para APS ser uma estratégia prioritária mundial (WHO,
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2008), a produção científica nacional sobre o perfil do profissional médico inserido
nesta realidade é incipiente.
A produção científica mundial dos países em desenvolvimento da APS,
melhor fonte de equiparação com a realidade nacional, apresenta uma demanda por
mão de obra especializada, seja por um curto espaço de tempo do reconhecimento
da MFC, seja por falta de unidades formadoras (Moosa et al, 2014; Bardella, 2010).
As áreas rurais continuam as mais deficitárias em termos de mão de obra tanto
médica em geral quanto de MFC (Ahmed et al, 2011; Goma et al, 2014; Fogarty et
al, 2014; Wang et al, 2013).
Por outro lado, Cuba representa o maior pólo de cooperação internacional em
saúde com mais de 38.000 trabalhadores em saúde em 74 países. No total
aproximadamente 185.000 médicos cubanos já participaram da constituição de mão
de obra de saúde em 103 países (ASATE et al, 2012).
A realização de estudos sobre o perfil médico de um centro como o Rio de
Janeiro é de suma importância para compreensão do atual momento vivido e
definição de estratégias para sustentabilidade e qualificação da mão de obra médica
envolvida.

5.1. SUS E ESF
A constituição de 1988, através das discussões advindas da VIII conferência
nacional de saúde, transformou a lógica de saúde pública no Brasil e, em seu artigo
196, garantiu o acesso universal à saúde como um direito do cidadão e dever do
Estado (BRASIL, 1988). Posteriormente, através da lei orgânica (lei 8080/90), define
seus princípios e diretrizes. Dentre as diretrizes, a descentralização do modelo
organizacional de saúde tornou-se um marco para elaboração de estratégias de
compreensão e abordagem da dinâmica territorial permitindo o surgimento de
políticas que visavam a fundamentação desta nova lógica.
Dentre os programas desenvolvidos, destaca-se o surgimento do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 e, posteriormente, a instituição
do Programa de Saúde da Família (1994). A partir deste panorama, vemos cada vez
mais o incentivo à Atenção Primária à Saúde baseada no PSF, culminando em
normas operacionais, como a NOB 01/96, que permite a criação do Piso de Atenção
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Básica (PAB), forma de custeio que beneficiou municípios que aderiram à aos
programas mencionados. Esta formatação que permite uma tendência à uma APS
homogênea, por outro lado reduz a possibilidade de utilização de outras estratégias
para adequação da assistência de acordo com a realidade municipal.
A expansão, naquele momento, apresentou uma tendência à expansão em
pequenos municípios. Para permitir um avanço em municípios de grande porte,
durante o período entre 2000 e 2004 introduziu-se incentivo vinculado a faixas de
cobertura de saúde da família no PAB variável. Neste interim foi criado, em 2003, o
Projeto de Expansão e Consolidação Saúde da Família (PROESF), visando a
consolidação de eSF’s em municípios com mais 100 mil habitantes, pois nesta
época apenas três cidades com este perfil apresentavam PSF com cobertura
superior a 50% (COSTA, 2011).

5.2. RECURSOS HUMANOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
A formação de Recursos humanos em saúde é atribuição do SUS definido no
artigo 200 da Constituição brasileira, a saber:
“Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
III - ordenar a formação de recursos humanos na área
de saúde”
A Lei orgânica do SUS (8080/90) reafirmou a função formadora de recursos
humanos no inciso III do artigo 6º. Além disso, em seu terceiro capítulo, estabeleceuse a articulação de políticas e programas de recursos humanos ficaria a cargo de
comissões intersetoriais, com a obrigatoriedade de criação de comissões
permanentes de integração entre os serviços de saúde e instituições de ensino
profissional e superior de modo a formar profissionais e qualifica-los através de
educação continuada (BRASIL, 1988).
Por último, na seção II, pode-se observar que a articulação com os órgãos
educacionais e de fiscalização de exercício profissional, assim como as entidades
representativas de formação de recursos humanos, que passou a ser de
competência exclusiva da direção nacional do SUS (BRASIL, 1990).
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Em virtude do disposto, o Conselho Nacional de Saúde, através da resolução
nº 330 de 4 de novembro de 2004, cria a 3ª edição dos Princípios e Diretrizes para a
Gestão do Trabalho no SUS (NOB/RH-SUS) que visou a valorização do trabalho no
SUS e a criação de vínculo entre trabalhadores, serviços de saúde e usuários
(BRASIL, 2005).
No contexto da medicina, na qualidade de trabalho, temos uma realidade
técnica: a transformação que o médico opera em seu objeto de intervenção, o
paciente, através de seu conhecimento científico. Entretanto, se toda técnica sugere
ser aplicação das ciências, denotando repetições e rotina, no caso da ação médica,
há um modificação pois todo ato médico consegue qualificar-se como ato, de certa
forma, singular, único. Isso se dá pela decisão pessoal do médico na aplicação do
conhecimento científico. Existem, para tal envolvimento, razões não apenas da
esfera da técnica, como intervenção sempre social, mas pricipalmente razões
históricas (SCHRAIBER, 1995). Logo a capacitação e qualificação também perpassa
por aspectos relacionados aos aspectos biopsicossociais e espirituais envolvidos e
preconizados dentro da Medicina de Família e Comunidade (WONCA, 2010)
A organização da lógica de trabalho em saúde também tem sua importância
dentro do contexto da ESF e mais especificamente do SUS. Segundo a teoria
organizacional de Mintzberg um número limitado de configurações ou modelos, com
seus respectivos elementos constitutivos, podem explicar a maioria das tendências
que levam uma organização a ser eficaz ou não.
Mintzberg classificou as organizações em 6 modelos básicos, sendo o modelo
de organização profissional o que mais reflete a realidade das organizações de
trabalho em saúde. Neste modelo predomina a padronização de habilidades e existe
uma dependência importante de profissionais altamente especializadas, porém com
autonomia sobre seu trabalho (URBANAVICIUS JÚNIOR, 2010).
Mais especificamente, no contexto da Atenção Primária à Saúde, a forte
globalização econômica e social contemporânea aliada à rápida expansão da Saúde
da Família, veio acompanhada de uma forte tendência de flexibilização das relações
trabalhistas na área da saúde pública no Brasil, ocasionando em formas de
contratação muito variadas. No Sistema Único de Saúde isso se revelou pelo
aumento da terceirização na contratação dos profissionais. Com isso, o Estado cada
vez menos tem exercido a função de empregador, passando para um papel de
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administrador e de regulador de empresas provedoras de mão de obra (DAL POZ,
2002).
Um problema evidenciado no setor de saúde é a rotatividade dos
profissionais. Para Campos e Malik (2008), a alta rotatividade acarreta em maiores
custos para o empregador, principalmente nas funções que requerem alta
especialização e a necessidade de treinamento extensivo aos seus profissionais.
Este é o caso da APS. O problema dos custos de reposição de pessoal foi um dos
fatores que estimularam o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a análise da
rotatividade.

O problema da falta de profissionais e da intensa migração de

profissionais no setor saúde, revelaria a necessidade de realização de estudos e
pesquisas que possibilitem a definição de políticas de curto, médio e longo prazos
voltadas para o aumento da fixação dos profissionais de saúde.
Estudos evidenciam que, quando a rotatividade se encontra em patamares
acima de 26%, esta ocasiona elevados custos e impactos financeiros. Acima de
50%, corre o risco de comprometer a produtividade e a qualidade. (CAMPOS E
MALIK apud JONES, 1990a, 1990b; ANSELMI, ANGERAMI e GOMES, 1997). Para
o cálculo do índice de rotatividade utiliza-se a fórmula clássica de Turnover que
consiste numa razão percentual entre média aritmética entre demissões e
admissões do período analisado e o número de profissionais ativos no final do
período.
Campos e Malik (2008) em seu estudo com médicos da ESF no município de
São Paulo, ressaltou a importância da criação de um sistema de prestação de
contas mais eficiente, um incremento na definição dos papéis de cada um na gestão
dos recursos materiais, financeiros e de pessoal. E ainda uma contratualização clara
de metas, do ponto de vista de resultados, para propiciar a avaliação de
desempenho das organizações parceiras, pois os elevados índices de rotatividade
demonstrados colocam em questão a eficiência do modelo administrativo gerencial
adotado pela administração pública.
De acordo com Silva et al (2011), um ponto nevrálgico, nesta questão, seria o
papel dos gestores e profissionais de RH responsáveis pela possibilidade de
transformação da realidade de maneira a superar as dificuldades inerentes a este
contexto marcado pela complexidade. Sendo assim, as evidências sobre a gestão
de RH em saúde parecem demostrar o predomínio de atividades de caráter mais
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burocrático, relacionadas à visão mais tradicional e à própria evolução da função RH
nas organizações, havendo uma significativa carência de práticas de RH que se
voltem para uma atuação pautada por resultados.
O precário uso do lógica e dos pressupostos da Administração contemporânea
proporciona uma ampla reflexão no âmbito da pesquisa de recursos humanos em
saúde. As dimensões para a prática de RH se apresentam hoje muito além dos
aspectos tradicionais da antiga administração de RH, já tão defasados atualmente.
Por fim, a implementação do SUS per si pressupõe a qualificação tanto para os
gestores e gerentes das diferentes instâncias, como também para os trabalhadores
que atuam na área. (SILVA et al, 2011).
A configuração de acordo com os tipos de agentes institucionais públicos e
privados utilizados na condução de contratação de recursos humanos na ESF se
torna fundamental para o desenvolvimento de estratégias e instrumentos de gestão
e capacitação profissional, pois, na medida em que a contratação direta pelo poder
público para a efetivação da APS, ou, de forma alternativa, sejam públicas ou
privadas, implicam na existência de ressalvas e estruturas de propriedades diversas.
(GIRARDI e CARVALHO, 2003)
Girardi e Carvalho (2003) apontam ainda outra questão importante que se
interpõe na ESF é saber sobre a qualidade dos “empregos” ofertados no que tange
aos graus de formalização/não formalização da relação de trabalho, durabilidade do
emprego, salários, graus de discricionariedade da gerência e do trabalho, esquemas
de proteção, benefícios e direitos dos trabalhadores, entre outras características.
Visando a expansão em curto espaço de tempo e a otimização da aquisição
de mão de obra, a prefeitura do MRJ, mediante mecanismos de gestão por
Organizações Sociais em Saúde (OSS’s), elaborou, em um primeiro momento, a
primeira forma de captação de médicos para ocupação dos cargos, ofertando
salários atrativos (Campos e Malik, 2008). Ao mesmo tempo, a precariedade foi
parcialmente resolvida, uma vez que estabeleceu um vínculo de trabalho de acordo
com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Ao analisar-se o curto período de surgimento e expansão da ESF no Brasil, e
mais especificamente, o curtíssimo período de sua expansão no MRJ, constata-se
que é premente e fundamental a necessidade da qualificação da mão de obra
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médica mediante formação e capacitação de recursos humanos para a garantia do
sucesso de práticas em APS.
Apesar da instituição de novas diretrizes curriculares (2012) para os cursos de
medicina, que enfatizam a necessidade de formação em Unidades de Saúde da
Família, ainda se vê a falta de preparo e envolvimento do corpo docente e discente
na ESF. A falta de profissionais de referência para preceptorar estes alunos ainda é
a tônica (SILVA et al, 2011).

5.3. A MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO BRASIL
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em
consonância com a definição ibero-americana da World Organization of Family
Doctors (WONCA, 2010), apresenta a seguinte definição sobre o médico de família e
comunidade:
“é

o

especialista

que

atende

os

problemas

relacionados com o processo saúde-enfermidade, de
forma integral, contínua e sobre um enfoque de risco, no
âmbito individual e familiar. Com uma visão holística leva
em consideração o contexto biológico, psicológico e
social, reconhecendo que a enfermidade está fortemente
ligada à personalidade e à experiência de vida da pessoa.
Entende a enfermidade como parte do processo vital
humano, incluindo as dimensões relacionais, ambientais e
espirituais e reconhecendo a singularidade de cada
pessoa em cada contexto na qual sua vida transcorra. ”
A especialidade, mediante seus atributos e características apresenta-se como a
especialidade de eleição para atuar no âmbito da Atenção Primária em Saúde, dado
que o seu objeto de trabalho o qualificam para tal. Entre suas características estão
as estratégias, tecnologias e técnicas que desenvolveram e que lhe são próprias,
seu enfoque na prevenção de riscos, na atenção contínua, na integralidade e o seu
humanismo (WONCA, 2010).
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Segundo Falk (2004), a MFC no Brasil iniciou seus primeiros passos ainda
como projeto de saúde comunitária, em Porto Alegre, no ano de 1974. Em 1976, três
programas de residência pioneiros são criados nesta lógica de saúde comunitária,
porém sem amparo normativo ou legal. E, após a declaração de Alma Ata no ano
1978, apareceram diversas experiências em APS, não articuladas entre si, baseadas
no modelo britânico de “General Practioner”.
Após 1981, com o surgimento da Resolução 07/81 da Comissão Nacional de
Residência Médica, os programas de residência em Medicina Geral Comunitária
foram, enfim, formalizados. Em 1986, a resolução do CFM nº 1.232/86 determinou o
reconhecimento da especialidade e sua representação através da Sociedade
Brasileira de Medicina Geral Comunitária, fundada em 1981 (FALK, 2004).
A partir deste período, entre várias desativações e reativações e o surgimento
do PSF, o mercado de trabalho da especialidade passou a crescer e demandar
qualificação da mão de obra. Tal movimento levou ao o ressurgimento definitivo da
Sociedade e a mudança do nome da especialidade, que passou a ser chamada de
Medicina de Família e Comunidade.
A MFC foi então reconhecida pela Associação Médica Brasileira desta como
especialidade em 2003. Neste contexto, a MFC, antes denominada Medicina Geral
e Comunitária, apresentou-se como a mão de obra ideal para ocupação deste
modelo de APS e mostrou-se em consonância com a ideia de provisão de recursos
humanos médicos voltados ao SUS.
Até recentemente o SUS contava com 44.411 equipes de saúde da família
credenciadas e 35.305 implantadas, distribuídas em todo o território nacional
(BRASIL, 2014). Estes números, porém, tem experimentado aumentos importantes
fruto do Programa Mais Médicos e outras iniciativas que visam aumentar o número
de equipes com MFC no país. Apesar disso, o número de especialistas
credenciados pela SBMFC era de 2.632 em 2011 (CFM, 2011) o que corresponderia
a apenas 7,5% do valor total de equipes implantadas.
Segundo o contexto de formação, em 2010, Brasil dispunha de 11263 vagas de
residência médica, sendo 505 de MFC (4% do total). Este é, ainda, um baixo
percentual se comparados a outros países do mundo, ou mesmo entre os países da
América Latina, ficando à frente apenas de Honduras (que não reconhece a
especialidade), Colômbia e Costa Rica (OPAS, 2011).
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Mediante o contexto nacional observa-se uma importante defasagem entre a
oferta de postos de trabalho em APS e a necessidade de formação de mão de obra
médica especializada.

5.4. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A ESF
No âmbito do município do Rio de Janeiro, a expansão experimentada não
acompanhou o processo de incentivos iniciais da esfera Federal. Entretanto, a partir
de 2009, ocorreu um movimento proativo visando a expansão acelerada da APS,
baseada na ESF, buscando a reorganização da então desgastada e desatualizada
rede existente, que prestava serviços ligados apenas as tarefas de prestar ações em
determinados programas de saúde pública. Entre estas unidade podemos destacar
os Centros Municipais de Saúde, os Postos de Saúde, os Pronto Atendimentos
Médicos (PAM). Neste período, a cobertura populacional com unidades prestando
atendimento no modelo da ESF era de apenas 4% do município. (CEMAPS, 2015).
Sabe-se que a implementação de reformas e mudanças no campo da saúde
em grandes municípios é um desafio dado a complexidade e diferenças existentes
em todo o seu território, exigindo uma estratégia dinâmica, adaptável e eficaz. Por
outro lado, ao estabelecermos como prioridade um incremento na cobertura de
saúde da população devemos levar em consideração a necessidade de recursos e
dos investimentos públicos com saúde e a elaboração de planos já que sempre
ocorre uma situação de novo enfrentamento das realidades epidemiológicas não
conhecidas e subnotificadas.
A adequação da demanda populacional à oferta de serviços é um desafio a
superar quando se aumenta a cobertura de serviços em base territorial já que há um
acesso diferenciado de todas as condições de saúde antes não atendidas. Desta
forma, uma estratégia apoiada em boas práticas e em uma mão de obra qualificada
é fundamental para seu êxito, já que a resolutividade no primeiro nível de atenção e
uma coordenação entre os níveis são fundamentais para que não haja uma
sobrecarga do sistema ou desassistência.
Dentro desta realidade, mediante a necessidade de contratação de um número
considerável de profissionais em um curto espaço de tempo, além da necessidade
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de flexibilização na admissão e rotatividade, o MRJ estipulou o método de
contratação dos profissionais para a ESF através da lei nº 5026 de 19 de maio de
2009, que em seu capítulo I, seção I, dispõe:
“Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como
Organizações Sociais as pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam
dirigidas

ao

ensino,

à

pesquisa

científica,

ao

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação
do meio ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte,
atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.
§2º As Organizações Sociais cujas atividades sejam
dirigidas à saúde poderão atuar exclusivamente em
unidades de saúde criadas a partir da entrada em vigor
desta Lei, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e nos
equipamentos destinados ao Programa de Saúde da
Família. “

Pode-se dizer que a estratégia de gestão por OSS’s permitiu uma maior
agilidade no tempo de contratação. Por outro lado, face a escassez de especialistas
em MFC no país, esta não poderia ser a única estratégia. Sendo assim, percebe-se
que a necessidade de formação de médicos especialistas em MFC tornou-se crucial
para a manutenção da viabilidade deste projeto audacioso.
O plano estratégico definido pela esfera municipal entre os anos de 2009 à
2012 e reafirmado e revisado para o período de 2013 à 2016, nos remete a um
objetivo de ampliação para 70% de cobertura populacional do modelo de atenção
primária baseado na ESF no Rio de Janeiro com o quantitativo de 1188 equipes de
saúde da família (Rio de Janeiro, 2012).
Entretanto, até 2011, a oferta de vagas em Residência de Medicina de Família
e Comunidade mantinha-se incipiente diante da demanda de profissionais
vivenciada pela própria expansão no MRJ. Em virtude disso, a ocupação das vagas
médicas nas equipes em crescimento tornava-se uma penosa tarefa para os
gestores e não permitia uma adesão de profissionais mais adequado às
necessidades do sistema. Esta dificuldade era de âmbito nacional, permitindo que
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em sua equipe mínima o médico possa ser generalista (recém-graduado),
especialista em saúde da família ou um MFC.
A partir desta realidade a secretaria municipal de saúde do MRJ lançou, no ano
de 2011, programa de residência médica em MFC com um quantitativo inicial de 60
vagas além de firmar parceria com a UERJ, UFRJ e Fiocruz para a expansão destes
programas com aumento de vagas, totalizando cerca de 100 residentes por ano em
formação. Além disso, como estímulo de adesão de graduados em medicina nestes
programas foi instituída uma complementação da bolsa de residência permitindo que
os mesmos recebessem quase o mesmo que um profissional já contratado pela ESF
no município, obtendo assim ganhos substanciais e superiores aos residentes de
outras especialidades.
No ano de 2013, através do Governo Federal, uma vez percebida a
necessidade nacional de inserção médica no contexto da APS, foi criado o Programa
Mais Médicos, através da Medida Provisória nº621 de 8 de julho de 2013, seguida
da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Dentre os objetivos da Lei, destaca-se
em seu artigo 1º, inciso I e II a priorização de inserção de médicos no SUS e o
fortalecimento dos serviços de atenção básica no País. Com isso, o MRJ, passa a
receber profissionais estrangeiros (maioria cubanos) e brasileiros advindos deste
Programa.

5.5. LEVANTAMENTOS EXISTENTES NA LITERATURA
O estudo de Machado, sobre perfil médico no Brasil, trouxe um retrato amplo
da profissional e discute sobre o mercado de trabalho e a evolução da profissão,
além de ter delimitado o perfil e a distribuição sociodemográfica dos profissionais
pelo país (MACHADO,1997). Este trabalho foi de suma importância para a revelar o
atual fenômeno de feminilização da mão de obra médica e a redução da média
etária em todas as especialidades em função da expansão das faculdades de
medicina a partir da década de 1970.
No contexto nacional e específico da profissão médica, o Conselho Federal de
Medicina (CFM), em parceria com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo
(CREMESP), lançou nos anos de 2011 e 2013 dois documentos sobre a demografia
médica no Brasil. Ambos concluem que há uma dificuldade de aquisição de mão de
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obra médica no serviço público, além de ressaltar a distribuição desigual de
profissionais, centralizadas no eixo sul-sudeste. Constatou ainda uma baixa
qualificação, uma vez que mais de 40% não apresentavam título de especialista por
nenhuma sociedade, corroborando os achados anteriores de Machado.
O primeiro levantamento realizado especificamente para a Estratégia de Saúde
da Família foi o documento sobre o perfil de médicos e enfermeiras no Brasil
(MACHADO et al, 2000). Neste documento, foram identificadas características como
uma média etária elevada dos profissionais médicos, baixa especialização através
de residência médica e baixa titulação em MFC. Naquele período, existiam 4.945
equipes de saúde de família existiam no Brasil.
Em pesquisa realizada por Ferrari, Thomson e Melchior, em 2005, com
médicos e enfermeiros da ESF no Município de Londrina, no Estado do Paraná,
verificou-se que a maior parte dos médicos eram homens, apresentavam uma média
etária acima de 40 anos e também haviam feito algum tipo de especialização. Este
achado já mostrava um resultado distinto do estudo de Machado. Tal fato pode advir
da faixa etária encontrada no estudo e a proximidade de um campo acadêmico
importante sob o ponto de vista de educação médica, a Universidade Estadual de
Londrina (UEL).
Em 2006, Canesqui e Spinelli realizaram o estudo do perfil de médicos e
enfermeiros no estado do Mato Grosso, onde existiam 282 equipes da ESF. Houve
uma adesão de cerca de 50%. Os achados apontaram uma forte inserção feminina
nos postos de trabalho da ESF e uma redução da média etária destes profissionais.
Os demais achados não podem ser comparados em virtude de viés de seleção já
que não havia uma divisão de resultados entre as categorias profissionais.
Correspondendo à expectativa lançada por Machado em 1997, um estudo
sobre o perfil dos profissionais da ESF em 27 municípios da grande Uberaba
(MIRANZI et al, 2010) apresentou uma efetiva predominância do sexo feminino entre
médicos e uma média de idade próxima a 30 anos. Nesta pesquisa foi questionado o
número de vínculos empregatícios, sendo observado que cerca de 40% possuíam
dois ou mais vínculos.
Outro estudo, realizado no Município de Praia Grande (Lopez & Bousquat,
2011) sobre a fixação de médicos e enfermeiros na ESF, apresentou um equilíbrio
entre homens e mulheres, além de uma faixa etária média de 36,9 anos. Neste
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estudo foi questionado sobre a formação pós-graduada dos médicos. Constatou-se
que 27% tinham concluído a residência médica, mas nenhum era egresso de um
Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Com relação à a
estabilidade de vínculo no emprego, a pesquisa apresentou uma evasão de 33% dos
médicos pesquisados no intervalo de 3 anos, mesmo se tratando de um emprego
estável, com vinculo ao funcionalismo público, como estatutários.

Tal achado

corrobora com os estudos de Machado e do CFM, que enfatizam o fato da
rotatividade estar mais relacionada à dinâmica própria da profissão médica, à
amplitude de empregos disponíveis e deslocamento para pós-graduação em lato ou
stricto senso, independente do vínculo empregatício.
Por outro lado, na região metropolitana de Recife, Guarda, Tavares e Silva
(2012) analisaram uma amostra do universo de 446 médicos que atuavam na região,
encontrando um perfil etário alto superior a 40 anos. A distribuição por sexo
confirmou a maior inserção das mulheres. Além disso, também apresentou, em
consonância com o estudo de Ferrari, Thomson e Melchior (2005), a existência de
uma alta especialização entre os médicos. Com relação ao vínculo, mais de 60%
apresentava mais de um vínculo, corroborando os achados de Canesqui e Spinelli
no estado do Mato Grosso (2006).
Os estudos, de uma forma geral, apontam uma distribuição bastante
heterogênea com relação à capacitação da mão de obra médica inserida na ESF.
Além disso, percebe-se claramente uma feminilização em todos os estudos
analisados, que é superior aos estudos sobre os médicos em todas as
especialidades no Brasil, de cerca de 40,82% de mulheres médicas. Por último, a
questão etária ainda apresenta um perfil bastante variado e, apesar disso, a média
apresentada pelos pesquisadores é menor do que média etária brasileira, de 46,16
anos (CFM, 2013).
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o período de coleta de dados, foram obtidas respostas de 122 médicos,
com 4 recusas à participação da pesquisa e 27 questionários com preenchimento
incompleto. Este fato é compreensível já que existia a opção de interromper o seu
preenchimento em qualquer momento do questionário, para completá-lo em outro
momento ou apenas finalizá-lo em qualquer pergunta. O percentual de respostas foi
de 10,17% da população total do estudo. Um grande limitador deste estudo foi a
obtenção de endereços eletrônicos de todos os profissionais médicos do Município.
Mesmo que os prontuários eletrônicos disponíveis nas unidades da ESF obrigem a
inserção de e-mail, houve erros de preenchimento dos endereços eletrônicos, o que
dificultou os avisos e solicitações de preenchimento do questionário por parte do
pesquisador. Outro fator dificultador na coleta de dados foi a existência de três
softwares de prontuário eletrônico no MRJ. Em apenas um deles, o VITA CARE®, foi
possível acessar a lista de emails dos profissionais médicos, o que dificultou a coleta
de dados em áreas com outros prontuários eletrônicos, especialmente nas AP’s 3.1
e 1.0, já que nessas áreas são outros prontuários eletrônicos (ALERT® e PRIME
SAÚDE®). Em virtude da ausência de uma lista eletrônica completa dos profissionais
analisados, o percentual de perdas foi, ao mesmo tempo, significativo e esperado.
Diante do exposto, é importante que os gestores do município atualizem a
lista com dados dos profissionais inseridos na ESF do MRJ pois isto facilitaria a
comunicação com todos os profissionais envolvidos.
Outro fator que pode ter sido limitante a um maior percentual de respostas
refere-se à grande extensão do questionário, que apresentava 56 questões (ANEXO
1). Isto pode ter gerado desistências no seu preenchimento ou o preenchimento
incompleto.
A mobilização e o apoio do gestores à obtenção e disponibilização do
contatos dos médicos foi importante para a criação, manutenção e atualização da
lista de endereços eletrônicos. Do ponto de vista desta pesquisa este apoio foi
fundamental, ainda que houve um grande atraso na obtenção destes contatos em
relação ao prazo para o encerramento desta pesquisa. Este banco com a lista de
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endereços eletrônicos dos médicos, porém, será muito importante para futuras
pesquisas. A seguir apresentamos os dados e a análise realizada entre os
respondentes dos questionários.
A própria mobilização dos gestores para obtenção do contatos dos médicos já
pode ocasionar em estratégias para criação e manutenção de uma lista de emails
atualizada de todos os profissionais inseridos na ESF e com isso dinamizar
comunicações e futuras pesquisas eletrônicas.

6.1 DIMENSÃO 1: CARACTERIZAÇÃO DOS ESTRATOS DA PESQUISA
Tabela 1: Caracterização dos estratos da pesquisa de acordo com a inserção dos
profissionais por Área Programática (AP) do MRJ, 2015.
Área Programática (AP)

N

%

AP 1.0

5

4,24%

AP 2.1

18

15,25%

AP 2.2

12

10,17%

AP 3.1

10

8,47%

AP 3.2

13

11,02%

AP 3.3

14

11,86%

AP 4.0

15

12,71%

AP 5.1

11

9,32%

AP 5.2

10

8,47%

AP 5.3

10

8,47%

118
100%
Total
Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

A distribuição de respostas do questionário por AP apresentou-se de maneira
heterogênea, uma vez que áreas como a 3.1, 3.3 e 5.2, que apresentam um
quantitativo de eSF’s maior que as demais (43% das equipes do município),
apresentaram uma taxa de resposta proporcionalmente inferior. Por outro lado, a AP
4.0, composta por 44 eSF’s, área de atuação do pesquisador, apresentou uma
proporção maior de respostas. Tal conformação pode representar um viés por conta
da maior facilidade de obtenção de respostas ao questionário.
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Tabela 2: Caracterização dos estratos da pesquisa de acordo com o tipo de contrato
de trabalho profissional no MRJ, 2015.
Contrato Profissional

N

%

CLT-40h

43

37,07%

CLT-20h

15

12,93%

Residente 60h

30

25,86%

Preceptor 40h

31

26,72%

Programa MAIS MÉDICOS 32h

9

7,76%

116
100%
Total
Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

A forma de inserção profissional predominante foi a de médico via contrato
presente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 40 horas, opção de
preferência para ocupação nas equipes de acordo com a PNAB (2011) pois garante
o repasse de 100% da verba federal para a ESF do município, seguido por
residentes e preceptores. O grande quantitativo de respostas de residentes e
preceptores (52,58%) pode configurar um viés de seleção uma vez que o
pesquisador é preceptor de residentes e tem um maior contato com este grupo.
Também espera-se neste grupo uma maior aceitabilidade e compreensão da
importância de uma pesquisa científica e portanto uma maior taxa de resposta.
De acordo com PNAB (2011), a inserção integral do profissional médico,
mediante carga horária de 40 horas, configura uma condição para repasse integral
do componente de incentivo à APS, ao passo que dois médicos de 20 horas
perfazem 85% do valor e apenas um médico 20 horas, além de demandar um ajuste
nos fluxos da eSF, representa apenas 60% do repasse (BRASIL, 2011). Desta
forma, é interessante para o gestor municipal um percentual baixo de profissionais
nesta modalidade, conforme encontrado neste estudo (12,3%), já que garante
repasse para manutenção e continuidade da ESF.
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6.2 DIMENSĀO 2: CARACTERIZAÇÃO SOCIO DEMOGRÁFICA
Tabela 3: Caracterização Sócio Demográfica de médicos da ESF do MRJ, 2015.
Caracterização Sócio Demográfica

N

%

Masculino

33

28,45%

Feminino

83

71,55%

Total

116

100%

25 a 29

34

30,09%

30 a 34

40

35,40%

35 a 39

9

7,96%

40 a 44

7

6,19%

45 a 49

6

5,31%

50 a 54

8

7,08%

55 a 59

4

3,54%

60 ou +

5

4,42%

113

100%

104

91,23%

Cubana

8

7,02%

Outra

2

1,75%

Total

114

100%

BA

2

1,94%

CE

1

0,97%

ES

2

1,94%

MA

1

0,97%

MG

5

4,85%

PA

2

1,94%

PE

2

1,94%

RJ

77

74,76%

RO

1

0,97%

RS

3

2,92%

SP

7

6,80%

103

100%

Sexo

Faixa Etária (Anos)

Total
Nacionalidade
Brasileira

Naturalidade

Total

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição
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De acordo com os achados deste estudo, a populaçāo feminina é
predominante, sendo 68,07% da amostra total o que corrobora com a existência de
diversos estudos sobre a feminilizaçāo da medicina no Brasil (Canesqui AM, Spinelli
MAS, 2006; MIRANZI et al. 2010).
A proporção de estudantes de Medicina do sexo feminino aumentou
significativamente nas últimas décadas em todo o mundo, e este cenário se estende
a muitos outros cursos universitários. Esta tendência na medicina foi evidenciada
nos Estados Unidos e Canadá nos anos 2000, assim como em países europeus,
como a Inglaterra, Irlanda, Portugal e Noruega (MACHADO, 2003). Já em países
como a Rússia e Estônia, mulheres já são maioria na medicina, porém esse
movimento foi associado à perda no status da profissão (LEVINSON, 2004). No
Brasil, no grupo etário de 29 anos ou menos, as mulheres já são maioria, e entre os
especialistas em Medicina de Família e Comunidade, com aproximadamente 54%
do contingente total (SCHEFFER, 2013; CFM, 2013).
Estudos mostram que as condutas e práticas das mulheres médicas podem
conduzir a uma melhor eficácia das ações preventivas e adesão de tratamento, uma
vez que apresentam mais aptidão em uma atuação centrada na pessoa. Também
alcançam mais êxito em adequar-se ao contexto sócio cultural da população
assistida. Ademais, mulheres também tendem a trabalhar melhor em contexto de
equipes multidisciplinares de saúde, e mostram-se capazes de ocupar posição de
liderança.

Além

disso,

apresentam-se

menos

propensas

a

rotatividade,

estabelecem-se em regiões metropolitanas e aposentam-se mais tarde. Por ultimo,
levam a otimizar recursos, pois são menos inclinadas a incorporar tecnologias
desnecessárias (SCHEFFER, 2013; LEVINSON, 2004; PHILLIPS, 2009).
Por outro lado, mulheres tendem a demandar uma carga horária mais flexível
em virtude de sua família e costumam atender um quantitativo menor do que
homens, o que pode gerar uma necessidade de readequação da população
assistida pelas eSF`s e de flexibilização das relações de trabalho, visando melhoria
do aproveitamento no mesmo (SCHEFFER, 2013; LEVINSON, 2004).
Este achado permite a elaboração de estratégias para a adaptação da APS
em virtude das potencialidades e desafios que a feminilização da mão de obra
ocasiona dentro do cotidiano da ESF, como redução da população adscrita por
equipe ou flexibilização da carga horária mediante mudança no horário de
funcionamento das unidades, além do já existente no MRJ.
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A média etária é de aproximadamente 36 anos, com moda de 32 anos.
Podemos perceber também uma jovialização da mão de obra. Tal fato pode ser
justificado pela história recente da medicina de família associado com o quantitativo
de vagas de residência medica disponíveis no município uma vez que 28 dos 119
entrevistados pertenciam ao programa de residência em medicina de família, onde é
esperado uma idade média menor do residente. Além disso, o aumento de cursos de
medicina no Brasil, a partir da década de 70, permitiu um aumento da mão de obra
médica em 530% o que permite prever esta forte jovialização (SCHEFFER, 2013;
CFM, 2013).
Mais de setenta porcento dos respondentes tem como naturalidade o Estado
do Rio de Janeiro. A distribuição heterogenea da população médica com maior
concentração no eixo Sul-Sudeste e um quantitativo considerável de faculdades de
Medicina no Estado podem justificar este achado (CFM, 2013; MACHADO, 1997).
O estudo sobre demografia médica revelou que mais de 70% do profissionais
médicos graduados entre as décadas de oitenta, noventa e primeira década dos
anos 2000, ficaram nos municípios onde obtiveram sua graduação quando estes
também eram seu local de nascimento (CFM, 2013). Sendo assim, pode-se inferir
que a emigração da mão de obra poderá apresentar uma prevalência pequena,
garantindo manutenção da qualidade profissional no MRJ.
Os dados apresentados podem sugerir uma mudança de paradigma quanto à
escolha de especialidades e um maior reconhecimento da MFC como uma opção ao
maior investimento e desenvolvimento do Rio de Janeiro garantindo sustentabilidade
na expansão e maior procura em concursos de residência. Por outro lado, o fato da
residência de MFC surgir como segunda opção no concurso da secretaria municipal
de saúde para as demais opções de acesso direto pode constituir em um viés uma
vez que a taxa de ocupação de vagas pode estar sobredimensionada pela inserção
dos candidatos realocados por sua segunda opção.
Este novo arranjo, com surgimento da MFC como segunda opção permite a
concepção de novos estudos para análise da inserção e satisfação deste perfil de
residentes.
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Tabela 4: Caracterização familiar da amostra de médicos da ESF do MRJ, 2015.
Caracterização Familiar

N

%

Estado Civil
Solteiro(a)
Casado(a)
União estável
Viúvo(a)
Desquitado(a)
Outro (divorciado*)

42
43
19
2
5
3

36,84%
37,72%
16,67%
1,75%
4,39%
2,63%

Total

114

100%

Filhos
Sim
Não

45
69

39,47%
60,53%

114
Total
100%
Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

O estado civil apresentou um equilíbrio, com 50,4% dos entrevistados
casados ou com união estável similar aos achados de Miranzi et al. (2010). Cabe
ressaltar que em virtude de uma amostra com média etária baixa, 36 anos, este
equilíbrio de forças é esperado uma vez que, segundo o IBGE (2011), mais da
metade (55,47%) dos brasileiros residentes na região metropolitana do Rio de
Janeiro casam-se até os 30 anos.

Apesar da representatividade do grupo de

residentes (25,84% da amostra) a média etária apresentada vai ao encontro de
estudos similares sobre o perfil médico mais recentes.

6.3 DIMENSÃO 3: FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Mais de 80% dos entrevistados tiveram, como local de graduação faculdades
de medicina do Sudeste, como pode ser visualizado na tabela abaixo.
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Tabela 5: Local de graduação da amostra de médicos da ESF do MRJ, 2015.
Local de Graduação

N

%

Região Sudeste

86

82,7%

Região Sul

5

4,8%

Região Centro Oeste

0

0,0%

Região Norte

2

1,9%

Região Nordeste

3

2,9%

Exterior

8

7,7%

104

100,0%

Total

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

Este resultado reflete uma importação discreta, porém importante de mão de
obra médica, apesar de uma oferta considerável de faculdades de medicina na
região Sudeste. Entretanto, o momento político propício com uma expansão e oferta
grande de vagas em ESF, além de oportunidades de qualificação, podem justificar
este achado.
Por outro lado, a forte presença de graduados em faculdades da região
Sudeste podem ser justificados através da forte vinculação dos médicos em regiões
vicinais aos seus locais de graduação (CFM, 2013) e a presença de salários
atrativos tanto no vínculo por CLT, quanto pela residência (com bolsa total de R$
10.000) o que diminui a emigração de recém formados.
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Tabela 5: Pós-Graduação da amostra de médicos da ESF do MRJ, 2015.
Residência Médica

n

%

Sim, concluída.

52

48,60%

Sim, em andamento.

19

17,76%

Não

36

33,64%

Total

107

100%

Mestrado

n

%

Sim, concluído.

15

14,7%

Sim, em andamento.

12

11,8%

Não

75

73,5%

102
100%
Total
Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

A tabela 5 nos mostra que quase a metade dos respondentes apresentam um
curso de Residência concluído. Aproximadamente 26% apresentam o curso de
mestrado concluído ou em andamento. Apenas 3 dos entrevistados apresentavam
doutorado e nenhum com curso voltado para saúde pública ou atenção primária.
Estes achados estão relacionados primeiramente à estratégia do MRJ em ampliação
das vagas em residência de Medicina de Família e Comunidade pela SMS, além de
parcerias com as instituições (UERJ e UFRJ), o que permite mais de 50% dos
profissionais com Residência concluída ou em andamento. Outra estratégia de
qualificação da mão de obra foi o fomento e disponibilização de cursos de Mestrado
Profissional em parceria com instituições para profissionais inseridos na ESF, o que
pode justificar a amostra com mais de 25% de profissionais médicos com o curso de
Mestrado concluído ou em andamento.

6.4 DIMENSÃO 4: MUNDO DO TRABALHO COMO MEMBRO DA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA

O tempo médio de inserção na ESF para os 101 respondentes é de 5 anos e
9 meses, tempo similar ao período de expansão da estratégia no MRJ (Tabela 6). O
fato de apenas um dos entrevistados apresentar tempo de atuação na unidade
superior à 5 anos remonta o período em que a cobertura da ESF no MRJ era
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incipiente, onde as unidades prestando atendimento no modelo da ESF era de
apenas 4% do município. (CEMAPS, 2015)
Tabela 6: Tempo de atuação na ESF no MRJ e na atual unidade.
Tempo de Atuação na ESF

N

%

Até 3 meses

8

7,76%

De 3 meses a 1 ano

7

6,80%

De 1 a 2 anos

19

18,45%

De 2 a 3 anos

15

14,56%

De 3 a 5 anos

24

23,30%

Maior que 5 anos

30

29,13%

Total

103

100,0%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

Tabela 7: Tempo de atuação na ESF no MRJ e na atual unidade.
Tempo de Atuação na Unidade

N

%

Até 3 meses

26

25,25%

De 3 meses a 1 ano

18

17,47%

De 1 a 2 anos

33

32,04%

De 2 a 3 anos

8

7,76%

De 3 a 5 anos

17

16,50%

Maior que 5 anos

1

0,98%

Total

103

100,0%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

As diferenças entre tempo de atuação na ESF no MRJ e tempo de atuação na
unidade atual remontam uma importante rotatividade interna. Tal dado pode ser
justificado pela rotatividade de médicos de família inseridos como preceptores, uma
vez que os mesmos, em sua maioria, precisam mudar de unidade para assumirem a
função de preceptoria.
A presença importante de residentes no estudo também pode explicar a
redução do tempo médio e a rotatividade pois os mesmos ficam em suas unidades
de ensino por dois anos.
Outra justificativa seria as diferenças salariais entre AP’s do MRJ, uma vez
que áreas de difícil acesso ou difícil aquisição de médicos apresentam gratificações
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diferenciadas permitindo um maior valor salarial. De acordo com Campos e Malik
(2008), a presença de um salário atrativo representa apenas uma maior facilidade de
inserção desses profissionais, porém não configura como fator de fixação dos
mesmos. Sendo assim, a manutenção de oferta de vagas nestas áreas, associado
aos dados apresentados sugerem que esta rotatividade tenha ligação ao surgimento
e expansão da ESF em áreas mais próximas dos locais de moradia dos médicos.
A presença de um salário competitivo também influi na inserção de médicos
advindos de outras especialidades, além de profissionais generalista que atuavam
em outros ambientes de inserção, conforme visto no gráfico abaixo (gráfico 1). Uma
possível explicação reside no salário competitivo existente na ESF do MRJ o que
garante uma forte inserção médica (CAMPOS e MALIK, 2008).

Gráfico 1:Trabalhou como médico, antes de trabalhar na ESF do MRJ.

24.3%

SIM
NÃO

75.7%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

Um percentual importante dos médicos analisados (44,7%) referiu já ter
atuado em outra unidade do MRJ. A importância de discutir o tema reside no fato de
que a rotatividade profissional acarreta em maiores custos para o empregador,
principalmente nas funções que requerem alta especialização e a necessidade de
treinamento extensivo aos seus profissionais, como o caso da ESF, uma vez que a
conjunção de profissionais recém formados sem especialização, profissionais
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advindos de outras especialidades e um baixo quantitativo de Médicos de Família e
Comunidade configura o atual panorama do MRJ. Por outro lado, um sólido
programa de Residência como nos moldes do atual, pode atuar como um atenuador,
em médio prazo, tanto em termos de rotatividade como também em treinamentos.

Gráfico 2: Dentro do MRJ, já atuou em outra unidade de Atenção Primária
como médico de família.

44.7%
55.3%

SIM
NÃO

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

Nas perguntas que trazem informações sobre rotatividade profissional, 30%
dos médicos já atuaram na ESF em outro município e 45% já atuaram em outras
unidades de Atenção Primária dentro do MRJ. A rotatividade é um fenômeno
documentado e ocasiona dificuldades em manutenção de um sistema de saúde
resolutivo e com longitudinalidade do cuidado, além de fragilizar a vinculação do
usuário com sua equipe e seu cuidado, mesmo quando a reposição do profissional
se faz de maneira rápida ou a quando a percepção sobre a qualidade do cuidado
pelo usuário não tem perdas importantes (REDDY et al, 2015).
Entretanto, em virtude do momento de expansão importante com qualificação
profissional, este fenômeno tende a ser reduzido em médio prazo caso as
estratégias para manutenção de programas de valorização e qualificação da mão de
obra tenham continuidade, além da manutenção de um salário competitivo para o
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mercado. Estes fatores são indispensáveis não só para ocupação do cargo como
para o estabelecimento do médico no serviço.
Sobre a remuneração, a maior parte dos entrevistados apresentam um salário
bruto superior a dez mil reais, sendo que o salário bruto médio do profissional
médico na ESF em modalidade de 40 horas é de onze mil e oitocentos reais. Este
resultado vai ao encontro do gráfico 1 onde a maior parte dos profissionais
apresenta apenas um vínculo profissional.

Tabela 8: Condições de trabalho na ESF da cidade do Rio de Janeiro
Condições de trabalho na ESF no MRJ

N

%

Muito boa

8

7,92%

Boa

37

36,63%

Regular

45

44,55%

Ruim

10

9,90%

Muito ruim

1

0,99%

Total

101

100%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

A avaliação sobre as condições de trabalho da APS sob a modalidade de ESF
teve resultados positivos. A maioria dos médicos entrevistados consideraram de
regular para excelente, sendo que 44,55% dos médicos consideraram boa ou muito
boa as condições de trabalho da ESF no MRJ. De acordo com Campos e Malik
(2008) um dos fatores que podem estar relacionados à redução da rotatividade
profissional é a satisfação com as condições de trabalho. O valor alcançado de boas
avaliações é similar ao percentual de médicos que não atuaram em outra unidade
dentro do MRJ (44,55% versus 55,3%).
Entretanto esta questão pode ter apresentado um viés, uma vez que os
residentes costumam não mudar de unidade de inserção durante seu período de
especialização e mais de 25% dos respondentes se encaixam neste perfil.
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Tabela 7: Fatores que motivaram a atuação como médicos da ESF do MRJ, 2015.
Fatores que motivaram sua atuação como médico de família
nas ESF da cidade do Rio de Janeiro

n

%

Remuneração atrativa

54

54,5%

Proximidade de sua moradia

40

40,4%

Identificação com a proposta da Medicina de Família e
Comunidade

82

82,8%

Grande oferta de vagas

12

12,1%

Facilidade de obtenção do primeiro emprego

7

7,1%

Meu (minha) cônjuge atua em Equipes de Saúde da Família

3

3,0%

Outro familiar atua em Equipes de Saúde da Família

0

0,0%

Outro (especifique)

21

21,2%

Total

99

100%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

A identificação com a Medicina de Família foi considerado o fator que mais
motivou os médicos respondentes (82,83%), seguido da remuneração atrativa
(54,55%). Não houve relação nos entrevistados entre sua atuação na ESF e o
contexto de familiares também atuarem. Apesar da grande expansão apenas 12%
identificaram a oferta de postos de trabalho como fator motivador. Estes achados
reforçam a ideia de que uma remuneração competitiva ocasiona em uma maior
procura pela ESF (CAMPOS & MALIK, 2008), entretanto a identificação com a
proposta indica uma forte tendência à fixação deste profissional à ESF.
Mais uma vez o quantitativo de residentes presentes no estudo pode
ocasionar num aumento percentual pela opção de identificação com a MFC.
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Gráfico 3: Quantidade de vínculos empregatícios formais ou não formais
dos médicos inseridos na ESF do MRJ, 2015.
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Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

O quantitativo de vínculos (gráfico 3) apresentou uma maioria declarada com
apenas um vínculo. Por outro lado, 42% possuíam 2 ou mais vínculos, o que é
similar aos achados de Miranzi et al. (2010) na grande Uberaba. Especificamente
neste estudo tal fato pode estar relacionado ao numero de residentes respondentes
(30) já que a residência apresenta uma carga horaria semanal maior do que o
vinculo celetista (60 horas versus 40 horas) o que diminui a probabilidade de
existência de um segundo vínculo face a maior carga horária.
Por outro lado, cinco profissionais responderam não ter nenhum tipo de
vinculo o que pode sugerir um viés de confundimento, uma vez que a inserção na
equipes, independente da forma, configura um vínculo. Outra justificativa seria o não
entendimento pelos profissionais quanto o significado da questão já que o Programa
Mais Médico e a Residência em si configuram como formas de vínculo.
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Gráfico 4: Existem fatores positivos na ESF do MRJ

6,93%

SIM
NÃO

93,07%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

Dos 101 respondentes, 94 apontaram fatores positivos na ESF do MRJ.
Dentre os fatores mais citados destacam-se o ambiente físico (infraestrutura das
unidades, oferta de insumos e organização do ambiente) citado por 40,42% dos
médicos, a qualificação da mão de obra (programa de residência, educação
permanente, capacitação) com 23,04% citações. Apenas 6 profissionais (6,38%) não
apontaram fatores positivos apesar de considerar que os mesmos ocorrem na ESF
do MRJ. Mais especificamente, as boas condições físicas das clinicas, além da
remuneração competitiva e da possibilidade de trabalho sob uma ótica integral de
cuidado, tiveram um grande destaque no padrão de respostas abertas.
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Gráfico 5: Existem fatores negativos na ESF do MRJ.

11,34%

SIM
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88,66%

Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

No contexto de fatores negativos, 86 dos entrevistados (88,66%) apontaram a
existência deste fatores. Como destaque, a sobrecarga de população adscrita na
eSF, foi apontado por 37,21% dos médicos, seguido pelas relações entre os níveis
de saúde (dificuldade no acesso aos demais níveis, no sistema de referencia e
contra referencia e entendimento do papel de cada um dos componentes) com
29,07% de citações. Cabe ressaltar que um número pequeno de médicos (17,44%)
apontou o ambiente físico (infraestrutura das unidades, oferta de insumos e
organização do ambiente) como um fator negativo, o que pode significar uma malha
de unidades básicas heterogêneas onde as mais novas, em formato de clinica da
família, apresentam boas condições, ao passo que unidades antigas ainda
necessitam de reformas.
Outro ponto importante apontado foi a forma de vínculo empregatício via CLT.
Apesar da atratividade pela remuneração, muitos profissionais enxergam este tipo
de vinculo como frágil e demandam a existência de concurso público. Tais achados
são contraditórios uma vez que o vínculo CLT é uma forma de vínculo trabalhista
formal e, segundo achados no estudo de LOPES e BOUSQUAT (2011), a existência
de uma vinculação por serviço publico estatutário não necessariamente traduz em
fixação profissional na ESF.
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Figura 1: Associação em nuvem de palavras utilizadas para definir o futuro da ESF no MRJ. Fonte:
Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro: um
modelo em transição

Figura 2: Associação em nuvem de palavras utilizadas para definir o futuro da especialidade.
Fonte: Perfil do profissional médico na Estratégia de Saúde da Família no Município do Rio de
Janeiro: um modelo em transição

As palavras relacionadas ao futuro da ESF no MRJ e o da especialidade
apresentaram similaridades conforme nuvem de palavras construídas a partir das
respostas. A nuvem de palavras permite a análise das palavras mais prevalentes de
um texto as destacando através da cor ou do tamanho da fonte. A palavra mais
prevalente em ambas foi promissor, seguido por expansão para a Atenção Primária
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e Reconhecimento para a especialidade. Por outro lado a palavra incerteza, como
conotação negativa, foi a de maior prevalência.
A palavra promissor tem origem no latim e, como adjetivo, significa “que
promete ser bom, feliz, bem-sucedido; propício”. A denotação do futuro da ESF e da
especialidade com esta palavra nos indica que a reorganização da APS mediante a
ESF e, mais especificamente, seu movimento de expansão dentro do MRJ é bem
avaliada pelos profissionais que a compõe corroborando a boa avaliação da
estratégia e de suas condições de trabalho.
A identificação com os objetivos da MFC como especialidade associado à um
grau de satisfação evidente dos médicos atuantes é um indicativo de que o esforço
do MRJ para a melhoria da saúde através da ampliação e qualificação ESF vem
sendo eficaz sob o ponto de vista profissional.
Dos 119 questionários aplicados, 53 (44,53%)

expuseram críticas ou

sugestões para a melhoria da APS no MRJ.
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7. CONCLUSÃO
Os achados relacionados à jovialização e feminilização da mão de obra
médica na ESF do MRJ refletem a característica histórica de expansão das
faculdades de medicina no Brasil e também da inserção feminina majoritariamente
em especialidades médicas onde é possível uma maior previsibilidade e flexibilidade
de carga horária. Aliado a isso, a característica de expansão recente e o momento
politico propício para o surgimento de um interesse pela especialidade também
contribuem para os resultados obtidos. No contexto ao qual o Município do Rio de
Janeiro está inserido, é possível uma tendência à jovialização cada vez maior dos
médicos atuantes uma vez que este, atualmente, se apresenta como o maior polo
formador de médicos de família no Brasil, e ainda, por se tratar de uma
especialidade que passa a oferecer melhores salários no setor público e oferece
atrativos para recém-formados.
Por outro lado este momento de expansão parece acarretar em uma
rotatividade entre os postos de trabalho, conforme identificado no estudo. Isto pode
se dar por competição dos gestores a partir de atrativos como salário, vínculo
empregatício, local e condições de trabalho. Estes fatores podem influenciar a
permanência dos profissionais em seu local de trabalho. Por outro lado, espera-se
que a mudança do quantitativo de profissionais especialistas que concluem o curso
de residência médica, poderia alterar esta tendência, com uma maior fixação às
unidades e, consequentemente, uma gestão mais sustentável e otimizada, com a
redução de gastos proveniente da rotatividade de profissionais médicos. A
qualificação da mão de obra dentro da ESF no MRJ é um achado importante, o que
pode resultar na melhoria da qualidade dos processos de trabalho e garantia de
maior resolutividade da APS. Mais de 65% dos entrevistados apresentavam
residência concluída ou em andamento.
Um outro ponto importante a se destacar é a forte rotatividade interna desses
profissionais (45%), o que sugere uma necessidade de aprofundamento sobre as
causas desse fenômeno, e demanda a criação de estratégias para a manutenção
dos profissionais em suas Unidades de Saúde, reduzindo os potenciais prejuízos na
perda do vínculo e cuidado longitudinal dos pacientes. Uma possível causa para
este fenômeno seria o interesse dos médicos em migrar, dentro do município, para
locais mais próximos de sua moradia.
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Portanto, os resultados deste estudo podem contribuir para um melhor
entendimento da inserção médica no contexto de rápida expansão do MRJ. Dentro
de um universo nacional de rotatividade e mudança de paradigmas da inserção do
profissional médico no SUS. A experiência do Rio de Janeiro demonstra que uma
política de salários atrativos, associada a boas condições de trabalho e incentivos à
qualificação acarretam em maior confiança do profissional no futuro da
especialidade e da ESF. Este ambiente positivo garante uma maior legitimidade da
especialidade para atuar como coordenadora do sistema de saúde e sua efetiva
consolidação nas capitais e regiões de grande densidade populacional como o MRJ.
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8.ANEXOS

I – QUESTIONÁRIO

DIMENSÃO 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS
ESTRATOS DA PESQUISA
01. VOCÊ ATUA COMO MÉDICO(A) DE FAMÍLIA EM QUAL ÁREA DE
PLANEJAMENTO (AP) DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ?
01. |__| AP 1.0
02. |__| AP 2.1
03. |__| AP 2.2
04. |__| AP 3.1
05. |__| AP 3.2
06. |__| AP 3.3
07. |__| AP 4.0
08. |__| AP 5.1
09. |__| AP 5.2
10. |__| AP 5.3
02. VOCÊ TRABALHA EM QUAL UNIDADE DE SAÚDE ? (Centro Municipal de
Saúde ou Clínica da Família)
.................................................................................................

03. QUAL O TIPO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL VOCÊ POSSUI NO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO, ENQUANTO MÉDICO DE FAMÍLIA ? (esta pergunta admite
resposta múltipla)
01. |__| Sou médico(a) CLT-40h
02. |__| Sou médico(a) CLT-20h
03. |__| Sou médico(a) residente
04. |__| Sou médico(a) preceptor
05. |__| Sou médico do Programa PROVAB
06. |__| Sou médico do Programa MAIS MÉDICOS

53

DIMENSÃO 2 – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRAFICA
01. SEXO: 01. |__| Masculino 02. |__| Feminino
02. ANO DE NASCIMENTO: |_1_|_9_|___|___|
03. LOCAL DE MORADIA:
01. |__| Município do Rio de Janeiro
02. |__| Outro município (vá para o item 5).
04. BAIRRO: .......................................................
05. NACIONALIDADE
01. |__| Brasileira
02. |__| Portuguesa (vá para o item 7)
03. |__| Espanhola (vá para o item 7)
04. |__| Cubana (vá para o item 7)
05. |__| Outra (especificar): .................................. (vá para o item 7)
06. NATURALIDADE (apenas para naturais do Brasil): |__|__| (sigla da UF)
07. ESTADO CIVIL
01. |__| Solteiro(a) (vá para o item 9)
02. |__| Casado(a)
03. |__| União estável
04. |__| Viúvo(a) (vá para o item 9)
05. |__| Desquitado(a) (vá para o item 9)
06. |__| Outro (especificar): ..................................
08. VOCÊ RESIDE JUNTO COM SEU PARCEIRO(A)/CONJUGE ?
01. |__| Sim
02. |__| Não
03. |__| Não se aplica
09. POSSUI FILHOS ?
01. |__| Sim
02. |__| Não
10. EM SUA FAMÍLIA EXISTE ALGUM PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE ?
01. |__| Sim
02. |__| Não
11. PROFISSÃO DOS PAIS (no caso de aposentado ou pensionista, escrever a profissão
anterior a esta situação):
11.1. PAI: ............................................
11.2. MÃE: ..........................................
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DIMENSÃO 3 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Graduação:
01. NOME DA INSTITUIÇÃO: |___|___|___|

Localização da instituição:
02. ESTADO: |__|__| (sigla do estado)
03. PAÍS: 01. |__| Brasil

02. |__| Exterior

04. ANO DE GRADUAÇÃO: |__|__|__|__|

Pós-Graduação:
06. VOCÊ POSSUI ALGUMA PÓS-GRADUAÇÃO ?
01. |__| Sim, concluído (vá para o item 08)
02. |__| Sim, em andamento
03. |__| Não (vá para o item XX)

07. VOCÊ PRETENDE CONTINUAR NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
RIO DE JANEIRO APÓS O FIM DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO ?
01. |__| Sim
02. |__| Não

08. VOCÊ POSSUI RESIDÊNCIA MÉDICA ?
01. |__| Sim, concluído
02. |__| Sim, em andamento
03. |__| Não (vá para o item 10)
09. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO: (até três Cursos)
1º CURSO:
09.1. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
09.2. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
09.3. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|
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2º CURSO:
09.4. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
09.5. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
09.6. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|
3º CURSO:
09.7. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
09.8. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
09.9. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|

10. VOCÊ POSSUI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MÍNIMO DE 360H) ?
01. |__| Sim, concluído
02. |__| Sim, em andamento
03. |__| Não (vá para o item 12)

11. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO: (até três Cursos))
1º CURSO:
11.1. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
11.2. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
11.3. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|
2º CURSO:
11.4. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
11.5. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
11.6. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|
3º CURSO:
11.7. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
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11.8. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
11.9. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|

12. VOCÊ POSSUI CURSO DE MESTRADO ?
01. |__| Sim, concluído
02. |__| Sim, em andamento
03. |__| Não (vá para o item 14)
13. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:
13.1. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
13.2. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
13.3. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|

14. VOCÊ POSSUI CURSO DE DOUTORADO ?
01. |__| Sim, concluído
02. |__| Sim, em andamento
03. |__| Não (vá para o item 16)
15. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:
15.1. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
15.2. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
15.3. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|

16. VOCÊ ESTÁ INSCRITO NA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE
FAMÍLIA E COMUNIDADE (SBMFC) ?
01. |__| Sim
02. |__| Não

17. VOCÊ TEM TÍTULO DE ESPECIALISTA ?
01. |__| Sim
02. |__| Não (vá para o item 19)
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18. CARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA:
18.1. ESPECIALIDADE: ................................................................................
18.2. ENTIDADE QUE CONCEDEU O TÍTULO: ..........................................
18.3. ANO DE CONCESSÃO: |___|___|___|___|

19. VOCÊ JÁ FEZ ALGUM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO A
DISTANCIA (EAD) ?
01. |__| Sim, concluído
02. |__| Sim, está em andamento
02. |__| Não (vá para o item 21)

20. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:
20.1. LOCAL (NOME DA INSTITUIÇÃO) .....................................................
20.2. ÁREA DO CURSO: ..............................................................................
20.3. ANO DE CONCLUSÃO OU PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
|___|___|___|___|

21. VOCÊ SENTE NECESSIDADE DE APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS EM
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ?
01. |__| Sim
02. |__| Não (vá para o item 23)

22. VOCÊ SE INSCREVERIA EM ALGUM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO A DISTANCIA (EAD), OFERTADO POR ALGUMA INSTITUIÇÃO /
UNIVERSIDADE, QUE ESTIVESSE ASSOCIADO A CONTEÚDOS CLÍNICOS DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ?
01. |__| Sim, independente da instituição e da carga horária do Curso.
02. |__| Sim, depende da instituição que oferta o Curso
03. |__| Sim, depende da carga horária
04. |__| Não

22. VOCÊ EXERCE FUNÇÃO DE PRECEPTOR ?
01. |__| Sim, de médicos residentes
02. |__| Sim, de internos de medicina
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03. |__| Sim, de acadêmicos bolsistas de medicina
04. |__| Sim, de acadêmicos de medicina
05. |__| Sim, de acadêmicos de outras Faculdades da área da Saúde
06. |__| Não (vá para a Dimensão 4)
23. VOCÊ RECEBE ALGUM TIPO DE BOLSA/REMUNERAÇÃO POR SER
MÉDICO(A) PRECEPTOR(A) ?
01. |__| Sim.
02. |__| Não

DIMENSÃO 4 – MUNDO DO TRABALHO COMO MEMBRO
DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
01. TRABALHOU COMO MÉDICO, ANTES DE ATUAR PELA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA ?
01. |__| Sim
02. |__| Não

Atuação como médico na Estratégia de Saúde da Família:

02. HÁ QUANTO TEMPO ATUA COMO MÉDICO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA ?
|___|___| (anos) e |___|___| meses

03. HÁ QUANTO TEMPO ATUA COMO MÉDICO NA SAÚDE DA FAMÍLIA
NESTA UNIDADE ?
|___|___| (anos) e |___|___| meses

04. JÁ ATUOU EM OUTRO MUNICÍPIO COMO MÉDICO DE FAMÍLIA ?
01. |__| Sim
02. |__| Não (vá para o item 06)
05. QUAL(IS) ? (CITÉ ATÉ TRÊS, do mais recente para o mais antigo)

59

1º MUNICÍPIO QUE JÁ ATUOU, DIFERENTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
5.1: NOME DO MUNICÍPIO: ............................ 5.1.1. UF (sigla): |___|___|
5.2. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

2º MUNICÍPIO QUE JÁ ATUOU, DIFERENTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
5.3: NOME DO MUNICÍPIO: ............................ 5.3.1. UF (sigla): |___|___|
5.4. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

3º MUNICÍPIO QUE JÁ ATUOU, DIFERENTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
5.5: NOME DO MUNICÍPIO: ............................ 5.5.1. UF (sigla): |___|___|
5.6. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

06. DENTRO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, JÁ ATUOU EM OUTRA
UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO MÉDICO DE FAMÍLIA ?
01. |__| Sim
02. |__| Não (vá para o item 08)
07. QUAL(IS) ? (CITÉ ATÉ CINCO, da mais recente para o mais antigo)
1ª UNIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM QUE JÁ ATUOU COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA
7.1: NOME DA UNIDADE: ............................ 7.1.1. AP (sigla): |___|___|
7.2. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

2ª UNIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM QUE JÁ ATUOU COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA
7.3: NOME DA UNIDADE: ............................ 7.3.1. AP (sigla): |___|___|
7.4. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

3ª UNIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM QUE JÁ ATUOU COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA
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7.5: NOME DA UNIDADE: ............................ 7.5.1. AP (sigla): |___|___|
7.6. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

4ª UNIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM QUE JÁ ATUOU COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA
7.7: NOME DA UNIDADE: ............................ 7.7.1. AP (sigla): |___|___|
7.8. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

5ª UNIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM QUE JÁ ATUOU COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA
7.9: NOME DA UNIDADE: ............................ 7.9.1. AP (sigla): |___|___|
7.10. PERÍODO EM QUE ATUOU: |___|___| (MÊS) |___|___|___|___| (ANO)

08. POSSUI QUANTOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS ? (formais ou não formais):
|___|___|

09. VOCÊ POSSUI ALGUMA OUTRA FONTE DE RENDA, ALÉM DA
MEDICINA ?
01. |__| Sim.
02. |__| Não (vá para o item 11)
10. QUAL (IS) ?
01. ...............................................................
02. ...............................................................
03. ...............................................................

11. QUAL A SUA REMUNERAÇÃO (salário + gratificações) COMO MÉDICO DE
FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ?
01. |__| Até R$ 6.000,00
02. |__| R$ 6.001,00 a R$8.000,00
03. |__| R$ 8.001,00 a R$10.000,00
04. |__| R$ 10.001,00 a R$12.000,00
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05. |__| R$ 12.001,00 a R$14.000,00
06. |__| R$ 14.001,00 a R$16.000,00
07. |__| R$ 16.001,00 a R$18.000,00
08. |__| Mais de R$ 18.000,00
09. |__| Não desejo informar
12. COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ?
01. |__| Muito ruim
02. |__| Ruim
03. |__| Regular
04. |__| Boa
05. |__| Muito boa

13. ASSINALE ATÉ TRÊS FATORES QUE MOTIVARAM SUA ATUAÇÃO COMO
MÉDICO DE FAMÍLIA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO.
01. |__| Remuneração atrativa
02. |__| Proximidade de sua moradia
03. |__| Identificação com a proposta da Medicina de Família e
Comunidade
04. |__| Grande oferta de vagas
05. |__| Facilidade de obtenção do primeiro emprego
06. |__| Meu(minha) cônjuge atua em Equipes de Saúde da Família
07. |__| Outro familiar atua em Equipes de Saúde da Família
08. |__| Outros (especificar) ..........................................................

14. EXISTEM FATORES POSITIVOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ?
01. |__| Sim.
02. |__| Não (vá para o item 16)
15. QUAL (IS) ? (cite até três)
01. ...............................................................
02. ...............................................................
03. ...............................................................
16. EXISTEM FATORES NEGATIVOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ?
01. |__| Sim.
02. |__| Não (vá para o item 18)
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17. QUAL (IS) ? (cite até três)
01. ...............................................................
02. ...............................................................
03. ...............................................................
18. PARA VOCÊ, QUE PALAVRA RESUME O FUTURO DA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ?
................................................................
19. PARA VOCÊ, QUE PALAVRA RESUME O FUTURO DA ESPECIALIDADE DE
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ?
................................................................

ESTE ESPAÇO É DESTINADO PARA VOCÊ ESCREVER QUALQUER CRÍTICA
OU SUGESTÃO PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO. SERÁ UTILIZADO PARA QUE, DE FORMA A
PRESERVAR O SIGILO DO RESPONDENTE, POSSA SER UTILIZADO COMO
SUPORTE PARA A ANÁLISE CRÍTICA E CONTEXTUALIZADA DOS
RESULTADOS.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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