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Introdução:

Contextualização do Problema:

A rotatividade do médico na Estratégia da Saúde da Família é um problema que acomete todas as regiões do país. Essa
alta rotatividade na Atenção Básica traz prejuízos importantes à população - o atendimento médico fica com baixa
resolutividade e eficácia, pois não há tempo para estabelecer uma vinculação com a população assistida. (1)

Exemplo da literatura sobre o Problema:

Em Revisão Integrativa da Literatura, publicada em 2015, notou-se a escassez de literatura sobre a temática. A carga
horária exaustiva e despreparo diante da relação médico paciente ao longo da graduação desestimula o profissional em
seguir o ramo da Medicina da Família e Comunidade, direcionando-se aquelas mais especializadas. (2)

Um estudo apresentado no 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, em 2013, realizou um
levantamento da condição das Equipes de Saúde da Família do Contrato de Gestão do Território Aricanduva/Sapopemba,
Município de São Paulo, segundo a presença do profissional médico e avaliação dos períodos de rotatividade. Foi realizado
um levantamento dos arquivos ATIMUN do SIAB, referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 segundo
tipo de Equipe (Estratégia Saúde da Família e Estratégia Agentes Comunitários de Saúde) de 15 Unidades Básicas de
Saúde.

Das 71 Equipes avaliadas, 44% permaneceram completas e 56% em composição EACS em 2011; em 2012, 40%
permaneceram completas, 48% em composição EACS e 12% em condição de Equipes Transitória e Tipo IV. Houve três
equipes que permaneceram 16, 17 e 18 meses seqüenciais sem o profissional médico. Em 2011 houve redução do número
de equipes completas e aumento das equipes com profissionais de carga horária de 20hs. (3) 

Em artigo publicado no Rio de Janeiro, em 2008, foram coletados dados de satisfação no trabalho de 242 médicos do
Programa de Saúde do município, ou 36,2% dos profissionais existentes, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
do Município de São Paulo.  Foram realizados levantamentos e análises de documentos, questionários e entrevistas com
médicos e representantes das Instituições Parceiras. Para a realização da pesquisa foi utilizada a triangulação de métodos.

O índice geral de rotatividade dos médicos do PSF, de julho 2004 a junho de 2005, no município de São Paulo, foi de
37,4%. Estudos mostram que, quando ele se encontra acima de 26%, produz altos custos e impactos financeiros.

O resultado geral quanto ao grau de satisfação no trabalho dos médicos do Programa de Saúde da Família no município de
São Paulo, em agosto de 2004, foi de 74,7, mostrando satisfação parcial. Os indicadores com piores resultados foram:
stress, ambiente físico, capacitação e a disponibilidade de materiais. Os indicadores de trabalho em equipe alcançaram
níveis de excelência.

O fator mais relevante na determinação da rotatividade foi o prestígio da instituição parceira na área hospitalar.

A correlação negativa entre satisfação no trabalho e rotatividade também foi confirmada neste estudo (4).

Exemplo da literatura sobre a solução do Problema:

São necessários o desenvolvimento e a implantação de mecanismos de fixação de profissionais na Atenção Básica nas
grandes cidades. (5)

Em estudo qualitativo realizado no município de Duque de Caxias, em 2008, com análise documental de dados referentes a
2005 a 2008, realização de entrevistas e grupo focal, mostrou que vários problemas enfrentados no município decorrem da
fragilidade regulatória para a profissão médica, sobretudo para a especialidade de medicina de família e comunidade. Os
resultados apontam para a necessidade de estudos acerca da regulação estatal sobre a formação e o exercício da
profissão. É necessário que se conheçam mais as dificuldades, a fim de definir planos de carreira adequados no nível local
e as possibilidades de implantação de normas federais mais rígidas, tanto para o controle de práticas inadequadas, quanto
para o estímulo à regularização dos vínculos profissionais. (6)

Justificativa:

O presente estudo é relevante tendo em vista a necessidade de identificar as causas da alta rotatividade dos médicos na
Estratégia de Saúde da Família, pois essa rotatividade traz grandes prejuízos à Atenção Primária, estratégia fundamental e
a porta de entrada para o sistema de saúde. (5)

Objetivos:

Objetivo Geral:



O objetivo do presente estudo será avaliar as principais causas da rotatividade dos médicos nas Unidades Básicas de
Saúde do Brasil, sugerindo possíveis medidas para modificar tal quadro, que traz tanto prejuízo principalmente às
comunidades atendidas.

Objetivos Específicos:

1. Identificar causas principais da alta rotatividade

2. Identificar possíveis melhoras

Método:

Local: Levantamento de dados em plataforma DATASUS, disponibilização de questionário em plataforma online acessível
em todo país (Brasil)

Público-alvo/participantes: Médicos da Estratégia Saúde da Família de todo o país

Ações:

1. Revisão bibliográfica sobre as teorias de satisfação no trabalho e sobre o Programa de Saúde da Família

2. Levantamento de dados acerca do índice de rotatividade, por estado e federal, na plataforma DATASUS

3. Estratégia de divulgação da pesquisa - Coleta de dados de satisfação dos médicos da ESF através de questionário a ser
respondido em plataforma eletrônica. O questionário desenvolvido para a Pesquisa de Satisfação dos Profissionais da ESF
é um instrumento auto-preenchível, que não exige identificação do respondente(5). Ver em Anexo 1, a ser adaptado.

4. Análise dos dados de rotatividade dos médicos do PSF;

5. Análise dos dados da pesquisa de satisfação dos médicos da ESF

6. Análise da correlação obtida entre os dados de satisfação no trabalho e o índice de rotatividade

Avaliação/Monitoramento:

Os questionários serão respondidos por médicos que trabalhem na ESF por no mínimo 3 meses, com
especialização/residência ou não. O gerente de cada UBS será responsável por solicitar aos médicos que preencham os
questionários.

Resultados esperados:

Espera-se que pelo menos dez questionários por estado sejam respondidos. A análise de dados em nível federal, focada
na ESF, deve inspirar próximos estudos semelhantes, e de alguma forma guiar políticas públicas de saúde.

Referências:

1. PANNI, Patrícia Gordin. Motivos para a rotatividade dos médicos na estratégia da Saúde da Família no município de
Cachoeirinha/RS. 2012. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Gestão de Saúde Pública) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

2. CAVALCANTI, Ighor Daniell Oliveira Ramos et al. O médico da família e comunidade e dificuldades encontradas para a
atuação na área. Revista Interdisciplinar em Saúde, Cajazeiras, 2 (3): 357-366, jul./set. 2015.

3. DA COSTA, Agrimeron Cavalvante et al. Rotatividade de médicos na Estratégia de Saúde da Família. In: Congresso
Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, 12., 2013, Belém. Anais do 12º congresso de medicina de família e
comunidade, Belém, 12:1571

4. CAMPOS, Claudia Valentina de Arruda. Por que o médico não fica? Satisfação no Trabalho e Rotatividade dos Médicos
do Programa de Saúde da Família do Município de São Paulo. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e
Governo) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.

5. CAMPOS, Rosana Teresa Onocko et al. Avaliação de estratégias inovadoras na organização da Atenção Primária à
Saúde. Revista de Saúde Pública, Campinas, 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rsp/2011nahead/2502.pdf>.
Acesso em: 22 nov. 2016.

6. NEY, Márcia Silveira et al. Fatores críticos para a fixação do médico na Estratégia Saúde da Família. Revista de Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, 22 [ 4 ]: 1293-1311, 2012

 

 

 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Panni,%20Patr%25C3%25ADcia%20Gordin
http://www.scielo.br/pdf/rsp/2011nahead/2502.pdf


 

 

Anexo 1

 

 

 

 

 


