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RESUMO 

 

O Programa Mais Médicos para o Brasil foi implementado pelo Governo Federal nos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri de 2013 a 2016. Vários fatores influenciam na satisfação dos 

profissionais médicos na prestação de serviço. A avaliação desses fatores é importante, pois 

pode trazer alternativas para a ampliação da permanência desses profissionais nas Unidades 

Básicas de Saúde, apontar lacunas importantes nas Estratégias Saúde da Família e no 

Programa Mais Médicos e, assim, subsidiar ações efetivas no âmbito da Atenção Primária em 

Saúde, direcionadas às equipes de saúde da família e equacionar as dificuldades apresentadas 

nas Unidades Básicas de Saúde do município de Diamantina, bem como dos demais 

municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O objetivo do presente projeto foi avaliar a 

satisfação dos médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil nos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. Tratou-se de um estudo descritivo, o qual foi realizado por meio de uma estratégia 

de combinação de abordagens quantitativas, denominada triangulação de métodos. A 

população de estudo foi constituída por 90 médicos, distribuídos nos 82 municípios dos Vales 

em questão. Dos 82 municípios investigados foi constatado que apenas 23, até o momento, 

não fizeram adesão ao Programa Mais Médicos para o Brasil. Em relação à satisfação dos 

profissionais médicos foi verificado, através da escala de Likert, que 63% (n=90) dos que 

responderam as perguntas relacionadas à satisfação se encontram totalmente satisfeitos. Esses 

dados foram corroborados com outras análises estatísticas como o dendograma e análise 

multicritérios. Foi observada a correlação entre a satisfação dos médicos e o maior grau de 

escolaridade. Os resultados alcançados nessa pesquisa permitem visualizar questões 

importantes do Programa Mais Médicos para o Brasil e, desta forma, subsidiar ações efetivas 

no âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde.  Programa Mais Médicos. Atenção Primária à Saúde. 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

More Doctors Program for Brazil was implemented by the Federal Government in the 

Jequitinhonha and Mucuri Valleys from 2013 to 2016. Several factors influence the 

satisfaction of medical professionals in the provision of services. The evaluation of these 

factors is important, since it can provide alternatives for the expansion of the permanence of 

these professionals in the Basic Health Units. It is believed that the results achieved so far 

may point to important shortcomings in the Family Health Strategies and the Medical 

Program and thus, subsidize effective actions in the scope of Primary Health Care directed to 

the family health teams and equate the difficulties presented in the Basic Health Units of the 

municipality of  Diamantina and also of  other municipalities of the Jequitinhonha and Mucuri 

Valleys. The objective of the present project was to evaluate More Doctors Program for the 

Brazilians in the Jequitinhonha and Mucuri Valleys. This was a descriptive study, which was 

carried out through a combination strategy of quantitative approaches, called method 

triangulation. The study population consisted of 90 physicians, divided among the 82 

municipalities of the concerned Valleys. Of the 82 municipalities investigated, it was verified 

that only 23, untill now, they did not join More Doctor Program for Brazilians. Related to the 

satisfaction of medical professionals, 63% (n = 90) of those who answered the questions 

related to satisfaction they were found fully satisfied with the Likert scale. These data were 

corroborated with other statistical analyzes such as dendrogram and multicriteria analysis. 

Correlation between physician satisfaction and educational level was observed. The results 

obtained in this research allow to visualize important issues of  More Doctor Program for 

Brazilians  and thus subsidize effective actions in the ambit of the Primary Healthy Care. 

 

Key words: Health Assessment. More Doctors Program. Primary Health Care. Family Health 

Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El Programa Más Médicos para Brasil (PMMB) fue implementado por el Gobierno Federal en 

los Valles del Jequitinhonha y Mucuri de 2013 a 2016. Varios factores influencian en la 

satisfacción de los profesionales médicos en la prestación de servicio. La evaluación de estos 

factores es importante, pues puede traer alternativas para la ampliación de la permanencia de 

esos profesionales en las Unidades Básicas de Salud, señalar lagunas importantes en las 

Estrategias Salud de la Familia y en el Programa Más Médicos y, así, subsidiar acciones 

efectivas en el ámbito de la Atención Primaria en De la Salud, dirigidas a los equipos de salud 

de la familia y abordar las dificultades presentadas en las Unidades Básicas de Salud del 

municipio de Diamantina, así como de los demás municipios de los Valles del Jequitinhonha 

y Mucuri. El objetivo del presente proyecto fue evaluar la satisfacción de los médicos del 

Programa Más Médicos para Brasil en los Valles del Jequitinhonha y Mucuri. Se trató de un 

estudio descriptivo, el cual fue realizado por medio de una estrategia de combinación de 

abordajes cuantitativos, denominada triangulación de métodos. La población de estudio fue 

constituida por 90 médicos, distribuidos en los 82 municipios de los Valles en cuestión. De 

los 82 municipios investigados se constató que sólo 23, hasta el momento, no hicieron 

adhesión al PMMB. En cuanto a la satisfacción de los profesionales médicos se verificó, a 

través de la escala de Likert, que el 63% (n = 90) de los que respondieron las preguntas 

relacionadas a la satisfacción se encuentran totalmente satisfechos. Estos datos fueron 

corroborados con otros análisis estadísticos como el dendograma y análisis multicriterios. Se 

observó la correlación entre la satisfacción de los médicos y el mayor grado de escolaridad. 

Los resultados alcanzados en esta investigación permiten visualizar cuestiones importantes 

del PMMB y, de esta forma, subsidiar acciones efectivas en el ámbito de la APS. 

 

Palabras clave: Evaluación en Salud. Programa Más Médicos. Atención Primaria a la Salud. 

Estrategia Salud de la Familia. 
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INTRODUÇÃO  

 
 

Em quase todos os países se observa um cenário de desigualdade no que se refere 

à oferta de serviços de saúde. Em geral, os médicos concentram-se nos grandes centros, ao 

passo que quanto à população das pequenas cidades, as áreas rurais e as comunidades carentes 

ficam desassistidas.  Nos últimos anos, os governos de vários países têm desenvolvido 

estratégias para sanar este problema, entretanto ele persiste em várias regiões (CAMPOS, 

MACHADO, GIRARDI, 2009).  

No Brasil, observa-se uma disparidade da relação de médicos/mil habitantes entre 

os estados, além da escassez na oferta de médicos, especialmente em áreas remotas e 

vulneráveis, o que consiste em um importante obstáculo para a universalização do acesso à 

saúde. 

Vários esforços já foram empreendidos com o intuito de atrair e fixar profissionais 

de saúde em regiões remotas. Em 1976 foi implantado o Programa de Interiorização das 

Ações de Saúde e Saneamento (PIASS); em 1993, o Programa de Interiorização do Sistema 

Único de Saúde (PISUS), como uma das estratégias de fortalecimento do Programa Saúde da 

Família (PSF); em 2001 foi implantado o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde 

(PITS). Por meio deste programa, o governo ofertou bolsas para os profissionais e formação 

profissional, como tutoria e supervisão continuada semipresencial contratada pelo CNPQ, 

cursos autoinstrucionais, curso introdutório do PSF, curso de especialização em saúde da 

família, seguro de vida e acidentes pessoais, moradia, alimentação, transporte e certificação. 

Apesar do grande número de inscritos, apenas trezentos municípios, 421 profissionais, sendo 

181 médicos e 240 enfermeiros, concluíram o programa (CARVALHO, SOUSA, 2013).  

Em 2011 foi lançado o Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção 

Básica (PROVAB) (CARVALHO, SOUSA, 2013). Entre 2011 e 2013 houve um aumento 

importante na contratação dos médicos, que deixou de ser feita pelo município e passou a ser 

executada pelo Governo Federal. No entanto, a participação dos profissionais médicos no 

PROVAB ainda estava muito longe das necessidades locais ou regionais (OLIVEIRA et al. 

2014). 

Em outubro de 2013 foi criado o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), 

no intuito de aumentar o quantitativo de profissionais da área médica, sobretudo nas regiões 

de difícil acesso e de maior carência e desta forma melhorar a assistência médica nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) destas regiões (BRASIL, 2015b). Com boas perspectivas, 
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as pesquisas têm apontado que o PMMB conseguiu recrutar e atrair uma grande quantidade de 

médicos para atender a demanda dos municípios.  

O PMMB proveu 14.462 médicos, brasileiros e estrangeiros, para 3.785 

municípios em julho de 2014. Isto fez com que o número de municípios com a escassez de 

médicos reduzisse passando de 1.200 em março de 2013 para 558 em setembro de 2014, 

representando uma redução de 53,5%. Embora haja falhas, o relatório do TCU divulgado em 

2014 indica que o PMMB fez aumentar em 33% o número de consultas realizadas, em 32% as 

visitas às famílias e um incremento na oferta de serviços de saúde (SANTOS, COSTA, 

GIRARDI, 2015). 

De todos os programas supracitados, pode-se averiguar que o PMMB foi o que 

conseguiu atrair a maior quantidade de médicos para as áreas mais carentes. Neste cenário é 

importante destacar a relevância do desenvolvimento de pesquisas sobre o funcionamento 

deste programa. Segundo Hurst (2002), a avaliação de desempenho dos sistemas de saúde é 

desejável e promissora, podendo constituir-se num poderoso instrumento de monitoramento 

das políticas de reforma. O PMMB foi criado com a finalidade de promover captação de 

profissionais médicos para atendimento em áreas de difíceis acessos e com dificuldades de 

manter estes profissionais. 

Tão importante como haver um quantitativo suficiente de médicos, é que esses se 

encontrem satisfeitos no seu ambiente de trabalho. Vários são os fatores que podem 

influenciar na satisfação dos profissionais médicos na prestação de serviço.  

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde tem como pressuposto 

“respeitar as necessidades nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a 

produção de conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para o 

desenvolvimento das políticas sociais” (Brasil, 2015a, p. 5).  

Com base nos itens da subagenda do referido documento, ressalta-se que a 

pesquisa em questão está estritamente relacionada com tal agenda, uma vez que o Programa 

avaliado contempla uma política de governo para desenvolver ações que implicarão 

diretamente na saúde pública no âmbito da Atenção Primária (AP).  

O PMMB tem dado passos importantes em direção à viabilização do direito à 

saúde e redução das iniquidades (SANTOS, COSTA, GIRARDI, 2015). Trata-se de um 

Programa que possui um potencial de melhorar a assistência médica nas regiões mais carentes 

do Brasil. Entretanto, para que este Programa tenha sucesso, é necessário avaliá-lo 

constantemente. Neste sentido, a presente pesquisa buscou avaliar o PMMB, nos Vales do 

Jequitinhonha e do Mucuri, com foco na satisfação destes profissionais e sua distribuição 
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espacial nestas regiões, bem como a correlação entre a satisfação e o perfil sociodemográfico 

dos mesmos. Realizar uma análise abrangente da satisfação é importante porque quando o 

profissional se encontra satisfeito no desenvolver de sua atividade há uma melhoria na 

prestação de serviço. Além disso, essas análises poderão indicar alternativas para manter e 

ampliar a atuação desses profissionais, sobretudo nos municípios mais carentes.   
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1. REVISÃO DA LITERATURA  

 

1.1 A Política de Saúde Pública no Brasil 

 

Segundo Lucchese (2004, p.3) 

 

As políticas públicas podem ser definidas como conjuntos de disposições, medidas e 

procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades 

governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. São também definidas 

como todas as ações de governo, divididas em atividades diretas de produção de 

serviços pelo próprio Estado e em atividades de regulação de outros agentes 

econômicos. 

 
As políticas públicas em saúde integram o campo de ação social do Estado orientado 

para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes natural, social 

e do trabalho. Sua tarefa específica em relação às outras políticas públicas da área 

social consiste em organizar as funções públicas governamentais para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. 

 

Percorrendo a linha do tempo sobre a saúde pública no Brasil percebemos que 

diversas medidas foram tomadas ao longo de várias décadas para atendimento das demandas 

em saúde da sociedade brasileira. Em 1923 foi promulgada a Lei Eloy Chaves, que criou a 

Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAPS), a qual marca o início das políticas sociais no 

Brasil. Entretanto, foi uma iniciativa do movimento de operários grevistas e não apresentava 

preocupação com o bem estar social. Eram organizadas por empresas, administradas e 

financiadas por empresários e trabalhadores que se responsabilizavam por benefícios 

pecuniários e serviços de saúde para alguns empregados de determinadas empresas 

(CONASS, 2011). 

Esta Lei concedia além da seguridade social, serviços médicos e medicamentos 

aos seus segurados. Com a ascensão de Getúlio Vargas no poder, em 1930, uma de suas 

primeiras iniciativas foi criar o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). No governo 

foram criados, também, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), configurando na 

época um novo modelo de organização previdenciária em substituição ao CAPs. O IAPs foi 

organizado por categoria profissional e gerido pelo Estado (SOUZA, 2012). 

Na década de 40 houve medidas de reestruturação dos órgãos de saúde e as ações 

passaram a ser coordenadas e centralizadas pelo Governo Federal através do MESP. Neste 

período foi criado Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que na década de 50 teve 

atuação no combate à malária, pesquisas de doenças tropicais e educação sanitária. Em 1953 

ocorreu a divisão da saúde e da educação, pois foi instituído o Ministério da Saúde (MS). 

Durante o regime militar, em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social 
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(INPS). Apesar de tantos órgãos criados, o sistema de saúde do Brasil passava por crise 

devido a sua insuficiência e má gestão. Sendo assim, para sanar a situação, foi formado um 

movimento social organizado por vários segmentos da sociedade, propondo a Reforma 

Sanitária Brasileira (RSB), a qual serviu de base para a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (SOUZA, BATISTA, 2012). 

A RSB foi proposta num momento de intensas mudanças e focada não apenas em 

uma reforma setorial, mas para servir desde o princípio à democracia e à consolidação da 

cidadania no País. Na década de 80 a sociedade convivia com a exclusão, da maior parte dos 

cidadãos, do direito à saúde, uma vez que este se restringia aos trabalhadores contribuintes 

prevalecendo a lógica da contraprestação e da cidadania regulada. Propôs-se a reforma 

administrativa e a unificação das instituições e serviço de cuidados médicos em um único MS, 

responsável pela condução e gestão de toda a política de saúde (PALMIERI, 2010). 

Giovanella e Mendonça (2012) destacam que a partir da descrição histórica pode-

se perceber que o aparelhamento dos serviços de saúde no Brasil foi estruturado na criação de 

vários órgãos, os quais favoreceram desde sua origem à superposição de funções deliberativas 

e executivas entre as esferas centrais e municipais de governo, com incrementos de ações 

paralelas. De acordo com as autoras, “a saúde pública no Brasil tornou-se uma função estatal 

no início do século XX, tendo por base práticas normativas de prevenção de doenças a partir 

de campanhas sanitárias de saúde pública e da organização de serviços rurais de profilaxia”.  

A saúde no Brasil, antes da implementação do SUS, funcionava em forma 

dicotômica: por um lado, as ações eram voltadas para a prevenção, o ambiente e a 

coletividade e era denominada de saúde pública; por outro, a saúde do trabalhador, inserida no 

Ministério do Trabalho (MT). Existiam ainda as ações curativas e individuais, integrando a 

medicina previdenciária e as modalidades de assistência médica liberal, filantrópica e cada 

vez mais empresarial (PAIM, 2009). 

O SUS foi instituído pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e baseia-se no 

princípio da saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Está pautado nos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade de assistência, preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade de assistência à 

saúde, direito à informação às pessoas assistidas, divulgação das informações referentes aos 

serviços de saúde e da utilização destes pelos usuários, participação popular e a 

descentralização político-administrativa com a direção em cada esfera de governo (BRASIL, 

1990). Nesse pressuposto, as ações e serviços de saúde e os serviços contratados ou 
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conveniados que integram o SUS devem ser regidos por esses princípios (SOUZA e 

BATISTA, 2012). 

A Constituição Federal de 1988, no Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo II 

(Da Seguridade Social), Seção II (Da Saúde), artigo 196 (Brasil, 1988), descreve que a saúde 

é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É importante ressaltar que 

quando se trata de saúde, não se restringe apenas à doença, mas notadamente, o termo é bem 

abrangente, pois envolve outros elementos que de modo indireto interfere no cotidiano dos 

indivíduos, comprometendo a sua saúde. Sendo assim, a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990). 

Sarreta (2009, p. 85) aponta para um fator que deve ser destacado neste trabalho: 

com a implantação do SUS, a saúde foi reconhecida como um direito social para os 

brasileiros. As políticas de saúde foram democratizadas a partir da Constituição Federal de 

1988 e, mediante isso, todos podem ter acesso livre aos serviços de saúde, independente de 

suas condições socioeconômicas e sociais. Na visão de Paim (2009) o tratamento igualitário 

na saúde é um valor muito importante, o que implica atendimento igual para todos, sem 

nenhum preconceito e discriminação. Nesse sentido, quando há desigualdades, como acontece 

com os serviços de saúde, se o atendimento for igual para os desiguais, acaba por manter as 

desigualdades na oferta dos serviços de saúde. 

 O SUS é um dos maiores programas de saúde pública do mundo e possui um 

sistema de Atenção Primária à Saúde (APS), que é o Programa de Saúde da Família (PSF). O 

Brasil possui hoje o maior conjunto de procedimentos executados em hospital pagos por um 

único financiador. À vista disso, os pacientes têm maior possibilidade de reinserção social 

(SOUSA e BATISTA, 2012).  

Giovanella, Mendonça (2012) destaca que os preceitos da Alma-Ata, com acesso 

universal e equitativo, independem da capacidade de pagamento das pessoas para usufruírem 

dos serviços de saúde. Em relação à saúde pública, um fator que precisa ser lembrado é o 

desenvolvimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS), reafirmado como estratégia de 

reestruturação do sistema de saúde. Isto no que se refere tanto ao seu aparelhamento quanto à 

característica e ao impacto da atenção prestada e representa o acúmulo e o aperfeiçoamento da 

política de saúde com aprofundamento de ações efetivas para a consolidação do SUS como 

política pública voltada para a garantia de direitos constitucionais de cidadania.  



19 

 

Giovanella (2016) relata sobre três programas governamentais que contribuem 

para o enfrentamento dos problemas consensuais para a constituição de uma APS forte, que 

abranja, espere e exerça a coordenação do cuidado na RAS. Sendo assim, destaca o Programa 

Nacional para a Melhoria do acesso e da qualidade da AB (PMAQ- AB) e o Programa de 

Requalificação das UBS (Requalifica UBS), o qual direciona recursos financeiros para 

construção e melhorias das UBS e reitera-se que o PMMB está direcionado para a provisão de 

profissionais médicos a fim integrar o ESF nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).      

O PMMB faz parte de um conjunto de ações e tomadas de decisões por parte do 

Governo Federal para fixar políticas públicas para enfrentar o que vinha condicionando o 

desenvolvimento da Atenção Básica (AB) no País (Brasil, 2015b). Carvalho et al. (2016) 

destacam que o PMMB é, no momento atual, a política pública de destaque para o provimento 

de recursos humanos para a saúde e de reformulação da formação e do trabalho médico no 

Brasil. Kemper et al. (2016) defendem que o PMMB é uma política pública que obedece aos 

preceitos constitucionais e se destaca como um instrumento para concretizar o direito à saúde. 

A Figura 1 apresenta a linha do tempo do SUS com seus principais programas e nela foi 

incluído o PMMB criado pelo governo em 2013. 
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Figura 1 – Linha do Tempo do SUS, entre os anos de 1988 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: http://www.ccms.saude.gov.br/sus20anos/mostravirtual/linhadotempo.php. Adaptado pelo autor 
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1.2 Atenção Primária em Saúde 

 

A APS foi uma concepção desenvolvida pelo médico Halfdan Mahler, que 

possuía um senso de justiça social e experiência em saúde pública em países em 

desenvolvimento, pois pensava que as intervenções verticais não respondiam as principais 

necessidades de saúde da população. Em se tratando do termo de evolução da APS, o autor 

descreve os variados termos para nomear essa forma de organização dos sistemas de serviços 

de saúde desde a AP proposta na declaração de Alma-Ata até os dias atuais (GIOVANELLA, 

2012). 

Assim tem-se a APS, atenção primária seletiva, AP orientada para a comunidade 

e, mais recentemente, a AP renovada. É importante destacar que no ponto de vista seletivo 

não se leva em conta os determinantes sociais do processo saúde-enfermidade e a intervenção 

é feita, sobretudo, em problemas específicos de modo isolado e paralelo. O que não representa 

significação para as ações desenvolvidas na AP, uma vez que a proposta nesse nível de 

atendimento à saúde é desenvolver ações centradas na pessoa, estabelecer uma relação 

duradoura, garantir atenção integral e contínua e se responsabilizar pela saúde de todos os 

integrantes da comunidade ao longo de toda a vida, ao nascer até morrer, promover a 

autonomia e a integração das pessoas e enfrentar os determinantes da má saúde (CONAS, 

2008). 

De acordo com Giovanella (2012), o uso do termo ‘AB em saúde’ para designar a 

AP no SUS, a partir de 1990, buscou diferenciar as políticas propostas pelo movimento 

sanitário, distanciando-as dos programas de APS seletivos e focalizados, difundidos pelas 

agências internacionais. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2011) define a APS como um 

conjunto de valores – direito ao mais alto nível de saúde, solidariedade e equidade – um 

conjunto de princípios – responsabilidade governamental, sustentabilidade, intersetorialidade, 

participação social entre outros – e como um conjunto indissociável de elementos 

estruturantes da rede de serviços de saúde: acesso de primeiro contato, integralidade, 

longitudinalidade, coordenação, orientação familiar e comunitária e competência cultural. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) o uso do termo AB, 

como é utilizado pelo MS, para definir a APS, caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção à saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
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situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2012).    

A ESF que em 1994 foi criada e inserida na AB favorece as tomadas de decisões 

dentro de um novo modelo de assistência à saúde que visa romper com o antigo modelo 

curativo. Esta estratégia contribui para a reorientação do modelo assistencial a partir da AB, 

de acordo com os princípios do SUS, produzindo nova dinâmica de desempenho nas unidades 

básicas de saúde, fixando responsabilidade entre os serviços de saúde e a população 

(BRASIL, 1997). Costa et al. (2009) descreve que a ESF é 

 

[...] uma estratégia que envolve a comunidade, por meio dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e coloca as equipes multiprofissionais mais perto dos domicílios, 

das famílias e das comunidades. Esta proposta luta para substituir a forma de pensar 

e praticar saúde, transformando o tradicional modelo sanitário brasileiro, médico, 

medicamentoso, curativo e individual que tem no hospital o lócus de solução de todo 

e qualquer problema de saúde, em um modelo de saúde coletivo, multi e 

interprofissional, centrado na família e na comunidade. 

 

Nesse sentido, a ESF busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e possibilitar o 

exercício da universalidade, acessibilidade, equidade e integralidade no SUS. Na ESF, o 

cuidado se inscreve no paradigma da Vigilância à Saúde (VS), numa mudança do foco de 

atenção à família e ao seu habitat, com ações promocionais, preventivas e reabilitadoras 

(FIGUEIREDO, 2011). No entanto, essa ampliação é dificultada quando se leva em conta o 

número de profissionais médicos que prestam atendimento na AB. Pesquisas apontam que, 

nos últimos sete anos, a expansão apresentou um aumento de cobertura de apenas 1,5% da 

população a cada ano e que essa expansão se torna difícil, pois os gestores municipais não 

conseguem atrair e fixar médicos nas ESF (BRASIL, 2015).    

De acordo com Mendes (2011) a proposta da sistemática de saúde em redes no 

Brasil vem sendo tratada atualmente, porém com uma crescente evolução, organizada pela 

Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 a qual traz escrito que 

 

O presente documento trata das diretrizes para a estruturação da RAS como 

estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde 

e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, com vistas a assegurar 

ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência.  

 

A AB brasileira é trabalhada de forma descentralizada e acontece nos locais 

próximos às pessoas. Ela se configura como a principal porta de entrada e serve de base de 

informação à RAS. Nesse sentido é essencial que os princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social sejam acatados. As RAS têm como 
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objetivo promover a integração de ações e serviços de saúde para prover uma atenção à saúde 

de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, humanizada, com vistas à 

consolidação dos princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2012). 

De acordo com Costa e Ramires (2014) as RAS contribuem para a manutenção 

organizada dos serviços de saúde integral à população. Elas favorecem a melhor discussão 

dos problemas de saúde que demandam maior cuidado, pois em casos de doenças crônicas o 

indivíduo precisa ter acompanhamento e continuidade no tratamento de sua saúde. Uma RAS 

bem organizada pode gerar mudanças que contribuem para novas formas de organizações nos 

serviços de saúde do território, também pode apresentar um fator positivo na qualidade de 

vida das pessoas que se encontram integradas na área de atuação da APS. 

A RAS deve ser suficiente para identificar de modo específico a população e a 

área geográfica sob sua responsabilidade. São constituídas pela APS, Centro de comunicação, 

ponto de atenção secundária e terciária, sistema de apoio, sistemas logísticos e o sistema de 

governança (COSTA e RAMIRES, 2014). Os fluxos de atendimento das demandas de saúde 

nos diversos níveis de atenção devem ser definidos na RAS, com o intuito de obter a 

integralidade do cuidado (FIGUEIREDO, 2011). Considerando todas as ações desta RAS que 

opera dentro da AB, é importante inserir neste contexto o PMMB, o qual reúne um conjunto 

de iniciativas de curto, médio e longo prazo com efeitos sinérgicos às demais ações da Nova 

Política de AB que, em apenas quatro anos, dobrou o montante de recursos federais 

destinados à AB brasileira e contribuirá para um salto expressivo nos patamares de acesso, 

qualidade e legitimidade da AB à Saúde no Brasil, favorecendo, consequentemente, todos os 

níveis e RAS, nos setores público e privado (BRASIL, 2015). 

 

1.3 Programa Mais Médicos Para o Brasil 

 

O PMMB foi criado pela Medida Provisória (MP nº 621, de 08 de julho de 2013 e 

também pela Portaria Interministerial - Saúde e Educação, publicada na mesma data e a 

Medida Provisória foi convertida em lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Criado com a 

finalidade de aumentar o quantitativo de profissionais da área médica nas regiões de difícil 

acesso e de maior carência, como áreas com elevado índice de população em extrema 

pobreza; baixo percentual de desenvolvimento humano ou regiões muito pobres; semi-árido e 

região amazônica; áreas com população quilombola e indígena; com grande dificuldade de 

atrair e fixar profissionais (BRASIL, 2015).  
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Esse projeto do Governo Federal vem ao encontro das necessidades que os 

municípios localizados em regiões carentes têm apresentado atualmente. Tem por finalidade 

apressar o desenvolvimento de infraestrutura nas unidades de saúde e fazer ampliar o 

quantitativo de profissionais médicos nos municípios carentes do país, sobretudo nos 

municípios que se encontram em regiões periféricas das grandes cidades (ALKIMIM, 2014). 

A Figura 2 apresenta a linha do tempo das ações desenvolvidas pelo governo, o que culminou 

na criação e implementação do PMMB. 

 

Figura 2 – Linha do tempo das principais ações do Ministério da Saúde para a implementação 

do Programa Mais Médicos, 2011 - 2013. 

        Fonte: Pacto Nacional pela Saúde.  
       http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_nacional_saude_mais_medicos.pdf.                   
 
 

A escassez de médicos veio se agravando ao longo da primeira década do século 

XXI em todo o mundo. Cerca de 50% da população mundial vive em áreas rurais e remotas 

que, por sua vez, são servidas por menos de 25% da força de trabalho médica. A escassez de 

médico se soma às dificuldades de retenção destes profissionais nas regiões mais isoladas, 

mais pobres e vulneráveis e vários estudos atestam o constante esforço dos países em 

investigar o problema e propor estratégias para sua solução (BRASIL, 2015b). Na visão de 

Gusso (2014) o programa tem sentido, considerando o contexto mundial de dificuldades de 
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suprir a carência de mão de obra de profissionais médicos generalistas em áreas rurais e 

periféricas dos grandes centros.   

Entre as principais estratégias, além de incentivos monetários, citam-se os 

abatimentos de dívidas contraídas pelos médicos durante a graduação, os serviços obrigatórios 

em áreas rurais e desassistidas, o recrutamento de médicos estrangeiros e a extensão de vistos 

de permanência para médicos estrangeiros. A realidade é que mesmo diante das diversas 

estratégias adotadas pelos diferentes países, o problema nunca se vê completamente 

erradicado, comportando-se como uma moléstia incurável que, apesar de não ter cura, exige o 

constante manejo (GIRARDI et al. 2016).  

De acordo com Giovanella (2012) a concepção de AP da ESF preconiza equipe de 

caráter multiprofissional que trabalha com definição de território de abrangência, registro de 

clientela, cadastramento e acompanhamento da população residente na área. Entre os 

profissionais de nível superior, a referência maior é o médico, mais precisamente o clínico 

geral, seguido pelo dentista e pelo enfermeiro. 

Assim sendo, a APS, cujo foco é a prestação de serviço às famílias e às 

comunidades, tem capacidade para resolver 80% dos problemas da população e passa por 

dificuldades para desenvolver suas ações nos serviços de saúde (CAMPOS, 2014). Este nível 

de saúde sofre com as insuficiências de médicos para o atendimento e com a alta rotatividade 

desses profissionais. "a falta de médicos sempre foi um importante agravante deste problema, 

como fica claro na campanha ‘Cadê o médico? ’, realizada pela Frente Nacional de 

Prefeitos, durante o Encontro dos Prefeitos, em Brasília, ocorrido em janeiro de 2013" 

(OLIVEIRA et al. 2015).  

Em síntese, vale notar que dois anos antes da criação do PMMB não só o Governo 

Federal, mas também a representação dos secretários municipais e estaduais de saúde, bem 

como o órgão maior de controle social do SUS, com representantes de usuários, sociedade 

civil, trabalhadores e prestadores de serviços de saúde, apontavam como prioridade o 

enfrentamento de desafios que o PMMB busca superar com outras ações da PNAB. No que 

diz respeito especificamente à falta dos profissionais médicos nos serviços de saúde, 

apontavam como prioridade o enfrentamento de desafios que o “Mais Médicos” busca superar 

com outras ações da PNAB (BRASIL, 2015). De acordo com a Lei nº 12.871/2013, a 

formulação de recursos humanos na área médica para o SUS, com a preocupação de cumprir 

o que ordena a Carta Magna, faz parte de um dos objetivos do PMMB.  

No Brasil, a disponibilidade de profissionais de saúde atuantes em qualquer 

serviço de saúde – vinculados ao SUS ou à saúde suplementar – apresenta muitas 
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desigualdades regionais, variando de 2,4 médicos por mil habitantes, na região Sudeste, a 0,9 

médico/habitante, sendo a região Norte a mais desfavorecida. Existem acentuadas 

desigualdades regionais de cobertura por consultas médicas do SUS, com diferenças de cerca 

de 30% em 2008. A população da região Norte é a mais desfavorecida, recebendo 2,2 

consultas ao ano, ao passo que a região Sudeste é a de melhor cobertura, com 2,9 consultas 

por habitante ao ano. Neste caso, as desigualdades sociais somam-se às desigualdades re-

gionais indicando acesso mais difícil para as populações mais pobres do Norte e Nordeste 

(GIOVANELLA, 2012).  

A iniquidade em maior grau se manifesta quando o município é menor, pobre e de 

difícil acesso, com precárias condições sociais, econômicas e sanitárias. Daí maior será a 

necessidade de médicos, consequentemente, maior será a escassez deste profissional. A 

capacidade do município de atrair e fixar esses profissionais torna ainda pior quando se leva 

em conta o inflacionado mercado de trabalho médico no Brasil (PROVAB, 2014). 

Em 2013, ano de criação do Programa, o Brasil tinha uma proporção de médicos 

por habitante significativamente inferior à necessidade da população e a do SUS. Esses 

médicos estavam mal distribuídos no território, de modo que as áreas e as populações mais 

pobres e vulneráveis eram as que contavam – proporcionalmente – com menos médicos. 

Muitas cidades não tinham médico residindo no território do município e grandes 

contingentes populacionais não contavam com acesso garantido a uma consulta médica 

(BRASIL, 2015). 

O Governo Federal, preservando a autonomia dos municípios, propôs o 

lançamento do desafio de atender a carência histórica por médicos nas UBS, através da 

criação do PMMB (BRASIL, 2015). O Ministério da Saúde começou a reunir parceiros 

dentro e fora do Governo a fim de tornar real a implementação do Programa (BRASIL, 2015).  

A política pública do governo empenhada em desenvolver o PMMB para atender 

a população na APS, que é a porta de entrada para que o cidadão tenha o acesso aos serviços 

oferecidos pelo SUS, tem a função primordial de garantir os direitos dos usuários que os 

buscam nas Unidades de Saúde.  Assim, o PMMB pode ser compreendido como:   

 

uma política pública destinada à melhoria do SUS com a previsão de mais 

investimentos em infraestrutura das unidades de saúde e dos hospitais e ainda levar 

mais médicos para áreas remotas e de periferia onde há escassez de profissionais. 

Sua finalidade principal além de expandir o número de vagas de medicina e de 

residência médica para o aprimoramento da formação médica no Brasil é, dar um 

reforço no atendimento à AB de municípios com maior vulnerabilidade social e 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (RODRIGUES, 2015). 
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O Programa Médico de Família, criado em 1992, teve uma contribuição muito 

importante para a implementação do PMMB, pois os médicos que atendem este programa 

desempenharão funções de atendimento idênticas às famílias e às comunidades (CAMPOS e 

MALIK, 2008). Esse Programa em questão traz evidências da importante obra de ampliação 

do SUS, através dos indicadores apresentados por ele. O nível de APS precisa ser fortalecido 

com a finalidade de aliviar o setor terciário o qual já possui seus atendimentos diários de alta 

complexidade e emergências e ainda enfrenta as dificuldades com a falta de recursos 

humanos, financeiros e de infraestrutura (O’DWYER, OLIVEIRA e SETA, 2009). 

O PMMB tornou evidente a carência de profissionais médicos no Brasil, 

sobretudo nos municípios mais carentes e com elevadas taxas de necessidade em saúde. No 

entanto entre os anos de 2013 e 2014 houve uma diminuição da carência de médicos nos 

municípios carentes, sobretudo nas regiões norte e Nordeste do País, em um ano após a 

inicialização do programa (OLIVEIRA, SANCHES e SANTOS, 2016). 

Girardi (2016) demonstra evidências de um aumento na oferta de médicos entre 

2013 e 2015, principalmente nas áreas demarcadas pela escassez, o que provoca uma redução 

das iniquidades de distribuição entre os municípios. No entanto, ainda há desigualdades 

distributivas. No momento atual a presença de médicos apenas traz um alívio das situações de 

escassez.    

 A avaliação de desempenho dos sistemas de saúde é desejável e promissora, 

podendo constituir-se num poderoso instrumento de monitoramento das políticas de reforma. 

Entretanto, a questão fundamental a ser enfrentada é como medir o desempenho em termos de 

qualidade, eficiência e equidade e montar sistemas de gerenciamento de desempenho na 

perspectiva de impulsionar mudanças de comportamentos que possibilitem conseguir 

melhores resultados (HURST, 2002). 

Vários fatores influenciam na satisfação dos profissionais médicos bem como na 

rotatividade destes na prestação de serviço. O estudo desses fatores é importante de ser 

analisado, pois pode trazer alternativas para ampliar a permanência desses profissionais nas 

UBS (CAMPOS e MALIK 2008). A alta rotatividade de profissionais incide em maiores 

gastos de recursos financeiros, podendo comprometer a produtividade e a qualidade. Em uma 

análise nacional, poucas são as pesquisas que tratam da rotatividade de profissionais nas or-

ganizações e, mais escassas ainda, as iniciativas sistêmicas para enfrentamento do problema, 

que afeta atributos essenciais da APS, como a coordenação e longitudinalidade do cuidado 

(GIOVANELLA 2016). 
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1.4 Vale do Jequitinhonha 

 

O Vale do Jequitinhonha corresponde a uma das doze mesorregiões do estado de 

Minas Gerais, formado atualmente por cinquenta e quatro municípios que ocupam uma área 

de 50.143,249 Km², onde vivem um total 981.121 habitantes, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, (IBGE, 2010). A maioria dos municípios pertencentes ao Vale do Jequitinhonha 

apresenta um desenvolvimento social muito baixo. A região é caracterizada pela 

predominância de municípios de pequeno porte, com média de 13.714 habitantes, sendo que 

os 10 maiores da região concentram 45,7% da população da mesorregião. Apenas o município 

de Diamantina possui mais de 40 mil habitantes. 

O Vale Jequitinhonha localiza-se na região nordeste do Estado de Minas Gerais 

sendo banhado pelo rio Jequitinhonha e seus afluentes. O vale se divide em três regiões: o 

Alto Jequitinhonha, próxima à nascente do rio e à Diamantina; o Médio Jequitinhonha, região 

central do Vale e próximo a Araçuaí; e Baixo Jequitinhonha, região próxima à foz, à 

Almenara e ao sul da Bahia (SOUSA, 1997). 

Considerando os avanços no crescimento populacional dos Municípios que 

integram o Vale do Jequitinhonha, percebe-se a necessidade de formulação de metas de 

políticas públicas que acompanhem o crescimento dessa população. Nestes termos, entende-se 

que o Vale do Jequitinhonha precisa passar por transformações capazes de satisfazer os 

anseios da sociedade, tanto no que se refere às infraestruturas, quanto em questões sociais da 

área da saúde. Para sanar essas necessidades o art. 10 da lei orgânica da saúde nº 8080 de 19 

de setembro de 1990, prevê que os municípios constituam os consórcios com a finalidade de 

gerir melhor as demandas no âmbito da saúde para a população dos municípios envolvidos e o 

art. 18 da mesma lei outorga à direção municipal do SUS a formação de consórcios 

intermunicipais (MAIA, 2011).  

O Vale do Jequitinhonha possui adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Alto Jequitinhonha – CISAJE que é composto por 22 municípios, com sede em Diamantina, 

garantindo com isso o atendimento da população a nível secundário (Atenção Secundária - 

AS). O CISAJE faz diminuir as necessidades dos pacientes do Alto Jequitinhonha e os leva a 

percorrer longas distâncias, para buscar atendimento médico especializado na cidade de Belo 

Horizonte.  

A região revela uma realidade paradoxal, em que a carência social e a riqueza 

cultural são dois extremos por onde perpassam diversas oposições aparentes: passado e 

presente, imigração e emigração, fama e anonimato, simplicidade e glamour, pobreza e 
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opulência, secas e enchentes, escassez e abundância, elementos integrantes do 

desenvolvimento de um processo que resulta na configuração de uma realidade cujo traço 

distintivo é a diversidade sociocultural (NASCIMENTO, 2009). 

De acordo com a história, o Vale do Jequitinhonha tem sido marcado pela alta 

incidência da pobreza, grande êxodo rural, atividade econômica voltada para o setor primário 

e o de subsistência e com baixo dinamismo, além de graves problemas sociais, como baixas 

escolaridade e renda per capita. Segundo Santos (2012), para o ano de 2010, apenas os 

municípios de Diamantina e Salto da Divisa apresentavam renda per capita mensal superior 

ao salário mínimo vigente. 

É em relação aos municípios com essas características que incidem as principais 

preocupações sobre possíveis efeitos das transferências de renda sobre as economias locais. 

Naturalmente, os efeitos esperados dos programas centram-se na redução da pobreza e das 

desigualdades em toda a região (TUPY, 2013). Os municípios elencados na pesquisa, a área 

territorial bem como a população conforme os dados do IBGE (2010) estão discriminados no 

Quadro 1. O município de Coluna, que é limítrofe com o município de Itamarandiba, o de 

Serro e Serra Azul de Minas que também são limítrofes e Josenópolis, limítrofe com o 

município de Virgem da Lapa, foram inclusos na pesquisa pelos motivos citados e por 

pertencerem à regional de saúde de Diamantina. 
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Quadro 1 - Municípios que compõem o Vale do Jequitinhonha – área/população. 

Quant. Município População Área/km² 
 

Quant. Município População Área/km² 

1 ALMENARA 38.775 2.294,43 
 

30 JOAIMA 14.941 1.664,19 

2 
ALVORADA DE 

MINAS 
3.546 374.008 

 
31 JORDÂNIA 10.324 546,705 

3 ANGELANDIA 8.003 185.211 
 

32 
JOSE GONÇ. DE 

MINAS 
4.553 381,332 

4 ARACUAI 36.013 2.236,28 
 

33 JOSENOPOLIS 4.566 541,393 

5 ARICANDUVA 4.770 243,329 
 

34 
LEME DO 

PRADO 
4.804 280,036 

6 BANDEIRA 4.987 483,789 
 

35 MATA VERDE 12.684 472,245 

7 BERILO 12.300 587,106 
 

36 MEDINA 21.026 1.435,90 

8 
CACHOEIRA DE 

PAJEU 
8.959 695,672 

 
37 MINAS NOVAS 30.794 1.812,40 

9 CAPELINHA 34.803 965,377 
 

38 
MONTE 

FORMOSO 
4.656 385,553 

10 CARBONITA 9.148 1.456,10 
 

39 
NOVO 

CRUZEIRO 
30.725 1.702.981 

11 CARAÍ 22.343 1.242.34 
 

40 
PADRE 

PARAISO 
18.849 544,375 

12 
CHAPADA DO 

NORTE 
15.189 830,833 

 
41 PALMOPOLIS 6.931 433,154 

13 COLUNA 4.220 218,595 
 

42 PEDRA AZUL 23.839 1.594,65 

14 COMERCINHO 8.298 654,961 
 

43 
PONTO DOS 

VOLANTES 
11.345 1.212,41 

15 CORONEL MURTA 9.117 815,413 
 

44 
PRES. 

KUBITSCHEK 
2.959 189,235 

16 
COUTO DE M. 

MINAS 
4.204 485,654 

 
45 RIO DO PRADO 5.217 479,815 

17 DATAS 5.211 310,099 
 

46 RUBIM 9.919 965,174 

18 DIAMANTINA 45.880 3.891,66 
 

47 
SALTO DA 

DIVISA 
6.859 938,005 

19 DIVISOPOLIS 8.974 572,926 
 

48 
SANTA M. DO 

SALTO 
5.284 440,605 

20 
FELICIO DOS 

SANTOS 
5.142 357,622 

 
49 

SANTO A. DO 

JACINTO 
11.775 503,706 

21 FELISBURGO 6.877 596,215 
 

50 
SAO G. DO RIO 

PRETO 
3.056 314,458 

22 
FRANCISCO 

BADARO 
10.248 461,481 

 
51 

SEN. M. 

GONCALVES 
4.574 952,055 

23 GOUVEIA 11.681 866,601 
 

52 
SERRA AZUL DE 

MINAS 
4.220 218,595 

24 ITAMARANDIBA 32.175 2.735,57 
 

53 SERRO 20.835 1.217,81 

25 ITAOBIM 21.001 679,024 
 

54 TURMALINA 18.055 1.153,11 

26 ITINGA 14.407 1.649,62 
 

55 VEREDINHA 5.549 631,691 

27 JACINTO 12.134 1.393,61 
 

56 
VIRGEM DA 

LAPA 
13.619 868,914 

28 
JENIPAPO DE 

MINAS 
7.116 284,453 

     

29 JEQUITINHONHA 24.131 3.514,22 
     

Fonte: IBGE, 2010. 
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1.5 Vale do Mucuri 

 

O Vale do Mucuri está localizado no Nordeste de Minas Gerais. Os vinte e três 

municípios que compõem a Mesorregião do Vale do Mucuri ocupam uma área de 20.080,66 

Km
2
, o que corresponde a 3,4 % do território mineiro e 0,24% do território nacional, 

abrigando uma população de 438 mil habitantes, onde 66,6% residem em áreas urbanas e 

33,4% nas áreas rurais, embora dos 23 municípios, 08 tenham população rural maior que a 

urbana. A mesorregião do Vale do Mucuri é uma das doze mesorregiões do estado  de Minas 

Gerais (IBGE, 2010). 

Seu nome é dado ao fato de o Vale ser percorrido pelo Rio Mucuri. Entre suas 

principais cidades se encontram Teófilo Otoni, a qual possui forte comércio de  pedras 

preciosas e  Nanuque que possui como pontos fortes a pecuária e agricultura (IBGE, 2010). 

Teófilo Otoni é o município de maior população do território, possui cerca de 135 mil 

habitantes, enquanto Umburatiba apresenta o menor conjunto populacional, com cerca de 

2.700 habitantes (APOLINÁRIO, 2010). Os municípios elencados na pesquisa, a área 

territorial, bem como a população, conforme os dados do IBGE (2010), estão discriminados 

no Quadro 2. Os municípios de Itambacuri, Pescador e Campanário, inclusos na pesquisa, são 

limítrofes de Teófilo Otoni e pertencem à regional de saúde do referido município.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mucuri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3filo_Otoni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gema_(mineralogia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gema_(mineralogia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nanuque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
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Quadro 2 – Municípios que compõem o Vale do Mucuri – área/população. 
Municípios que compõem o Vale do Mucuri – área / 

população 

 

Municípios que compõem o Vale do Mucuri – 

área / população 

Quant. Município Área/km² População Quant. Município Área/km² População 

1 
ÁGUAS 

FORMOSAS 
820,079 18.479 14 MACHACALIS 332,378 6.976 

2 ATALÉIA 1.836,93 14.455 15 
MALACACHE

TA 
727,88 18.776 

3 BERTÓPOLIS 427,803 4.498 16 NANUQUE 1.517,94 40.834 

4 CAMPANÁRIO  3.564 442,398 17 
NOVO ORIEN. 

DE MINAS 
755,151 10.339 

5 
CARLOS 

CHAGAS 
3.202,98 20.069 18 

OURO VERDE 

DE MINAS 
175,482 6.016 

6 CATUJI 419,38 6.708 19 PAVÃO 601,19 8.589 

7 CRISÓLITA 966,202 6.047 20 PESCADOR 317,463 4.128 

8 FRANCISCÓPOLIS 717,087 5.800 21 POTÉ 625,111 15.667 

9 FREI GASPAR 626,672 5.879 22 
SANTA HELENA 

DE MINAS 
276,433 6.055 

10 FRONT.  DOS  VALES 320,757 4.687 23 
SERRA DOS 

AIMORÉS 
213,538 8.412 

11 ITAIPÉ 480,829 11.798 24 SETUBINHA 534,655 10.885 

12 ITAMBACURI 1.419,21 22.809 25 
TEÓFILO 

OTONI 
3.242,27 134.745 

13 LADAINHA 866,29 16.994 26 UMBURATIBA 405,833 2.705 
 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

1.6 Satisfação no trabalho dos médicos 

 

A satisfação no trabalho está diretamente relacionada à saúde do trabalhador, ao 

prazer ou à felicidade no trabalho, ao passo que a insatisfação está na origem do desprazer ou 

do sofrimento no trabalho (CAMARGO, 2012). De acordo com Siqueira e Kurcgant (2012) 

mensurar a satisfação no trabalho torna-se uma tarefa difícil, uma vez que é considerada uma 

variável de atitudes que mostra o comportamento do indivíduo de modo geral em relação ao 

seu trabalho, considerando acima de tudo a diversidade de seus aspectos.  As empresas, 

atualmente, buscam valorizar seus colaboradores, investem em treinamentos e procuram 

desenvolver a qualidade de vida no trabalho no intuito de concorrer com demais empresas, 

tendo em vista a globalização mundial, que exige colaboradores saudáveis, motivados e 

qualificados para vencer a concorrência. 

Diante das mudanças no ambiente externo das organizações, há necessidade de 

mudanças frente às relações de trabalho, pois as exigências do novo mercado, em relação à 

qualificação das pessoas para o trabalho, tornam-se mais frequente por ser uma demanda do 

cliente e das empresas. As expectativas dos empregados em relação à organização e às 

propriedades motivacionais que apresentam está diretamente correlacionada ao clima 
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organizacional que induz de forma positiva na produtividade e na qualidade do trabalho 

(SILVA et al. 2015).  

Nesse sentido há de se considerar uma importância relevante que é gerir, de modo 

efetivo, o clima organizacional, a fim de obter a motivação dos colaboradores e atingir a 

produtividade em nível mais elevado, uma vez que as suas ações, quer sejam positivas ou 

negativas, dependerão diretamente do modo que o clima organizacional demandar. As 

empresas são formadas por pessoas e estas precisam ser treinadas e motivadas pelas empresas, 

tendo em vista que são consideradas como sua principal potência. Tanto as empresas como 

seus colaboradores têm necessidades. Assim, para que haja uma conciliação dos interesses, é 

necessária a existência de um clima organizacional bastante favorável para solução dos 

conflitos (OLIVEIRA; CARVALHO e ROSA, 2012). 

Maximiano (2002) corrobora com a ideia anteriormente descrita quando retrata 

que o clima organizacional é representado pelos conceitos e sentimentos que são partilhados 

pelas pessoas em relação à organização e isto pode afetar de maneira positiva ou negativa a 

satisfação e motivação para o trabalho. Quando se fala em satisfação no trabalho criam-se 

perspectivas para a análise das condições de trabalho, relações de trabalho e remuneração. 

Enfim, há perspectivas também quanto à forma que o trabalho está organizado e o quanto isto 

pode impactar na felicidade e dignidade humana. 

Segundo Chiavenato (2008), toda organização possui clima organizacional que é 

constituído pelo meio interno, ou seja, uma atmosfera psicológica própria de cada uma. Esse 

clima organizacional está relacionado com o moral e a satisfação daquilo que os membros têm 

por necessidades, podendo ser: saudável ou doentio, quente ou frio, negativo ou positivo, 

satisfatório ou insatisfatório. Está sujeito ao estado em que cada membro se sente em relação 

à empresa. 

Segundo Sant`Anna et al. (2003), a satisfação no trabalho tende a ter potenciais 

implicações, bem como impactos sobre o bem estar dos colaboradores no que diz respeito aos 

níveis de estresse e qualidade de vida no trabalho. Ele observa ainda que as organizações 

atentem para as implicações da satisfação no trabalho que se apresenta como um determinante 

da avaliação da qualidade e impacta sobre a eficiência, produtividade, qualidade das relações 

de trabalho, níveis de absenteísmo - turnover, comprometimento organizacional. O clima 

organizacional se define como síntese do ambiente e da atmosfera da empresa o que pode 

influenciar no desempenho, nos padrões de interação, na satisfação com o trabalho e 

empresas, bem como nos comportamentos que geram absenteísmo e rotatividade no trabalho.  
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No ponto de vista de Graça (1999), a satisfação no trabalho resulta da avaliação 

periódica que um indivíduo faz de forma instantânea e empírica do grau de realização dos 

seus valores, necessidades, preferências e expectativas profissionais. O referido autor destaca 

que o grau de satisfação é resultante da discrepância existente entre as expectativas (E) e os 

resultados (R). Tem-se então a possibilidade de medir o grau de satisfação, devendo 

considerar que quanto menor for a discrepância “E e R” (medida pela diferença entre essas 

duas variáveis), maior será o grau de satisfação. E por outro lado, quanto maior for à 

discrepância (E > R), menor será o grau de satisfação, já que as expectativas estão em nível 

superior à capacidade de realização do trabalhador. E isto poderá gerar certa cobrança por 

parte da organização, influenciando negativamente no grau de satisfação.  

Em contrapartida o regime de turnos e de plantões na área da saúde é árduo e dá 

precedência para duplos empregos e altas jornadas de trabalho e conta ainda com um cenário 

de situações diversificadas como vida, morte, alegrias, dores, sofrimento e perdas. Essa 

realidade afeta de modo direto os médicos, o que pode interferir na satisfação desses 

profissionais no dia a dia em seu trabalho. Há de se considerar ainda a forma capitalista em 

que o trabalho médico se encontra organizado, pois valoriza a tecnologia e especialização da 

carreira. Neste pressuposto é possível acreditar que atuar nessas condições pode desencadear 

sofrimento e insatisfação no exercício da profissão (DUTRA, 2007).  

 

1.6.1 Fatores Motivacionais e Higiênicos 

 

Os fatores que interferem na satisfação das necessidades humanas foram divididos 

por Herzberg em fatores higiênicos e motivadores, sendo que os higiênicos abrangem todos os 

benefícios garantidos pela empresa, como ambiente de trabalho, relacionamento com 

superiores, benefícios sociais e salário, que são vistos como fatores que podem gerar 

insatisfação (CHIAVENATO, 2008). “O termo higiene refere-se à reflexão de seu caráter 

preventivo e profilático e para mostrar que se destina simplesmente a evitar fontes de 

insatisfação do meio ambiente ou ameaças potenciais ao seu equilíbrio”. 

Com relação aos fatores motivadores, aponta-se que estes estão relacionados com 

o cargo ocupado pelo profissional e que abrangem o trabalho adequadamente realizado, 

responsabilidade exigida, reconhecimento profissional e leva os funcionários de estados de 

não-satisfação ao de satisfação. Para se sentir motivada, a pessoa precisa satisfazer as suas 

necessidades, abrangendo o nível pessoal e profissional e, no decorrer do processo, a 

organização precisa fomentar os sentimentos de realização e, para isso, é necessário estimular 
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o exercício de tarefas e atividades que ofereçam suficiente desafio e significado para o 

trabalho. Segundo Herzberg para que haja maior dose de motivação no trabalho, faz-se 

necessário o enriquecimento de tarefas que consiste em deliberadamente ampliar a 

responsabilidade, os objetivos e o desafio das tarefas do cargo (CHIAVENATO, 2002, p. 87). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a satisfação dos profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil 

nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a distribuição espacial dos profissionais médicos do Programa nos Vales 

do Jequitinhonha e do Mucuri. 

 Descrever o perfil sociodemográfico e profissional dos médicos que atuam no 

Programa. 

 Analisar a satisfação dos médicos que participam do Programa. 

 Determinar a correlação entre satisfação dos médicos e as variáveis 

sociodemográficas. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

3.1 Tipo de estudo 

 
Para a realização da pesquisa foi utilizada a triangulação de métodos. A 

triangulação não é um método em si. Trata-se de uma estratégia de pesquisa que utiliza 

diversas metodologias com fundamentos interdisciplinares para a abordagem de temas 

complexos. A triangulação como estratégia de pesquisa deve-se ao reconhecimento das 

limitações dos instrumentos fechados para analisar a realidade social (MINAYO; ASSIS; 

SOUZA, 2005). "Nenhum método pode se arrogar a pretensão de responder sozinho as 

questões que a realidade social coloca”. Nesse sentido, a triangulação metodológica pode 

“iluminar a realidade a partir de vários ângulos, o que permite confluências, discordâncias, 

perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e 

análise dos dados” (MINAYO; MINAYO GOMÉZ, 2003, p. 136).  

Denzin e Lincoln (2006, p. 19) afirmam que o “uso de múltiplos métodos ou da 

triangulação reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade do 

fenômeno em questão”.  

Esta metodologia é muito aplicada no campo da administração que, segundo Lyra 

et al. (2009), "trata-se de uma técnica utilizada para coleta e tratamento dos dados, tem como 

princípio primordial o desenvolvimento de linhas convergentes de verificação, 

proporcionando conclusões mais persuasivas e determinadas sobre um mesmo evento.”  

 
3.2 Local do Estudo  

 
O estudo foi realizado em duas cidades de Minas Gerais, Diamantina e Teófilo 

Otoni, que configuram como polos regionais do PMMB e servem de base para os encontros 

de supervisão locorregional que acontecem bimestralmente, dos médicos de oitenta e dois 

municípios os quais fazem parte dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no nordeste do Estado.  

O município de Diamantina (MG) possui área de 3.891.659 Km
2
 e, de acordo com 

o senso realizado pelo IBGE em 2010,
 
está localizado a 298 km da capital mineira e conta 

com população de 48.880 habitantes (IBGE, 2010) e o município de Teófilo Otoni (MG) 

possui área de 3.242,270 Km
2
, conta com população de 134.745 habitantes (IBGE, 2010).  

A área de estudo abrangeu os municípios das regiões do Vale do Jequitinhonha e 

do Mucuri, conforme mostra a quadro 1 e 2, bem como as Quadros 6 e 7. Os municípios do 

Alto Jequitinhonha são: Alvorada de Minas, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, 
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Coluna, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, 

Itamarandiba, Leme do Prado, Minas Novas, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, São 

Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Turmalina 

e Veredinha.  

O Médio Jequitinhonha compõe-se pelos municípios de Araçuaí, Berilo, Caraí, 

Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo 

de Minas, José Gonçalves de Minas, Medina, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Virgem da 

Lapa.  

O Baixo Jequitinhonha compõe-se pelos municípios de Almenara, Bandeira, 

Cachoeira do Pajeú, Divisópolis, Felisburgo, Monte Formoso, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, 

Jordânia, Mata verde, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa 

Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto e Josenópolis.  

 O Vale do Mucuri compõe-se pelos seguintes municípios: Águas Formosas, 

Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei 

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Machacalis, Malacacheta, 

Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté, Santa 

Helena de Minas, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba.  

 

3.3 Identificação dos municípios contemplados com o PMMB  

 

Para certificar se os municípios, cujos médicos não estiveram presentes nas 

supervisões locorregionais, possuíam ou não o convênio com o PMMB e médicos desse 

Programa, foi realizado contato por telefone com cada Secretaria de Saúde desses municípios, 

a fim de obter as informações supramencionadas. 

 

3.4 População de Estudo 

 

A população estudada compreendeu os médicos integrantes do PMMB, que 

prestam serviços aos municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Foram convidados a 

participar os médicos que compareceram aos encontros de supervisão locorregional, nas 

dependências da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, nas cidades de 

Diamantina e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Segundo o tutorial elaborado pela 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) Supervisão Locorregional  
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(...) é o encontro presencial do tutor e do (s) supervisor (es) com os médicos 

participantes em um local previamente definido na região. Durante essa reunião 

deve ser desenvolvida atividade específica com o grupo de médicos supervisionados 

para levantamento das experiências assistenciais em saúde daquela região; podendo 

ocorrer ofertas pedagógicas em grupo sobre, por exemplo: discussões de caso, 

atualizações sobre manejos clínicos, levantamento de necessidades e dificuldades 

das ações em área, questões interculturais do cuidado ou outro tema percebido como 

relevante pelo supervisor, tutor ou sugerido pelos médicos participantes (UNA-SUS, 

2015 p.2). 

 

De acordo com o levantamento realizado constatou-se uma população total de 

cento e onze médicos divididos em cinquenta e oito municípios. De uma população de cento e 

onze médicos, estabeleceu-se um nível de confiança (Z) igual a 1,96 que corresponde a 95%. 

Para a margem de erro considerou-se o valor de 7,5%. Assim, a amostra que deveríamos 

entrevistar seria de 67,5 pessoas, que representa o total de sessenta e oito médicos. Entretanto, 

foram incluídos neste estudo todos os médicos dos quarenta e um municípios (Quadros 1 e 2), 

que integram o PMMB na região, que aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa os médicos que 

se recusaram a responder o questionário e os faltosos ao encontro da Supervisão 

Locorregional. Cabe destacar que foram realizadas, no mínimo, três visitas na tentativa de 

encontrar os médicos para a realização das entrevistas antes de considerá-los excluídos da 

pesquisa. A amostra, portanto foi de 67,5 pessoas (68 médicos), conforme cálculo utilizando a 

fórmula abaixo. 

 

  

 

Onde: 

n = O tamanho da amostra  

N = Tamanho do universo  

Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado.  

e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir  

p = É a proporção que esperamos encontrar. 

       

3.5 Aquisições de dados relacionados aos profissionais médicos 

  

Os médicos integrantes do PMMB que atendem nas UBS das regiões foram 

convidados a participar desta pesquisa sobre o perfil profissional e o funcionamento do 

PMMB. A participação destes se deu por meio do preenchimento de um questionário, o qual 
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foi aplicado após a assinatura do TCLE (Apêndice A). O questionário foi aplicado na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) nas cidades de 

Diamantina e Teófilo Otoni, durante reunião semestral que a coordenação do programa realiza 

com os profissionais. Os nomes dos participantes foram substituídos por códigos, para garantir 

o sigilo das informações e a privacidade dos participantes. 

O questionário utilizado para a pesquisa de satisfação dos profissionais da UBS foi 

adaptado do questionário de Campos (2005), sendo este um instrumento autopreenchível, que 

não exige identificação do respondente (Anexo A). Este questionário, além de ser instrumento 

utilizado para avaliação da satisfação dos profissionais médicos, avalia também o perfil destes 

profissionais em seu campo de atuação. Este instrumento é composto por 38 questões, 

subdivididas nas seguintes formas: 03 referentes à UBS, 18 de características profissionais, 16 

fechadas que tratam dos fatores de satisfação e insatisfação no posto de trabalho, 01 questão 

fechada para avaliação da satisfação (Anexo A).  

As 16 questões, referentes aos níveis de satisfação, contêm cinco alternativas de 

resposta, formuladas segundo a escala de Likert: discordo totalmente, discordo, não discordo 

nem concordo, concordo e concordo totalmente. O respondente escolheu e assinalou uma 

destas alternativas para cada uma das questões. Este autor descreve um método de pesquisa 

voltado para avaliação quantitativa relacionado à área de gestão de pessoas. Propôs-se o 

modelo de escala somatória a qual consiste que a cada afirmativa é atribuído um número a 

cada resposta que irá interferir na postura do respondente. Assim, para conclusão do resultado 

realizou-se a somatória das pontuações obtidas para cada afirmação (OLIVEIRA, 2001).  

 

3.6 Atributos e indicadores 

 
Os indicadores gerados a partir das 16 questões fechadas sobre o nível de 

satisfação no trabalho foram analisados em níveis sucessivos. Cada questão fechada produziu 

um indicador, os quais, agregados, referem-se a quatro aspectos analisados: material, pessoal, 

referente à qualidade dos serviços prestados e do atendimento, bem como à socialização da 

equipe de trabalho. O Quadro 3 apresenta a relação existente entre aspectos, indicadores de 

satisfação no trabalho e seus significados e questões. 
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Quadro 3 – Relação entre aspectos, indicadores de satisfação no trabalho dos médicos do 

PMMB nas UBS e seus significados. 

Aspecto 
Nº da 

questão 
Indicador Significado Questão 

P
es

so
al

 

1 
Identidade com a 

tarefa 
A satisfação dos funcionários quanto à 

natureza da tarefa desempenhada. 
Faço aquilo que gosto. 

2 Treinamento 
Avaliação da suficiência dos 

programas de capacitação oferecidos à 

equipe da UBS. 

O treinamento que recebo 

é suficiente para realizar 

meu trabalho na UBS. 

5 Estresse 
O nível de estresse vivido pelos 

profissionais no trabalho. 
Sinto muita tensão no 

trabalho. 

6 
Uso de 

habilidades 

O quanto da capacidade dos 

profissionais é requisitado pelas tarefas 

que desempenham. 

Na UBS meu potencial e 

minhas experiências são 

utilizadas. 

7 
Crescimento no 

trabalho 
A possibilidade de crescimento dos 

profissionais na organização. 

O trabalho na UBS 

permite que eu melhore 

meus conhecimentos. 

M
at

er
ia

l 3 Ambiente físico 
Avaliação do ambiente físico da 

unidade. 

O ambiente físico da 

unidade dificulta meu 

trabalho. 

4 Materiais 
A disponibilidade de materiais para a 

realização do trabalho. 
Disponho de materiais 

para realizar meu trabalho. 

R
ef

er
en

te
 

à 
q
ua

li
da

de
 

8 
Qualidade do 

serviço no setor 
A qualidade do serviço prestado pela 

equipe em que trabalha. 

Considero que os serviços 

de minha equipe da UBS 

possuem qualidade. 

9 
Qualidade do 

atendimento no 
PSF 

Avaliação do serviço prestado à 

população. 

Na minha equipe da UBS 

o paciente é bem 

atendido. 

S
o
ci

al
 

10 
Confiança nas 

relações de 

equipe 

A possibilidade de discutir os 

problemas encontrados no trabalho 

junto à equipe em que trabalha. 

Os profissionais da equipe 

do UBS podem discutir as 

dificuldades encontradas 

no trabalho. 

11 
Relacionamento 

intraequipe 
A qualidade das relações sociais no 

ambiente de trabalho. 

Dou-me bem com meus 

colegas de equipe da 

UBS. 

12 
Reuniões de 

equipe 
A existência de reuniões da equipe da 

UBS na Unidade. 

Minha equipe da UBS 

realiza reuniões com 

regularidade 

13 
Reuniões da 

unidade 
A existência de reuniões da UBS. 

Minha Unidade Básica de 

Saúde realiza reuniões 

com regularidade 

14 Adesão 
O desejo de permanência dos 

profissionais na UBS. 
Pretendo trabalhar por 

longo tempo na UBS. 

15 Imagem externa A imagem social da UBS. 
Meu trabalho é valorizado 

pela comunidade. 

16 
Credibilidade da 

pesquisa 

A confiabilidade dos profissionais 

quanto à utilização dos dados 

fornecidos pela pesquisa de clima de 

satisfação dos profissionais. 

Acredito que os resultados 

dessa pesquisa serão bem 

utilizados. 
     

Adaptado pelo autor 
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3.6.1 Fatores higiênicos e motivacionais 

 

Os fatores de satisfação e insatisfação no trabalho que foram objetos de pesquisa 

foram divididos em fatores higiênicos e motivacionais (HERZBERG, 1964; 1997). Os 

indicadores determinados pela pesquisa foram agrupados segundo este critério. O Quadro 4 

demonstra a relação existente entre indicadores e fatores higiênicos e motivacionais. 

 

Quadro 4 – Relação entre indicadores de satisfação no trabalho e os fatores higiênicos e 

motivacionais de Herzberg. 

Fatores 
N. da 

questão 
Indicador 

Motivacionais 

1 Identidade com a tarefa 

6 Uso de habilidades 

7 Crescimento no trabalho 

8 Qualidade do serviço no setor 

9 Qualidade do atendimento na UBS 

15 Imagem externa 

Higiênicos 

2 Treinamento 

3 Ambiente físico 

4 Materiais 

5 Estresse 

10 Confiança nas relações de equipe 

11 Relacionamento intraequipe 

12 Reuniões de equipe 

13 Reuniões da unidade 

16 Credibilidade da pesquisa 

Fonte: Campos, 2005 

 

A questão 14, referente à adesão do profissional ao trabalho, foi considerada 

separadamente, dado que seu indicador refere-se diretamente ao desejo do profissional de 

permanecer no trabalho, não podendo ser considerado um indicador ligado a fatores 

motivacionais ou higiênicos.  

 

3.7 Análise Multicritérios dos dados 

 
Segundo Gil (2008, p. 156) a análise dos dados tem a função de organizá-los e 

sumariá-los a fim de possibilitar o fornecimento de respostas ao problema levantado para a 

investigação.  Para o tratamento dos dados foi priorizada a análise quantitativa que de acordo 

com Mattar (2001) apresenta uma vantagem, pois quantifica os dados e generaliza os 

resultados da amostra para os interessados, além de validar as hipóteses mediante o uso dos 

dados estruturados, estatísticos, com análise de casos representativos, recomendando um 
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curso final da ação. Vergara (2007) ratifica a ideia de Mattar (2001) quando descreve que esse 

tipo de análise busca a identificação dos problemas a respeito do tema proposto.  

O método multicritérios, segundo Gomes (2007), serve para selecionar, por 

ordem, classificar e descrever de modo detalhado as alternativas sob as quais serão tomadas as 

decisões.  Reitera-se que estes métodos são empregados na análise que antecede a tomada de 

decisão. No entanto, é necessário observar até que ponto a decisão já tomada atendeu ou não 

aos objetivos do problema. Ainda, segundo Ulbricht et al. (2014) na prática, geralmente, é 

impossível chegar a uma solução ótima, ou seja, a melhor em relação a todos os critérios. 

Sendo assim, busca soluções que atendam da melhor forma possível aos critérios 

estabelecidos para as alternativas consideradas. 

A análise multicritérios permite fazer um ranqueamento das diferentes 

alternativas. O objetivo dessa análise no presente trabalho é que para cada médico avaliado, 

pode-se conhecer qual é o potencial de satisfação no trabalho que este profissional apresenta, 

pois se sabe que quando o profissional médico apresenta um grau de satisfação alto na 

avaliação multicritério, isto significa que muito provavelmente ele estará satisfeito no seu 

posto de trabalho.  

Sendo assim, foram realizadas as fases do método de avaliação multicritério nos 

seguintes modos:  

 Determinação da perspectiva análise: para isto fez-se a avaliação dos principais 

itens que afetam a satisfação dos médicos.  

 Identificação das alternativas: foram inclusos 68 médicos na avaliação. 

 Identificação dos atributos ou critérios: nessa fase foram avaliadas as 

correlações existentes entre as respostas do item V do questionário com a satisfação dos 

profissionais médicos. 

 Avaliação de cada fator relacionado ao critério selecionado: uma vez 

relacionados os critérios foram avaliados os médicos que apresentam correlação maior com a 

satisfação no trabalho.     
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Para a realização do cálculo da satisfação dos médicos no Programa, foram 

considerados os questionários que apresentaram todas as perguntas referentes ao item V e 

seus subitem 5.1 ao 5.16 bem como 5.17 e seus subitem 5.17.1 até 5.17.5, respondidos em sua 

totalidade (Anexo A). Foram excluídos da análise aqueles que não responderam a quantidade 

satisfatória dos questionamentos do item 5.1 a 5.17 (n=24). Os dados foram analisados por 

meio do programa de informática Office Microsoft Excel®. 

 Foram realizados os cálculos da matriz de correlação e os subitens em que o 

resultado foi significativo. Primeiramente foi avaliado o coeficiente de correlação entre a 

satisfação e cada uma das respostas apresentadas, conforme o Anexo A. Logo após, foram 

selecionadas as perguntas que tiveram um coeficiente > 0,3 em valor absoluto, as quais foram 

representadas pelas perguntas 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 15 (Anexo A). Assim, foi 

elaborado um novo índice (0, 6532), o qual dependeu das respostas das perguntas enfatizadas 

anteriormente. Este índice se baseia nas respostas que tiveram mais correlação, sendo que o 

peso de cada resposta é maior, caso essa resposta tenha uma correlação maior.  

Em seguida, foi ajustada a regressão linear (representada por uma reta de uma 

equação do 1º grau), para avaliação do comportamento dos dados com relação ao modelo 

utilizado e, posteriormente, criou-se o gráfico do índice multicritério. Este índice trata-se, 

pois, de uma técnica que permite que a decisão seja pautada com base nos critérios 

considerados relevantes para o problema em questão (JANNUZZI, MIRANDA e SILVA, 

2009). Os critérios mais relevantes foram levados em consideração para verificação do grau 

de satisfação dos profissionais médicos do PMMB. 

 

 

3.7.1 Análise por meio do dendograma de cluster  

 

Para garantia da confiabilidade dos dados referentes à satisfação foi realizada a 

análise de cluster, através do Software de estatísticas SPSS Statistics Base 22.0, método da 

estatística multivariada, que agrupa as informações de forma homogênea dentro dos grupos e 

heterogênea entre os grupos. O método se baseia na presença ou ausência da similaridade 

dentro da amostra, criando assim grupos onde as informações apresentam características em 

comum (CARVALHO, SANTANA e MENDES, 2006).  

Métodos como o de cluster ajudam no entendimento da estrutura natural em um 

conjunto de dados. A análise de cluster é uma das técnicas mais utilizadas no processo de 

mineração de dados para descoberta de agrupamentos e identificação de importantes 

distribuições e padrões. Em geral, esta análise agrupa dados em classes de elementos que 
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apresentam semelhanças entre si. Um dos produtos da análise é o chamado “dendograma de 

cluster” (HALDIKI, BATISTAKIS, VAZIRGIANNIS, 2001). De acordo com Moita-Neto 

(1998) os dendogramas são especialmente úteis na visualização de semelhanças entre 

amostras, em que a representação de gráficos convencionais não é possível. No dendograma, 

quanto mais proximo de 100%  obtém-se um grau de similaridade maior.   

 

3.7.2 Análise da satisfação por meio da escala de Likert 

 

Com o auxílio do programa de informática Microsoft offíce Excel® foi realizada 

a análise da escala de Likert, a qual contemplou os cálculos da média, desvios padrões, 

valores máximos e mínimos, bem como a frequência relativa dos dados. No entendimento de 

Rensis Likert (1932) a escala foi desenvolvida por para mensurar atitudes no contexto das 

ciências comportamentais e consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância. 

De acordo com a referida escala, os respondentes se posicionam de acordo com 

uma medida de concordância atribuída ao item e, de acordo com esta afirmação, infere-se a 

medida do construto e a este se liga a autoestima, a depressão, o etnocentrismo, a 

religiosidade e o racismo, que são exemplos mensurados através da escala de Likert a qual 

segue os moldes apresentados no exemplo do quadro 4. A escala original tinha a proposta de 

ser aplicada com cinco pontos, variando de discordância total até a concordância total. 

Entretanto, atualmente existem modelos chamados do tipo Likert com variações na 

pontuação, a critério do pesquisador (SILVA-JUNIOR e COSTA, 2014). 

 

  Quadro 5 – Escala de Likert (5 pontos). 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 

Não concordo nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

3.7.3 Análise das correlações entre variáveis do questionário 

 

Por meio do programa Microsoft Excel® foi realizada a análise de correlação 

entre as variáveis referentes aos itens 2.1 ao 2.8 e 3.2 ao 4.3 do questionário (Anexo A). 

Foram calculados os valores máximos e mínimos e também as correlações entre esses valores, 
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para verificação da possibilidade de haver correlações significativas entre as variáveis 

apresentadas nos subitens supracitados.  

   

3.8 Aspectos Éticos  

 
Os aspectos éticos da pesquisa foram considerados de acordo com a Resolução nº 

466 de 12/12/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Ministério da 

Saúde, que estipula normas éticas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Assim, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFVJM 

(APÊNDICE C), sob o parecer 1.832.300. Após anuência da Secretaria Municipal de Saúde 

de Diamantina/MG (APÊNDICE B) os entrevistados convidados a participar do estudo foram 

esclarecidos e orientados quanto aos objetivos da pesquisa, à liberdade de interromper a 

participação em qualquer fase da pesquisa e no momento em que julgasse necessário, à 

preservação da sua privacidade, sigilo de sua identidade, à confidencialidade das informações 

prestadas e ao seu direito de acesso aos resultados obtidos pelo estudo. Receberam 

informações escritas por meio do TCLE (Apêndice A) sobre o objetivo, importância, sigilo, 

riscos e benefícios da pesquisa, sobre a participação voluntária sem ônus e o direito de desistir 

de participar a qualquer momento do estudo sem a perda de quaisquer de seus benefícios. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Distribuição espacial dos profissionais médicos  

 

Os municípios que compuseram a pesquisa fazem parte dos territórios dos Vales 

do Jequitinhonha e do Mucuri no Estado de Minas Gerais. Cabe ressaltar que três deles, a 

saber, Alvorada de Minas, Serra Azul de Minas e Serro foram inclusos na pesquisa por serem 

municípios limítrofes com o Vale do Jequitinhonha e pertencerem à Regional de Diamantina, 

em conformidade com o Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais, de 

março de 2011. Os referidos municípios possuem profissionais do PMMB, excetuando o 

município de Serra Azul de Minas, e apresentam oitenta e dois municípios, conforme 

apresentado nos Quadros 1 e 2, sendo que a pesquisa com abordagens alusivas aos 

profissionais contemplou quarenta e um municípios.  

Para os demais quarenta e um municípios foram realizados contatos por telefone 

com os gestores de saúde. A necessidade de entrar em contato com as Secretarias de Saúde 

dos municípios deveu-se à rotatividade dos médicos e mudanças constantes no Programa. As 

informações levantadas foram cruzadas com as questões do questionário que informavam a 

localidade de trabalho desses profissionais e serviu de base para a obtenção de dados da 

pesquisa.  

Do total de oitenta e dois municípios que fizeram parte da pesquisa, participaram 

noventa médicos, distribuídos nos quarenta e um municípios que estavam presentes nas 

supervisões locorregionais e se dispuseram a responder os questionários. Quarenta e um 

municípios não tiveram representatividade de médicos nos encontros locorregionais e, destes 

municípios, dezoito contavam com vinte e um médicos do PMMB e os vinte e três não 

possuíam o convênio com o Programa.     

Ressalta-se que os municípios que se encontram em destaque na cor amarela, na 

Figura 3, são os municípios que pertencem ao Vale do Jequitinhonha e os na cor laranja 

pertencem ao Vale do Mucuri. Estes possuem o convênio com o PMMB e fizeram parte da 

presente pesquisa. Os municípios de cor branca, no Vale do Jequitinhonha e os de cor cinza, 

no Vale do Mucuri, não possuem médicos do PMMB e nem convênio com o Programa. 
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Figura 3 – Municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri que integraram o universo da pesquisa, entre os anos de 2016 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ao analisar os Quadros 6 e 7, pode-se notar que a maior parte dos municípios 

possui adesão com o programa, exceto 16 municípios do Vale do Jequitinhonha e 8 do Vale 

do Mucuri. Esse fato é interessante levando-se em consideração a vulnerabilidade da 

população que vive nos Vale e necessita de assistência médica. Para Santos e Pales (2012), o 

baixo crescimento econômico do Norte de Minas e dos Vales Jequitinhonha e do Mucuri 

apontam um problema histórico e reitera que a bolsa família reforça o salário mínimo de 

grande parte das famílias dos municípios.  

O Vale do Jequitinhonha apresenta um índice de pobreza em torno de 43,66% e 

características de subdesenvolvimento, devido às precárias condições sanitárias (FARIA, 

2011). De acordo com informações do Sistema de Informações Territoriais (SIT) em 2013, no 

Vale do Mucuri, 34,02% da população vivem na área rural e possui 16.993 agricultores 

familiares, 203 famílias assentadas, sete comunidades quilombolas e três terras indígenas com 

IDH médio de 0,68. 

Diante do exposto, acredita-se que o baixo desenvolvimento apresentado pelos 

municípios que compõem a região ocasiona dificuldades em atrair e fixar médicos, 

principalmente para prestar atendimento na AP. Sendo assim, os dados apresentados pelo 

mapa demonstram que o PMMB é uma realidade nos Vales.  

Foi identificada a quantidade de médicos disponíveis em cada município alvo da 

pesquisa, conforme disposto nas Quadros 6 e 7. Nelas, a relação dos municípios dos Vales foi 

agrupada levando em consideração as divisões das microrregiões às quais pertencem.  
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Quadro 6 – Municípios do Vale do Jequitinhonha e quantitativos de médicos. 

MUNICIPIO DO ALTO 

JEQUITINHONHA 

QUANT. DE 

MÉDICOS 

 

MUNICIPIO DO MÉDIO 

JEQUITINHONHA 

QUANT. DE 

MÉDICOS 

 

MUNICIPIO DO BAIXO 

JEQUITINHONHA 

QUANT. DE  

MÉDICOS 

Alvorada de Minas 1 Araçuaí 3 Almenara 0 

Angelândia 0 Berilo 1 Bandeira 1 

 Aricanduva 1 Caraí 2 Cachoeira do Pajeú 3 

Capelinha 1 Chapada do Norte 2 Divisópolis 2 

Carbonita 2 Comercinho 1 Felisburgo 0 

Coluna 0 Coronel Murta 1 Josenópolis 1 

Couto de Magalhães de Minas 2 Francisco Badaró 4 Monte Formoso 2 

Datas 1 Itaobim 0 Jacinto 0 

Diamantina 9 Itinga 1 Jequitinhonha 0 

Felício dos Santos 2 Jenipapo de Minas 0 Joaíma 1 

Gouveia 0 José Gonçalves de Minas 2 Jordânia 0 

Itamarandiba 3 Medina 3 Mata verde 1 

Leme do prado 0 Novo Cruzeiro 0 Palmópolis 0 

Minas Novas 7 Padre Paraíso 2 Pedra Azul 3 

Presidente Kubistchek 2 Ponto dos Volantes 0 Rio do Prado 1 

São Gonçalo do Rio Preto 2 Virgem da Lapa 1 Rubim 1 

Senador Modest. Gonçalves 2 

 

Salto da Divisa 0 

Serra Azul de Minas 0 Santa Maria do Salto 2 

Serro 1 Santo Ant. do Jacinto 1 

Turmalina 1 

  Veredinha 2 

  
 

Elaborado pelo autor, 2017. 
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   Quadro 7 - Municípios do Vale do Mucuri e quantitativos de médicos 

MUNICIPIO DO VALE 

DO MUCURI 

QUANT. DE 

MÉDICOS 

 

MUNICIPIO DO VALE DO 

MUCURI 

QUANT. DE 

MÉDICOS 

Águas Formosas 0 Malacacheta 1 

Ataléia 0 Nanuque 1 

Bertopólis 1 Novo Oriente de Minas 4 

Campanário 0 Ouro Verde de Minas 3 

Carlos Chagas 1 Pavão 1 

Catuji 2 Pescador 0 

Crisólita 1 Poté 2 

Franciscópolis 0 Santa Helena de Minas 1 

Frei Gaspar 0 Serra dos Aimorés 1 

Fronteira dos Vales 1 Setubinha 1 

Itambacuri 1 Teófilo Otoni 2 

Itaipé 2 Umburatiba 1 

Ladainha 0 
  

Machacalis 0 
       

 Elaborado pelo autor, 2017.  

 

LEGENDA 
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 Os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri abrangem oitenta e dois municípios, 

sendo que destes, de acordo com a presente pesquisa, cinquenta e oito foram contemplados 

com médicos do PMMB. Dos vinte e três municípios que não possuíam o convênio com o 

PMMB, houve gestores que disseram que estavam aguardando respostas das solicitações para 

a adesão ao Programa. Outros disseram que não puderam aderir ao Programa pelo fato de o 

município possuir hospital e o médico que atende na UBS deveria atender, também, nos 

plantões hospitalares. Os médicos do PMMB, não estão autorizados a atender em hospitais 

(BRASIL, 2015b), pois este seria outro nível de saúde, o que constitui barreira para alguns 

municípios das regiões estudadas se beneficiarem com o Programa. Esse dado aponta para 

necessidade de discutir a ampliação do Programa para o nível secundário e terciário de 

atenção à saúde. 

Ao analisar sobre a distribuição de médicos dentro dos municípios em estudo, na 

região do Alto do Jequitinhonha, percebeu-se uma predominância de dois médicos por 

município, em sete municípios. Cabe ressaltar que Diamantina contratou nove profissionais (5 

na zona rural e 4 na zona urbana), mesmo sendo uma região que apresenta boas condições 

para a fixação de profissionais médicos. A contratação desses médicos, inclusive os quatro 

para a zona rural de Diamantina, ocorreu devido à dificuldade de manutenção de médicos 

brasileiros nessas localidades, evidenciada pela alta rotatividade, uma vez que as condições de 

vida são completamente diferentes da zona urbana. Por outro lado, ocorreu ainda por questão 

de menor gasto para o município, uma vez que a contratação de médicos do Programa não 

onera a folha de pagamento do município ao ter que remunerar profissionais médicos, pois a 

bolsa que os médicos do PMMB recebem é custeada pelo MS (SANTOS, 2015). Para 

aprovação desse número de médicos, o município de Diamantina pleiteou as vagas, junto ao 

MS, de acordo com o número de UBS sem médico.  

 Na região do Médio Jequitinhonha, a predominância foi de um médico por 

município, em cinco municípios. Em contrapartida, houve dois municípios com três, a saber, 

Araçuaí e Medina, respectivamente, e Francisco Badaró com quatro médicos. Na região do 

Baixo Jequitinhonha a predominância foi de um profissional, sendo destaque dois municípios 

com três médicos: Cachoeira do Pajeú e Pedra Azul.  

No Vale do Mucuri houve doze municípios com predominância de um médico e 

apenas um município com três e outro com quatro médicos.  

Comes et al. (2016) apresentaram relatos sobre a carência de médicos brasileiros 

na AP. Ainda, de acordo com Lopes (2013) os médicos tendem a fixar nos municípios que 

ofereçam melhores condições de trabalho e de infraestrutura e possibilitam a continuidade da 
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formação profissional. Consequentemente, as maiores ofertas de vagas para médicos do 

Programa tendem a ser nas localidades menos assistidas.    

Desta forma, ao analisar o quantitativo de médicos contratados para aturem nestes 

municípios, pode-se depreender que a carência desses profissionais foi amenizada com o 

PMMB. No entanto, acredita-se que a necessidade ainda permanece.  

Nogueira et al. (2016), em uma pesquisa realizada no nordeste do Brasil, verificou 

que os municípios que receberam entre um e cinco médicos foram aqueles que apresentam 

IDH muito baixo e possuem até 20.000 habitantes. Esses dados corroboram, em parte, com os 

achados da pesquisa, uma vez que a maioria dos municípios recebeu entre 01 e 03 médicos e 

possui até 20.000 habitantes, exceto Teófilo Otoni que tem mais de 20.000 e recebeu apenas 

2, conforme os quadros 6 e 7.  

É importante ressaltar que mesmo os municípios que apresentam maior 

quantidade de médicos a carência ainda permanece, pois possuem maior extensão territorial 

como é o caso de Diamantina-MG. É preemente a necessidade de novas contratações para 

uma elevação mais significativa do quantitativo de médicos e melhorar, desta forma, a relação 

médico/habitante no Brasil (NOGUEIRA et al. 2016). 

De acordo com Carrapato et al. (2016) profissionais brasileiros entrevistados 

entendem a  inserção do PMMB aqui no Brasil como uma possibilidade de melhorar a saúde 

pública, com a preocupação de resolver as dificuldades dos pacientes, ampliar a oferta de 

atendimento, além de propiciar-lhes a compreensão da realidade vivida por essas pessoas 

denominadas “pacientes”.  
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4.2 Caracterizações da Amostra 

 

Nos oitenta e dois municípios, apresentados nos Quadros 6 e 7, identificou-se a 

presença de cento e oito profissionais médicos do Programa. Reitera-se que, destes, noventa 

médicos responderam ao questionário (83,4%). A partir da aplicação dos questionários foi 

possível traçar o perfil sociodemográfico da população de estudo, conforme demonstrado na 

Tabela 1. Pôde-se inferir que o gênero dos médicos contratados pelo PMMB é, na maioria, 

feminino (68,89%, n=62). Segundo Scheffer e Cassenote (2013), desde 2009, entre os novos 

profissionais médicos registrados no Brasil, a presença das mulheres se destaca em detrimento 

a dos homens. Adicionalmente, Nogueira et al. (2016) em um estudo realizado no Nordeste 

do Brasil, com os médicos do PMMB, constatou que a maioria dos médicos distribuídos na 

região era do gênero feminino. Isto demonstra uma mudança cultural e social na população 

feminina que de acordo com Santos (2010) as mulheres emergem como agentes sociais, na 

tentativa de superar a sua exclusão dos espaços que antes eram somente ocupados pelos 

homens, incluindo nesse meio as carreiras profissionais. Cabe ressaltar que dentre as médicas 

avaliadas no presente estudo, a maioria eram cubanas (90,32%, n=62), o que sugere que a 

realidade de Cuba seja semelhante a do Brasil.  

De acordo com a OPAS/OMS (2015), o perfil dos médicos cubanos que 

ingressaram no Programa, na primeira etapa (60%, n=400) foram mulheres. Scheffer e 

Cassenote (2013) constataram que as mulheres médicas se destacam em relação aos homens 

na forma da escolha de especializações, na facilidade de fixação territorial, na dedicação no 

decorrer da jornada de trabalho e no modo de exercício profissional, o que supostamente 

justifica o resultado encontrado na pesquisa. 

A maioria dos médicos da pesquisa encontra-se na faixa etária entre 30 a 49 anos, 

a saber, 70%. Guarda et al.(2012) em pesquisas realizadas em Recife, Pernambuco e, de modo 

geral, no Brasil, sobre o perfil sociodemográfico dos médicos que compõem a equipe de PSF 

nessas regiões, verificou que o percentual de médicos na faixa etária de 30 a 49 anos está 

abaixo da média nacional, identificada pelo MS (66,62%). No presente trabalho, entretanto, 

constatou-se que o percentual de médicos cubanos com a mesma faixa etária está acima da 

média nacional. 

Em relação à nacionalidade, 85,56 % (n=77) dos médicos eram cubanos, 46,67% 

(n=42) casados e 72,22% (n=65) deles possuíam de um a três filhos e familiares que foram 

deixados no país de origem (Tabela 1). Acredita-se que a motivação deles por estarem no 

PMMB, mesmo longe de seus familiares, está ligada ao fato de atenderem comunidades 
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carentes, conhecerem novas doenças e enriquecerem seus conhecimentos. Em uma entrevista 

realizada pelo autor com uma médica cubana, além de ela mencionar esses aspectos, ressalta 

que deseja ter fluência no idioma português, além de prezar pela questão cultural do país em 

prestar serviços a outras nações. Assim, os achados corroboram com a pesquisa quando 

descreve que o recurso financeiro não está na prioridade desses profissionais para servir de 

estímulo na profissão (MEDEIROS, 2014).  

Faz-se necessário expor que os cubanos vieram para o Brasil a fim de ampliar os 

seus currículos com os conhecimentos agregados pela participação no Programa e realizar 

atividades acadêmicas (CATTONI, 2014). Entretanto, analisando-se a prática, acontece o 

contrário, a partir do momento em que se considera que estão desempenhando exclusivamente 

atendimento aos usuários do SUS. De acordo com relatos de médicos cubanos, nos achados 

de Terra et al. (2016), Cuba prossegue em busca de modernizar seu sistema econômico, para 

se sustentabilizar. Para que atinja intensivamente a prosperidade econômica, faz-se necessário 

expandir o setor privado permitindo-lhe maior número de contratação de pessoas cubanas 

para que haja entrada de capital estrangeiro no país, propiciando empregos com maior 

remuneração em outros países (PEREIRA, 2016). Diante disso, conjectura-se que a situação 

econômica de Cuba justifica o desejo desses médicos de virem para o Brasil.  

O PMMB pretende inserir profissionais médicos nos municípios que possuem alta 

vulnerabilidade social, baixo índice de desenvolvimento humano, população quilombola e 

indígenas (Brasil, 2015b). No presente estudo, pôde-se verificar que a maioria dos médicos 

(73,3%, n=90) atende nas zonas rurais, fator que se relaciona com o objetivo primordial do 

Programa (Tabela 1).  

Quanto à formação acadêmica dos médicos, a pesquisa apontou que 

aproximadamente 91% possuem especialização, 21% mestrado e 19% residência médica e 

mais da metade deles formaram em medicina a mais de quinze anos (Tabela 1).  Em Cuba, há 

vinte e cinco faculdades de medicina, todas públicas, e uma Escola Latino-Americana de 

Medicina, na qual estudam estrangeiros de cento e treze países, inclusive do Brasil. Tal 

fato justifica que aproximadamente 94% estudaram medicina em escola pública. A 

formação dos profissionais em Cuba é voltada para a chamada saúde da família: os 

médicos são clínicos gerais, mas com conhecimento em pediatria, pequenas cirurgias e até 

ginecologia e obstetrícia (GIRARDI, 2013).  

Entretanto, ao analisar a atuação dos profissionais médicos, verificam-se 

equívocos tanto na definição de aspectos relacionados à saúde da população, quanto no que se 

refere ao fato de delimitar as doenças mais freqüentes. Ao analisar o perfil sociodemográfico 
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e os equívocos relacionados às propostas de se enfrentar os problemas, constata-se que são 

reflexo de políticas públicas de saúde que prezam pela medicina curativista, visam à doença e 

não atentam para suas causas e para a qualidade de vida da população (COSTA et tal., 2017). 

Desta forma, notam-se supostas ineficiências no trabalho realizado pelos médicos cubanos no 

Brasil.  

Tabela 1 – Perfil Sociodemográfico dos Médicos do PMMB (n=90), 2017. 

Gênero 
Feminino 68,89% 

 

Local de 

Nascimento 

Município no Brasil 3,33% 
Masculino 31,11% 

Idade 

de 21 a 29 anos 14,44% 
Interior do Estado de 

Minas Gerais 
3,33% 

de 30 a 39 anos 31,11% Outros Estados 1,11% 

de 40 a 49 anos 38,89% Outros Países - Cuba 85,56% 

de 50 a 59 anos 15,56% Outros Países - Argentina 1,11% 

mais de 60 0,00% não respondeu 4,44% 

Estado 

Civil 

Solteiro 35,56% 

Tipo de escola 

Pública 93,33% 

casado 46,67% Privada 3,33% 

viúvo 0,00% não respondeu 3,33% 

divorciado 14,44% 

Termino da 

Graduação 

até 4 anos 11,11% 

união consensual 12,22% de 5 a 14 anos 34,44% 

não respondeu 1,11% de 15 a 24 anos 35,56% 

Nº de 

Filhos 

nenhum 25,56% de 25 a 34 anos 16,67% 

1 a 3 72,22% mais de 35 anos 0,00% 

4 ou mais 0,00% não respondeu 1,11% 

não respondeu 2,22% Nível de 

Formação 

 

Especialização 91,11% 

Atuação 

Zona Rural 73,33% Mestrado 21,11% 

Zona Urbana 21,11% Doutorado 0,00% 

não respondeu 5,56% 

 

Residência 18,89% 
 
 

Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Como apresentado na Tabela 2, salienta-se que, concernente à caracterização 

referente ao tempo de prestação de serviço nas UBS, havia 39.33% de médicos novatos com 

menos de 01 ano no trabalho e outros 38,20% com até 02 anos no Programa. Essa situação 

tem a ver com a renovação dos contratos dos médicos e com as regras do Programa, ou seja, o 

tempo de permanência do médico no Brasil é de 03 anos, conforme Art. 18, da Lei 

12.871/2013. Essa normativa deverá ser discutida uma vez que esses médicos poderiam ficar 

por mais tempo, se assim desejassem, para fortalecimento do vínculo com a população. 

Embora a ESF tenha alcançado resultados positivos em vários municípios, a rotatividade é 

altamente prejudicial para a efetividade dos resultados esperados nos serviços de saúde, 

segundo Medeiros (2014).  
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Aos Médicos do Programa é garantido o Curso de Especialização em Saúde da 

Família, ofertado pela Universidade Aberta do SUS, exclusivamente para os médicos do 

PMMB. A Tabela 2 explicita que 71,69% dos participantes declararam ter realizado cursos de 

capacitação relacionados à área médica e, para isso, há o encontro denominado locorregional 

que faz parte das atribuições dos médicos (UNA SUS, 2017). Neste encontro eles 

compartilham experiências entre colegas, supervisores e tutores do Programa. Esses cursos 

são importantes para os profissionais, pois muitos deles demonstraram interessados em 

capacitar-se e enriquecer seus conhecimentos na área da saúde e do idioma português.  

 Como exposto na Tabela 2, 77,78% dos médicos declararam que nunca prestaram 

serviços em outras UBS do Brasil, o que comprova a regularidade do Programa nos Vales, 

uma vez que a lei determina que os médicos contratados pela OPAS já venham para o Brasil 

sabendo em qual estado e município prestarão o serviço.  

Aproximadamente 18% dos médicos declararam que trabalham em apenas um 

local. Constatou-se que quase 27% deles atendem mais de uma unidade de saúde. Esses dados 

sugerem sobrecarga de trabalho desses profissionais e limitação ao atendimento à população 

da área de abrangência das ESFs que atuam. Outro fator a ser observado é que o 

aprofundamento do vínculo de responsabilidade na resolução dos problemas e manutenção da 

saúde dos indivíduos pode ficar limitado. É imprescindível que o profissional participe 

efetivamente da programação de ações e da organização do trabalho nas UBS (MS, 1997).  

Cabe ressaltar que 55,56% não responderam se trabalham em um único local. 

Pressupõe-se que tal resultado deveu-se ao fato que alguns estavam chegando ao Brasil na 

época da aplicação do questionário e ainda não haviam sido encaminhados para alguma UBS. 

Supõe-se também que os demais não quiseram se expor por uma questão cultural de não 

responderem algo que poderia comprometê-los.  

Pode-se observar que 94,4% dos médicos avaliados eram profissionais com 

experiência em atendimento na AP, 47,24% declararam experiência em postos de saúde, 

21,47% em hospitais, 9,82% prestaram outros tipos de atendimentos e 19,63% já atuaram 

como docentes em Cuba. Em relação a especialidades, 67,59% possuíam formação como 

clínico geral, 6,48% pediatria, 5,56% ginecologia e 12,04% outras. Diante disso, considera-se 

que eles não estejam no Brasil para buscar experiência de trabalho e sim contribuir no campo 

da saúde pública, no atendimento aos municípios e às populações vulneráveis, dentre outros 

motivos (BRASIL, 2015b). 

 



58 

 

Tabela 2 – Caracterização da experiência profissional dos médicos entrevistados (n=90), 

2017. 

       

      Elaborada pelo autor, 2017. 

              

Outra abordagem do estudo consistiu em avaliar o meio de locomoção utilizado 

pelos médicos. Constatou-se que 48% declararam que utilizavam carro, 2% utilizavam ônibus 

e 18% iam caminhando. 31% dos respondentes não assinalaram o meio de transporte 

utilizado, fato esse que sugere utilização de outros meios de transporte não incluídos no 

questionário, tal como moto e bicicleta.  

Em relação ao tempo gasto para chegarem ao trabalho, 61% assinalaram gastar 

menos de meia hora para chegar e os demais gastavam mais de meia hora (39%) (Figura 4). 

Esse fato pode ser explicado pelos seguintes fatores: extensas áreas, condições geográficas 

adversas, estradas em más condições, ausência ou deficiência de transporte público e falta de 

veículo próprio. Essas questões poderiam interferir na satisfação com o trabalho.  Segundo 

Campos e Malik (2008), em uma pesquisa sobre satisfação no trabalho e rotatividade de 

médicos do PSF, quanto maior a distância entre a moradia do profissional e a unidade de 

saúde, maior a rotatividade.  
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Figura 4 – Meios de locomoção e tempo gasto para chegar ao local de trabalho (n=90), 2017. 

Elaborado pelo autor, 2017. 

 

4.3 Avaliação da satisfação 

 

Após caracterização da amostra, analisou-se a satisfação dos médicos inseridos no 

Programa a fim de perceber o potencial de satisfação apresentado pelos profissionais em seu 

trabalho. Para tal, utilizaram-se várias ferramentas estatísticas apresentadas em subitens 

abaixo. 

4.3.1 Análise pela escala de Likert 

 

Calculou-se a média para cada uma das perguntas respondidas (Tabela 3). Os 

valores máximos e mínimos foram utilizados para análise do grau de satisfação dos médicos e 

através deles foi possível analisar, também, as vezes em que as respostas dadas foram 

semelhantes.    
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Tabela 3 – Avaliação da satisfação/insatisfação no trabalho - Escala de Likert (n=90), 2017. 

Variável N Média 
Desvio 

padrão 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

Frequência das Respostas 

1 2 3 4 5 

5.1 86 4,64 0,72 5 2 0 3 0 27 56 

5.2 85 4,54 0,78 5 2 0 3 2 33 47 

5.3 88 2,49 1,61 5 1 41 11 5 21 10 

5.4 86 4,07 1,22 5 1 5 8 3 34 36 

5.5 86 2,56 1,66 5 1 40 11 4 23 8 

5.6 80 4,76 0,92 5 1 3 0 1 18 58 

5.7 87 4,43 1,04 5 1 3 4 4 22 54 

5.8 85 4,44 1,01 5 3 2 4 3 22 54 

5.9 85 4,78 0,72 5 1 1 1 1 16 66 

5.10 85 4,57 1,03 5 3 3 3 5 11 63 

5.11 84 4,82 0,74 5 1 1 1 1 9 72 

5.12 83 4,53 1,12 5 1 3 6 3 9 62 

5.13 85 4,42 1,18 5 1 3 7 6 10 59 

5.14 86 4,60 1,10 5 1 4 2 6 10 64 

5.15 86 4,86 0,61 5 3 1 0 1 11 73 

5.16 86 4,83 0,66 5 3 1 0 3 9 73 

5.17 85 4,56 0,78 5 2 1 1 2 34 47 
 

1= insatisfação total; 2= insatisfação; 3= nem insatisfação nem satisfação; 4= satisfação; 5= total satisfação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 
 
 

Figura 5 – Satisfação Geral dos médicos do PMMB (n=90), 2017. Elaborado pelo autor, 

2017. 

 

As variáveis de 5.2 a 5.5 estão relacionadas com o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais médicos na UBS. Pode-se observar que a variável 5.2 possui média maior dentro 

do grupo e 47 médicos se consideram totalmente satisfeitos neste quesito. Destacam-se no 

referido grupo as variáveis 5.3 e a 5.5 que apresentam médias bastante baixas, isto é, 2,49 e 

2,56, respectivamente (Tabela 3). Elas estão relacionadas ao ambiente físico da UBS e à 

tensão sentida no trabalho por esses médicos. Considerando estas duas variáveis pondera-se 



61 

 

que as maiores dificuldades encontradas pelos profissionais estão intimamente ligadas à 

infraestrutura e ao estresse, o que pode dificultar a atuação dos médicos para desenvolver suas 

atividades. Estas variáveis representam os aspectos pessoais e com indicadores ligados aos 

fatores higiênicos. 

Um estudo realizado em municípios capixabas revela a insatisfação de 

profissionais de saúde quanto ao ambiente físico, em que 62% de médicos e enfermeiros 

encontram insatisfeitos com o ambiente da UBS (GARCIA et al. 2015). De acordo com 

Pedrosa (2011), as condições da infraestrutura interferem nos resultados das ações executadas 

nas UBS. A lei que institui o PMMB em seu art. 30 §2º determina que "O SUS terá o prazo de 

5 (cinco) anos para dotar as unidades básicas de saúde com qualidade de equipamentos e 

infraestrutura, a serem definidas nos planos plurianuais" (BRASIL, 2013). Baseado no que 

determina a lei esperam-se melhoras nas estruturas físicas das UBS e que isto possa contribuir 

para melhoria dos atendimentos e na qualidade de vida no trabalho dos médicos e dos demais 

profissionais de saúde. Em relação ao estresse, nos achados de Campos e Malik (2008), este 

indicador também apresentou uma média baixa.   

Em um trabalho realizado em Londrina, todos os profissionais se referiram ao 

nível médio de estresse, em destaque para a categoria de profissionais médicos, em que 77% 

sinalizaram positivamente sobre o assunto. Nesse mesmo estudo, a maioria dos entrevistados 

considerou seu trabalho estressante (LENTINE, E. C, et al. 2003). Mascarenhas et al. (2013) 

verificou a qualidade de vida em trabalhadores da área da saúde e conclui-se que não é 

somente o ambiente de trabalho que interfere na qualidade de vida, mas vários outros aspectos 

que vão além do trabalho. Pondera-se que esses achados corroboram com a baixa média 

encontrada nos quesitos referentes ao ambiente físico e com a tensão no trabalho.  

As variáveis 5.6 e 5.7 avaliam a utilização do potencial de experiência dos 

profissionais e ao fato do trabalho desenvolvido pelos médicos nas UBS agregam-lhes 

conhecimentos. Constatou-se que ambas variáveis apresentaram média boa e que, na primeira, 

58 médicos se declararam totalmente satisfeitos (5) e 18 satisfeitos (4). Já na variável 5.7, 54 

médicos responderam totalmente satisfeitos (5) e 22 satisfeitos (4). 

Observa-se que as variáveis 5.8 e 5.9, 5.10 a 5.12 se relacionam com a equipe de 

trabalho nas UBS. Neste conjunto de variáveis pode-se observar que a média maior foi 

apresentada na 5.11 que é referente à relação interpessoal com os colegas da UBS e foi 

respondida por 72 médicos, considerando a pontuação 5 (totalmente satisfeitos). A variável 

5.8, que se refere aos serviços prestados pela equipe, obteve-se uma média de 4,44, sendo que 
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54 médicos responderam, considerando a pontuação 5 (totalmente satisfeitos). As questões 

5.8 e 5.9 se referem aos indicadores que representam os fatores motivacionais e, ambas 

apresentam uma média de 4,44 e 4,78, respectivamente.  

As questões 10, 11, 12 se referem aos indicadores que representam os fatores 

higiênicos, que também apresentaram boa média (4,57, 4,82, 4,53, respectivamente).  Nesse 

sentido, pode-se inferir que os profissionais médicos apresentam um grau de satisfação muito 

bom em relação à equipe de trabalho. A satisfação apresentada neste quesito demonstra a 

existência de uma interação e integração muito forte entre a equipe de trabalho. Araújo e 

Rocha (2007) destacam que o trabalho em equipe precisa ter relação recíproca e interação. O 

mesmo busca humanizar a prática de saúde e objetiva a satisfação do usuário através da 

estreita relação entre os profissionais de saúde e comunidade.  Considerando o que relata a 

autora, pode-se dizer que quando a equipe de trabalho se interage e procura manter os 

membros com objetivos bem definidos, consequentemente, o resultado será satisfatório tanto 

para a comunidade quanto para a equipe de saúde. Semelhantemente, Campos e Malik (2008), 

em um trabalho realizado no Rio de Janeiro na ESF, apontaram nível excelente em satisfação 

nos indicadores relativos ao trabalho da equipe da ESF.     

No grupo formado pelas variáveis 5.13 e 5.14 foram encontradas médias muito 

boas, com destaque para a variável 5.14, com média de 4,6. De acordo com a média bastante 

considerável apresentada nesta variável e considerando as respostas dadas, 64 profissionais 

demonstraram total satisfação (5) e 10 demonstraram satisfeitos (4) verificou-se total 

satisfação, o que indica com isso bom relacionamento com a UBS. Estas questões se 

relacionam aos aspectos sociais e estão elencadas ao indicador ligado aos fatores higiênicos. 

Consequentemente pode-se inferir que os profissionais médicos têm pretensão de permanecer 

por longo tempo na unidade em que prestam serviço. Referência bastante positiva, pois 

ajudaria a manter o quadro de médicos na unidade e contribuiria também para reduzir a 

rotatividade dos profissionais médicos na AP.  

Um estudo sobre a rotatividade dos médicos lotados nas UBS, elaborado por 

Souza et. al. (2012), retrata a importância de manter os médicos nas UBS com a finalidade de 

fidelizar a equipe de trabalho e dar continuidade nos processos das consultas. Em um estudo 

que avaliou a implementação do PMMB em Curitiba, destacou-se que a presença contínua do 

mesmo médico na mesma equipe de saúde de APS é um fator diferencial, pois UBS em que 

antes não havia médicos ou apresentava alta rotatividade tinha comprometidos os vínculos 

entre a equipe de trabalho, os usuários e a continuidade dos cuidados (OPAS, 2015).  Tais 
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achados apontam a necessidade de reflexão sobre o tempo máximo de três anos que o médico 

pode permanecer no Programa. 

De acordo com a média apontada na variável 5.13, as reuniões das equipes do 

ESF, nas UBS, acontecem periodicamente e são aprovadas pelos médicos. Andrade et al. 

(2016), em um estudo sobre as reuniões de trabalho na ESF, concluíram que as reuniões da 

equipe "contribuem para a construção do planejamento local em saúde, sendo realizadas de 

forma democrática, participativa e multiprofissional".     

A variável 5.15 possui aspecto social e está relacionada aos fatores motivacionais, 

cujo indicador tem a ver com a imagem externa das UBS.  Apresentou média de 4,86, onde 73 

médicos apresentaram total satisfação, o que demonstra que os médicos se sentem bastante 

valorizados pela comunidade. Com esse resultado, faz-se necessário acreditar que há uma 

relação amigável entre os médicos e a comunidade. Pesquisa do MS mostra que 100% dos 

médicos do PMMB entrevistados disseram que foram bem recebidos pela comunidade 

(BRASIL, 2015b). No entanto, de acordo Comes et al. (2016), as dificuldades em termos de 

comunicação entre os médicos e usuários ainda são frequentes, principalmente entre idosos e 

moradores de zona rural.  

  Na variável 5.16 os médicos demonstraram acreditar nos resultados da 

pesquisa. Esta questão se refere ao aspecto social e está ligada ao indicador que representa a 

credibilidade da pesquisa e ligado ao fator higiênico. A referida variável, em resposta de 73 

médicos, apresentou uma média de 4,86%, o que aponta uma representatividade considerável 

de profissionais que acreditam na presente pesquisa e no aproveitamento dos dados coletados.  

Um estudo realizado por Wachelke, et. al. (2014) relata que o certificado e o relatório com 

resultados, além de representarem o cumprimento de um princípio ético, constitui direito de 

uma devolutiva que estimula o interesse de voluntários na participação em pesquisas. 

Acredita-se que esses profissionais veem a pesquisa como uma forma de melhorar questões 

relacionadas ao PMMB. 

Na variável 5.17, que avalia satisfação total dos profissionais, foi obtida uma 

média de 4,56, com resposta de total satisfação (5) dada por 47 profissionais e 34 

responderam que se encontram satisfeitos (4). Sendo assim, pode-se ponderar que de modo 

geral os profissionais médicos apresentam satisfação por prestar atendimento através do 

PMMB. Isto fica evidente ao considerar os campos marcados como totalmente satisfeitos e 

satisfeitos, o que representa um percentual de 90% dos médicos participantes da pesquisa.       
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4.3.2 Análise Multicritérios 

 

O passo seguinte consistiu na avaliação da satisfação dos médicos do Programa 

pelo índice multicritério, que é importante, uma vez que contribui para manter a 

confiabilidade dos dados calculados.  Para isso foi elaborada a matriz de correlação conforme 

apresentado no Quadro 8.  As variáveis que constam no quadro representam as perguntas dos 

itens 5.1 à 5.17 do questionário (ANEXO A), as que estão coloridas são as variáveis que 

apresentaram significância.  

  Quadro 8 – Matriz de correlação (n=68), 2017. 

Variáveis 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 
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   *Os critérios selecionados foram aqueles que deram correlação > 0,3. Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Para melhor compreensão do que se refere aos pesos apresentados na metodologia 

foi elaborado um exemplo de avaliação com um médico (X) que participou da pesquisa. 

Ressalta-se que cada resposta foi multiplicada pelo seu respectivo peso, sendo analisada na 

seguinte fórmula: (resposta 5.1 x peso) – (resposta 5.3 x peso) – (resposta 5.5 x peso) + 

(resposta 5.8 x peso) + (resposta 5.9 x peso) + (resposta 5.10 x peso) + (resposta 5.12 x peso) 

+ (resposta 5.13 x peso) + (resposta 5.15 x peso). O valor negativo colocado na somatória 

referente ao critério das respostas referentes às questões 3 e 5 está relacionado com a 

correlação inversa existente sobre o cálculo da satisfação do médico (Quadro 9).   

 

Quadro 9 – Cálculo de satisfação a partir dos índices multicritérios. 

 

 

 

 

  Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

5 x 0,133 - 1 x 0,105 - 2 x0,101 + 4x0,095 +5x0,082+5x0,098+4x0,140+4x0,142+5x0,104 = 3,29 

Esse valor corresponde ao índice multicritério para um médico (X). 
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No quadro 10 estão representados os pesos dos critérios que foram utilizados para 

os cálculos das correlações, a fim de elaborar o índice multicritério.  

 
Quadro 10 – Quadro representativo dos pesos dos critérios. 

Pesos dos Critérios 

Perguntas (Varáveis) Peso Critério Valor 

5.1 Faço aquilo que gosto. Peso Critério 1 13,3% 

5.3 O ambiente físico da unidade dificulta meu trabalho. Peso Critério 2 10,5% 

5.5 Sinto muita tensão no trabalho. Peso Critério 3 10,1% 

5.8 Considero que os serviços de minha equipe da UBS 

possuem qualidade. 
Peso Critério 4 9,5% 

5.9 Na minha equipe da UBS o paciente é bem atendido. Peso Critério 5 8,2% 

5.10 Os profissionais da equipe da UBS podem discutir 

as dificuldades encontradas no trabalho. 
Peso Critério 6 9,8% 

5.12 Minha equipe da UBS realiza reuniões com 

regularidade. 
Peso Critério 7 14% 

5.13 Minha Unidade Básica de Saúde realiza 

reuniões com regularidade. 
Peso Critério 8 14,2% 

5.15 Meu trabalho é valorizado pela comunidade Peso Critério 9 10,4% 

Elaborado pelo autor, 2017. 

 
  

A figura 6 se trata de um gráfico que representa a avaliação da satisfação dos 

profissionais médicos do PMMB e cada ponto apresentado neste gráfico diz respeito a 

determinado profissional médico que fez parte da pesquisa. 

A reta apresentada neste gráfico expressa o comportamento linear da satisfação 

dos médicos em relação ao índice multicritérios. Nesta representação gráfica observa-se que 

há dois outliers, sendo assim não é aconselhável a exclusão dos outliers, uma vez que 

precisam ser estudados para averiguar a real causa do surgimento destes na análise. Uma 

atenção especial é demandada na adequação de modelos uma vez que o aparecimento destas 

observações pode implicar em alguma violação das pressuposições necessárias para a 

realização de um teste ou mesmo na adequação de um modelo (NEPOMUCENA e CIRILLO, 

2009). Sendo assim, infere-se que fazem sentido os outliers apresentados na análise da 

pesquisa, uma vez que foi detectada a necessidade de mudanças no ambiente físico e nas 

condições de trabalho dos profissionais médicos. As análises revelaram que mais de 90% dos 

médicos apresentaram alto grau de insatisfação nos quesitos supramencionados, conforme 

apresentado na tabela 3. Verifica-se, portanto a necessidade de implementações de mudanças 

que ocasionam melhorias nas falhas apontadas pelos outliers. Entretanto, a satisfação pelo 

índice multicritério mostra que a dispersão em torno da reta não é discrepante. Assim, pode-se 
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inferir que a maioria dos médicos apresenta um grau de satisfação idêntico e satisfatório nos 

demais quesitos das variáveis. 

 

Através da análise apresentada na Figura 6 foram encontrados critérios que mostram 

os aspectos chaves para que um médico esteja satisfeito no trabalho. Através destes achados 

faz-se necessário pensar em ferramentas para incrementar o grau de satisfação dos médicos, a 

partir técnicas que visem à melhoria dos serviços, da qualidade de vida dos profissionais, da 

relação com as equipes de trabalho e até mesmo das condições do ambiente físico e, assim, 

reduzir o estresse e, consequentemente, reduzir as taxas de rotatividade desses profissionais 

no nível da AP nos municípios carentes.  

 

Diagrama da avaliação da Satisfação dos Médicos 
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Figura 6 – Multicritério da Satisfação dos Médicos (n=68), 2017. Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em uma pesquisa relacionada com a Avaliação dos Atributos da Atenção Primária na 

Saúde do Adulto na Estratégia de Saúde da Família de Diamantina MG, por Paula (2013), 

constata-se que, apesar dos serviços serem utilizados, não há eficácia na assistência à 

população. Os atributos acessibilidade, integração de cuidados, integralidade (serviços 

disponíveis e serviços prestados), orientação familiar e comunitária são, de modo geral, 

ineficientes. Caso os aspectos supramencionados fossem observados, as reais necessidades da 

população seriam supridas e ampliaria o conceito de saúde e da vida saudável e consolidaria a 

ESF- o que elevaria o grau de satisfação do profissional médico e dos usuários dos serviços 

prestados nas UBS.                                                               
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4.4 Análise da satisfação pelo método do dendograma de Cluster 

 

Adicionalmente foram analisados os resultados pela metodologia da análise de 

cluster. O objetivo básico dessa análise é a definição de uma estruturação dos dados 

coletados, de tal forma que as observações mais próximas sejam agrupadas por alguma 

medida de similaridade da distância euclidiana (HAIR JR. et al. 2005, p. 391). 

A análise da satisfação pelo método do dendograma foi realizada com o intuito de 

aprofundar na compreensão da satisfação dos médicos do Programa. O dendograma elaborado 

através da análise de cluster, conforme apresentado na Figura 7, representa a similaridade 

entre as respostas aferidas pelos médicos e apresenta 12 grupos homogêneos, nos quais as 

características dos dados são equivalentes à satisfação dos respondentes. Foi construído a 

partir das respostas dadas pelos médicos no questionário que diz respeito à satisfação no 

trabalho, conforme descrito no item V do questionário (ANEXO A).   

O referido dendograma reforça altos níveis de similaridade entre o grau de 

satisfação atribuído às respostas dadas pelos médicos entrevistados, ou seja, existe relação 

entre a satisfação do médico de acordo com a área de concentração da pergunta, conforme 

apresentado na Figura 7. 

 

Análise da Satisfação segundo o dendograma de cluster  

 
 

Figura 7 – Dendograma obtido da análise de agrupamento hierárquico utilizando as variáveis 

aplicadas no item V do questionário (n=90), 2017. Elaborado pelo autor, 2017.
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Ao analisar a dendograma apresentado na Figura 7 verifica-se que cada variável é 

interligada e formam grupos e essas variáveis se referem às perguntas do questionário 

utilizado na pesquisa (Anexo A).  A análise de likert apresentada no Quadro 3 serviu de base 

para as análises de similaridades apresentadas no referido dendograma.  

  Assim, o grupo formado pelas variáveis 01 e 02 (P01 e P02) se relaciona com a 

identidade com a tarefa e treinamento dos médicos, neste quesito apresentou uma similaridade 

de 93,75% nas respostas dadas. Isto demonstra um alto grau de satisfação em quase todos os 

médicos. 

O grupo formado pelas perguntas 03 e 05 (P03 e P05) representa a maior 

diversidade de similaridade de respostas dentro da escala proposta e, conforme apresentado no 

Quadro 4, demonstram que há similaridade muito considerável em termos negativo no que se 

implica ao grau de satisfação relacionado ao ambiente físico e ao sentimento de tensão no 

trabalho destes profissionais. Neste grupo observa-se que há uma similaridade de 49% nas 

respostas dadas pelos médicos, isto mostra que quase 50% dos profissionais se encontram 

insatisfeitos nesse quesito. 

A pergunta 04 (P04) está direcionada à disponibilidade de materiais utilizados na 

realização dos trabalhos dos médicos e apresentou índice de 71,25% de similaridade nas 

respostas, conforme apresentado no dendograma, o que comprova que mais de 70% dos 

médicos estão satisfeitos no quesito supracitado. Infere-se que ao executar suas atividades, 

cerca de 70% demonstraram gostar da profissão e da atividade que desempenham.  

As perguntas 06 e 07, 08 (P06, P07 e P08) versam a respeito do potencial e do 

conhecimento dos médicos no desempenho de suas atividades e a agregação das experiências 

adquiridas para enriquecimento de seus currículos e sobre a qualidade dos serviços da equipe 

à qual o médico pertence. Em relação a essas questões, a variável P06 apresentou uma 

similaridade de 95%, a P07 87,5% e a P08 97,5%. A partir desses percentuais, pode-se inferir 

que mais de 90% dos respondentes demonstraram-se satisfeitos nos quesitos apontados acima. 

Em relação ao grupo 09, 11 e 15 (P9, P11 e P15) os quais versam sobre o 

relacionamento dos profissionais médicos com a comunidade que eles atendem, o 

relacionamento com a equipe de trabalho e imagem externa da UBS. Neste grupo observou-se 

100% de similaridade em todas as respostas, na escala de concordância, no que diz respeito ao 

bom relacionamento com a clientela da UBS. O P9 e P15 estão relacionados aos fatores 

motivacionais e P11 aos fatores higiênicos.  
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As perguntas 10, 12 e13 (P10, P12 e P13) representam outro grupo e estão 

relacionadas à realização de reuniões dos profissionais com a equipe de trabalho e destes com 

o gestor da UBS. Nestes quesitos os médicos demonstraram satisfação favorável, com 

percentual de 98,75% de similaridade nas variáveis P12 e P13 e 96,25% na variável P10. 

A variável P17 apresentou um percentual 90,% de similaridade, quando indica o 

grau de satisfação no trabalho dos médicos. Fator este que representa quase totalidade dos 

respondentes. O que comprova que há um alto grau de satisfação dos profissionais médicos ao 

trabalharem no PMMB. Está variável está relacionada à satisfação geral. Pode-se dizer que o 

grau elevado de satisfação encontrado está condicionado aos fatores motivacionais e 

higiênicos, tendo em vista que, quando estes fatores se encontram presentes, proporcionam 

um alto grau de satisfação nas pessoas. De acordo com a teoria de Herzberg (1966), em caso 

de inexistência destes fatores nas organizações, o desempenho, a produtividade e o 

comprometimento dos indivíduos podem ser afetados e comprometer os resultados, os 

objetivos organizacionais e as metas. Diante do exposto elaborou-se um quadro-resumo 

(Quadro 11) das variáveis supracitadas, bem como os percentuais de distância na similaridade 

das respostas apresentadas no dendograma de cluster. 

Concernente às perguntas 14 (P14), por não estarem relacionadas diretamente com 

as atividades do dia a dia do trabalho dos médicos e se refere diretamente ao desejo do 

profissional de permanecer no trabalho. Sendo assim, não pode considerado um indicador 

ligado aos fatores motivacionais ou higiênicos. Pela similaridade de respostas, pode-se 

perceber que 82,5% dos médicos assinalaram o desejo de permanecer na UBS, o que 

resolveria a questão da rotatividade de médicos na AP. Em um estudo sobre a percepção dos 

usuários do SUS, no Rio de Janeiro, Carrapato et al. (2016) expõe que os usuários veem como 

ponto positivo o atendimento dos médicos cubanos à população e apresentam apreensão 

diante da possibilidade de tornarem a ficar sem a assistência médica na UBS, caso os 

profissionais forem embora. Na visão dos autores supracitados, o PMMB traz uma 

contribuição muito importante para a rede primária de saúde, uma vez que proporciona a ESF 

maior resolubilidade das demandas pelas equipes de saúde.   
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Quadro 11 – Resumo da Análise do dendograma. 

Variável N Referencia 

Distância de 

similaridade 

(%) 

Fatores 

Higiênicos Motivacionais 

5.1 68 Identidade com a tarefa 93,75%  X 

5.2 68 Treinamento 93,75% X  

5.3 68 Ambiente físico 49% X  

5.4 68 Materiais 71,25% X  

5.5 68 Estresse 49% X  

5.6 68 Uso de habilidades 95%  X 

5.7 68 Crescimento no trabalho 87,5%  X 

5.8 68 
Qualidade do serviço no 

setor 
97,5%  X 

5.9 68 
Qualidade do atendimento na 

UBS 
100%  X 

5.10 68 
Confiança nas relações de 

equipe 
96,25% X  

5.11 68 Relacionamento intra-equipe 100% X  

5.12 68 Reuniões de equipe 98,75% X  

5.13 68 Reuniões da unidade 98,75% X  

5.14 68 
Desejo de permanecer na 

UBS 
82,5%   

5.15 68 Imagem externa 100%  X 

5.17 68 Grau de satisfação geral 90%   

Referência: Quanto mais próximo de D=100, mais similares são as respostas.  (n= 68), 2017. Elaborado pelo 

autor, 2017. 

 

4.5 Correlação entre a satisfação e as variáveis sociodemográficas  

 

Para finalizar, realizou-se a correlação entre satisfação dos médicos e as variáveis 

idade, gênero, término da graduação, grau de escolaridade, área de formação, área de atuação, 

número de filhos, estado civil, nacionalidade, tipo de escola em que graduaram, tempo de 

conclusão da graduação, grau de formação que possuem, se trabalham no mesmo município 

no qual residem, se prestam serviço na zona rural ou zona urbana, tempo que levam para 

chegar ao trabalho, tempo de serviço na UBS, de que cursos participaram ou participam na 

UBS ou no PMMB, se já trabalharam anteriormente em outra UBS do município, experiência 

profissional anterior. Observou-se que há correlação positiva entre a satisfação e a variável 

formação acadêmica dos profissionais, ou seja, aqueles profissionais que possuem maior grau 

de formação também apresentaram grau de satisfação maior, conforme apresentado na Figura 

8. As demais variáveis avaliadas não apresentaram correlação significativa com a satisfação.  
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Figura 8 – Correlação entre grau de satisfação e formação acadêmica (n=90), 2017. 

Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 

Estudos realizados por Campos e Malik (2008), no Estado de São Paulo, 

verificaram que a capacitação foi um fator que apresentou maior correlação com a 

rotatividade no trabalho dos médicos. A capacitação que pode está diretamente ligada à 

formação profissional dos médicos vem ao encontro com os achados da pesquisa que indicou 

correlação entre o grau de satisfação e formação acadêmica. Isto demonstra que quanto maior 

formação acadêmica o médico cubano possuir, mais capacitado se sentirá ao realizar suas 

atividades e, consequentemente, mais satisfeito.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A partir da análise dos dados e ao considerar os objetivos específicos propostos para 

este estudo, os resultados encontrados permitiram várias conclusões:  

 Ao verificar a distribuição espacial dos profissionais médicos do Programa nos 

vales do Jequitinhonha e Mucuri, considera-se que o PMMB está abrange grande área das 

regiões estudadas e condiz com a finalidade do Programa implementado, que é aumentar a 

oferta de profissionais médicos em regiões de difícil acesso e de maior carência, em áreas 

com elevado índice de população em extrema pobreza e baixo percentual de desenvolvimento 

humano, como é o caso dos Vales em questão; 

 Em relação ao perfil sociodemográfico e profissional dos médicos que 

trabalhavam nas regiões do Vale do Jequitinhonha, a população de estudo foi composta 

predominantemente por profissionais do gênero feminino, de nacionalidade cubana, que 

cursaram medicina em escola pública, formaram entre 5 a 24 anos atrás, cursaram 

especialização e possuem experiência na AP;  

 Concernente ao nível de satisfação dos profissionais médicos que participam 

do Programa verificou-se, através de várias análises estatísticas, que se sentem bastante 

satisfeitos com o desenvolvimento das atividades no dia a dia na UBS, bem como no 

relacionamento com a comunidade. Os profissionais demonstraram insatisfeitos nos quesitos 

referentes ao ambiente físico e com relação ao estresse no trabalho; 

 A satisfação no trabalho pôde ser correlacionada com o nível de escolaridade. 

Este estudo apresentou algumas limitações metodológicas que devem ser explicitadas. 

O primeiro e, talvez, mais grave dos problemas metodológicos, foi o não comparecimento de 

23 médicos nas supervisões locorregionais, nas cidades de Diamantina e Teófilo Otoni para 

realizarem o preenchimento do questionário. Apesar da amostra obtida dos profissionais 

médicos ter sido bastante considerável, as respostas que seriam dadas pelos ausentes 

contribuiriam ainda mais para as análises da pesquisa, tendo em vista que esses 23 médicos 

representariam 18 municípios.  

O segundo problema diz respeito à falta de domínio do idioma português, por parte 

dos médicos de nacionalidade cubana, o que às vezes dificultou para eles entenderem, com 

clareza, o significado de algumas perguntas, o que fez com que alguns médicos deixassem de 

responder a alguns questionamentos.  

O terceiro problema, que é uma consequência do segundo, deve-se ao fato de alguns 

médicos não responderem a alguma pergunta e, para a realização das análises multicritérios, 
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fez-se necessário eliminar vinte e três questionários preenchidos de modo incompleto para 

encontrar uma amostra significativa.  

É importante ressaltar que as limitações metodológicas apresentadas no estudo, não 

invalidaram os resultados obtidos nessa pesquisa e que permitem visualizar questões 

importantes do PMMB e assim subsidiar ações efetivas no âmbito da APS. Acredita-se que os 

conhecimentos gerados serão úteis para os profissionais de saúde e gestores tomarem decisões 

acerca do Programa avaliado tanto nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como também em 

tantas outras regiões do Brasil que apresentam características semelhantes. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

PROFISSIONAIS MÉDICOS. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Desempenho do 

Programa Mais Médicos no Vale do Jequitinhonha”, em virtude de que a sua experiência 

profissional é importante para a compreensão do funcionamento do Programa criado pelo 

Governo Federal e implantado na região do Vale do Jequitinhonha, coordenada pela 

Professora Dra. Renata Aline de Andrade e contará ainda com a participação do Mestrando 

Elizeu de castro Pereira. 

Você foi escolhido para participar da pesquisa por ser médico do Programa Mais Médicos 

para os Brasileiros, do Ministério da Saúde. A sua participação não é obrigatória sendo que, a 

qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM, com a unidade 

de saúde na qual trabalha ou mesmo com os Coordenadores e Tutores do Programa. 

Os objetivos desta pesquisa são: conhecer o perfil sócio-demográfico à distribuição 

dos médicos que se integram ao PMMB nos 28 municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina; fazer uma analise sobre a rotatividade dos profissionais 

médicos nas UBS; conhecer o grau de satisfação dos médicos integrantes do Programa e 

verificar as mudanças relacionadas ao atendimento médico à população ocorridos nos 

municípios em estudo, a partir da inserção do PMMB na Atenção Primária. Caso você decida 

aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: responder a um questionário 

composto por um total de 47 questões, subdivididas nas seguintes formas: questões abertas e 

fechadas relacionadas ao seu perfil pessoal e sobre a satisfação no trabalho. O tempo previsto 

para a sua participação é de aproximadamente quarenta minutos. 

Os riscos relacionados com sua participação seria o seu possível constrangimento ao 

responder o questionário, bem como a preocupação com o sigilo de suas informações. 

Entretanto, esse procedimento será realizado em local reservado, preservando o seu sigilo 

sendo que esse será garantido a todas as etapas da pesquisa, ou seja, em nenhum momento, a 

sua identidade será revelada a outras pessoas que não aos responsáveis pela pesquisa. Quanto 
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ao constrangimento, você poderá a qualquer momento, se recusar a responder uma ou todas as 

perguntas. 

Não estão previstos benefícios diretos pela sua participação, entretanto, o benefício indireto 

será a disponibilização de informações sobre o funcionamento do “Programa Mais Médicos”, 

as dificuldades e os desafios enfrentados pelos profissionais médicos na prestação dos 

serviços. A partir dessas informações, podem-se criar medidas exclusivas para melhorar o 

programa em questão.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidas por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não está 

previsto nenhum gasto financeiro com sua participação nesta pesquisa, assim sendo, não está 

previsto ressarcimento. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito 

à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 

qualquer momento. 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios, 

da mesma, e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da 

pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________  

Assinatura do sujeito da pesquisa: ______________________________________ 

Orientadora do Projeto: Renata Aline de Andrade __________________________ 

Endereço Rua da Glória 187 – Laboratório do Grupo Jequi  

Telefone: 3532:1200 ramal 6054  

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM  

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 - Tel.: (38)3532-1240 –  

Coordenador: Prof. Dr. Disney Oliver Sivieri Júnior  

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

Prezado Colega, 

O conhecimento das suas opiniões e sugestões é muito importante para orientar futuros 

processos de capacitação e o aprimoramento do trabalho. Por isso desenvolvemos esse 

questionário, o qual precisamos que você o responda com cuidado e atenção.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS MÉDICOS DAS UBS 

 I. Dados da Unidade 

 

1.1. Qual a sua Unidade Básica de Saúde? 

 

  

1.2. Sua UBS possui parceria com alguma Instituição? Se sim, qual?  

 

  

1.3. Qual é a sua Coordenadoria de Saúde? Cite.  

 

 II. Dados pessoais 

2.1. Sexo: 

2.1.1. ( ) feminino 

2.1.2. ( ) masculino 

 2.2. Idade: 

2.2.1. ( ) de 21 a 29 anos 

2.2.2. ( ) de 30 a 39 anos 

2.2.3. ( ) de 40 a 49 anos 

2.2.4. ( ) de 50 a 59 anos 

2.2.5. ( ) mais de 60 anos 

 2.3. Estado Civil: 

2.3.1. ( ) solteiro 

2.3.2. ( ) casado 

2.3.3. ( ) viúvo 

2.3.4. ( ) divorciado 

2.3.5. ( ) união consensual 
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 2.4. Nº de filhos: 

2.4.1. ( ) nenhum 

2.4.2. ( ) 1 ou 2 

2.4.3. ( ) 3 ou 4 

2.4.4. ( ) 5 ou mais 

 

 

2.5. Nascido em: 

2.5.1. ( ) município no Brasil 

2 2.5.2. ( ) interior do estado de Minas Gerais 

2.5.3. ( ) outros estados 

2.5.4. ( ) outros países - Qual 

 

 

2.6. Em sua graduação, cursou: 

2.6.1. ( ) escola pública 

2.6.2. ( ) escola privada 

 

 

2.7 Terminou a graduação há quanto tempo? 

2.7.1. ( ) até 4 anos 

2.7.2. ( ) de 5 a 14 anos 

2.7.3. ( ) de 15 a 24 anos 

2.7.4. ( ) de 25 a 34 anos 

2.7.5. ( ) mais de 35 anos 

 
 

2.8- Formação: 
Concluiu? 

SIM NÃO 

2.8.5. Especialização em: (   ) (   ) 

2.8.6. Residência em: (   ) (   ) 

2.8.7. Mestrado em: (   ) (   ) 

2.8.8. Doutorado em: (   ) (   ) 

 

 

 

 

 
 
 



88 

 

 

III. Localização e transporte 

3.1 Em que município você reside? 
3.3 Que meio de locomoção você utiliza 

para ir ao trabalho? 

3.1.1. ( ) 3.2.1. ( ) ônibus / lotação 

3.1.2. ( ) 3.2.2. ( ) Barco 

3.1.3. ( ) 3.2.3. ( ) veiculo de tração animal 

3.1.4. ( ) 3.2.4. ( ) carro 

3.1.5. ( ) 3.2.6. ( ) outros – Cite 

3.1.6. ( ) 

 

3.1.7. ( ) 

3.1.8. ( ) 

3.1.9. ( ) 

3.1.10. ( ) 

3.1.11. ( ) 

3.1.12. ( ) 

3.1.13. ( ) 

3.1.14. ( ) 

3.1.15. ( ) 

3.1.16. ( ) 

3.1.17. ( ) 

3.1.18. ( ) 

3.1.19. ( ) 

3.1.20. ( ) 

3.1.21. ( ) 

3.1.22. ( ) 

3.1.23. ( ) 

3.1.24. ( ) Outro - Qual? 

3.2 - Trabalha no mesmo município que 

reside (   ) Sim       (   ) Não 

3.4 - Atua em Zona Rural (   ) Sim  (   ) Não - 

Cite qual 
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3.5 Quanto tempo você leva 

para chegar ao trabalho? 
3.6 Há quanto tempo trabalha na UBS? 

3.5.1. ( ) menos de meia hora 3.6.1. ( ) menos de 1 ano 

3.5.2. ( ) de 30 minutos a uma 

hora 
3.6.2. ( ) de 1 a 2 anos 

3.5.3. ( ) de uma hora a uma 

hora e meia 
3.6.3. ( ) de 3 a 4 anos 

3.5.4. ( ) de uma hora e meia a 

duas horas 
3.6.4. ( ) de 5 a 6 anos 

3.5.5. ( ) mais de duas horas 

3.6.5. ( ) de 7 a 8 anos 

3.6.6. ( ) de 9 a 10 anos 

3.6.7. ( ) mais de 10 anos 

 

3.7 De que cursos você participou ou participa na UBS ou Programa? 

3.7.1. ( ) Momento I – Introdutório 3.7.3. ( ) outros 

3.7.2. ( ) Momento II – Capacitação 

nos ciclos de vida 
3.7.4. ( ) nenhum 

  
3.8 Já trabalhou 

anteriormente em outras 

unidades da UBS do 

município? 

3.9 (Se já trabalhou em outra unidade da UBS) 

Alguma fora do Estado de Minas Gerais, ou de 

Município do Vale do Jequitinhonha? 

3.8.1. ( ) não 3.9.1. ( ) sim 

3.8.2. ( ) sim, em uma 3.9.2. ( ) não 

3.8.3. ( ) sim, em duas 

 3.8.4. ( ) sim, em três 

3.8.5. ( ) sim, em mais de três 

 

IV. Experiência Profissional Anterior 

4.1 Possui experiência profissional 

anterior na Atenção Primária? 

4.1.1. (  ) sim 

4.1.2. (  ) não 

 

Se possui experiência profissional anterior 

4.2. você trabalhou em: 4.3. você trabalhou como: 

4.2.1. ( ) hospitais 4.3.1. ( ) Clínico geral 

4.2.2. ( ) docência 4.3.2. ( ) Pediatra 

4.2.3. ( ) posto de saúde 4.3.3. ( ) Ginecologista 

4.2.4. ( ) outros 4.3.4. ( ) outros 
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V. Satisfação no trabalho 
      

Leia as afirmações abaixo e 

assinale com “X” a alternativa 

que mais se aproxime de sua 

opinião: 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente  

5.1 Faço aquilo que gosto.      1 

5.2 O treinamento que recebo é 

suficiente para realizar meu 

trabalho na UBS. 
     

2 

5.3 O ambiente físico da unidade 

dificulta meu trabalho.      
3 

5.4 Disponho de materiais para 

realizar meu trabalho.      
4 

5.5 Sinto muita tensão no trabalho. 
     

5 

5.6 Na UBS, meu potencial e 

minhas experiências são utilizados.      
6 

5.7 O trabalho na UBS permite que 

eu melhore meus conhecimentos.      
7 

5.8 Considero que os serviços de 

minha equipe da UBS possuem 

qualidade. 
     

8 

5.9 Na minha equipe da UBS o 

paciente é bem atendido.      
9 

5.10 Os profissionais da equipe da 

UBS podem discutir as dificuldades 

encontradas no trabalho. 
     

10 

5.11 Me dou bem com meus 

colegas de equipe da UBS.      
11 

5.12 Minha equipe da UBS realiza 

reuniões com regularidade.      
12 

5.13 Minha Unidade Básica de 

Saúde realiza reuniões com 

regularidade. 
     

13 

5.14 Pretendo trabalhar por longo 

tempo na UBS.      
14 

5.15 Meu trabalho é valorizado pela 

comunidade.      
15 

5.16 Acredito que os resultados 

dessa pesquisa serão bem utilizados.      
16 

 

5.17 Qual o seu grau de satisfação no trabalho? 

5.17.1. ( ) totalmente insatisfeito 

5.17.2. ( ) parcialmente insatisfeito 

5.17.3. ( ) nem satisfeito, nem insatisfeito 

5.17.4. ( ) parcialmente satisfeito 

5.17.5. ( ) totalmente satisfeito 

 
 


