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apresentaçãO

A análise do processo de trabalho se inclui no elenco de interesses 
permanentes da equipe de pesquisa do Observatório de Recursos 

Humanos em Saúde da UnB, sob o fundamento de que este representa 
a chave para compreender e organizar a produção de bens e serviços em 
diferentes contextos sociais. A caracterização dos recursos humanos que 
participam dessa produção e das relações que estabelecem entre si em 
diferentes contextos é considerada etapa necessária e fundamental para a 
proposição de inovações ou reorientações no processo produtivo.

Estudos e publicações bem como iniciativas de capacitação enfo-
cando aspectos desse objeto da investigação e intervenção nos serviços 
de saúde foram realizados desde o início deste Observatório (1999). A 
partir de 2004, a análise do processo de trabalho no contexto da atenção 
à saúde da família passou a integrar as linhas de investigação prio-
ritárias, tendo em vista a adoção dessa estratégia pelos gestores do 
SUS como eixo para a mudança no processo de produção dos serviços 
desse setor no país. O propósito é compor paulatinamente um repertó-
rio de informações, análises e recomendações à disposição de gestores 
e outros atores interessados na formulação, nos desdobramentos e na 
avaliação prospectiva de ações políticas e programáticas nesse campo. 

Os primeiros desses estudos foram pesquisas realizadas com o pro-
fissional médico nas equipes de saúde da família do Distrito Federal, das 
demais capitais da Região Centro-Oeste e de algumas capitais da Região 
Norte. Foram selecionados alguns aspectos considerados importantes para 
caracterizar seu perfil profissiográfico e sua percepção e opinião quanto às 
relações de trabalho na equipe, a programação e o desenvolvimento de 
atividades em consultório, na comunidade e nos domicílios. Além disso, 
buscaram-se informações sobre a situação de referência e contrarreferên-
cia no atendimento e o perfil da clientela. Os resultados desses estudos 
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são encontrados no sítio web <www.observarh.org.br/nesp> e também 
em publicações impressas, incluindo outra vertente de análises em saúde 
da família, que não integra o foco do estudo atualmente apresentado.1

O estudo realizado no DF em meados dos anos 2000, inaugurando 
essa linha de investigação, destarte ser pensado inicialmente como um 
estudo de caso, na perspectiva de subsidiar políticas de gestão, de forma-
ção, além de aspectos gerenciais, e ainda estabelecer referências meto-
dológicas, acabou assumindo um teor mais amplo. Foram apresentados 
cenários internacional e nacional em atenção básica e saúde da família, 
além de promover uma recuperação histórica da origem e da evolução da 
saúde pública e da saúde da família no DF. A contextualização do Saúde da 
Família no DF percorreu as diversas formulações e desenvolvimento das 
ações nessa estratégia, que localmente recebeu diferentes denominações 
(Saúde em Casa, Saúde da Família, Família Saudável) e peculiaridades ao 
longo de sua trajetória até o ano de 2006, quando o estudo foi concluído. 
Foram também apresentados dados da Caixa de Assistência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (Cassi), entidade do setor privado que inclui a 
Estratégia Saúde da Família na sua organização de serviços aos associados.

O atual estudo foi considerado importante no sentido de atualiza-
ção até 2011, pois ocorreram algumas mudanças institucionais, contratuais 
e na organização dos serviços no âmbito do Distrito Federal. No estudo 
anterior, o momento institucional refletia a avaliação sobre a renovação ou 
não de contrato com a Fundação Zerbini, então conveniada para operar o 
Família Saudável. Isso repercutiu na situação funcional dos trabalhadores 
e no momento da coleta de dados da primeira pesquisa – do universo de 
aproximadamente noventa equipes de saúde da família, cerca de um terço, 
apenas, contava com o profissional médico. 

Também é considerada relevante a retomada após terem sido rea-
lizados, nesse intervalo de tempo, estudos de caso em mais oito municí-

1 Associados a essa linha de investigação há estudos na área de saúde bucal, representando 
outra vertente de análise, sob a responsabilidade do docente Carlo Henrique Goretti Zanetti. 
Um dos estudos analisa a equipe de saúde bucal (CD e TSB) tendo por objeto a oferta pública 
programática de assistência básica odontológica restauradora. Busca correlacionar a eficácia 
nominal formalmente estabelecida nos termos das regras do ordenamento administrativo 
federal, com a observação empírica dos padrões de efetivação dessa assistência. Outro estudo 
reflete sobre a evolução da divisão de trabalho em odontologia. 
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pios, entre as regiões Centro-Oeste e Norte, que propiciaram mais ele-
mentos para uma visão diferenciada, como o aperfeiçoamento progres-
sivo do instrumento de coleta de dados. Essas razões já seriam suficientes 
para retomar o estudo no DF. Mas, além disso, o caráter do estudo foi 
ampliado, agregando-se nas categorias de trabalhadores, além do médico, 
o cirurgião-dentista e o enfermeiro, profissionais de nível superior tam-
bém nucleares na composição das equipes de saúde da família.
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1
 

atençãO primária à saúde e saúde da 
família nO distritO federal

O objetivo deste capítulo é apresentar uma síntese descritiva da evo-
lução da atenção primária e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

no Distrito Federal, contendo breve referência a suas origens e seu desen-
volvimento até 2006, período já tratado, de forma mais detalhada, em 
estudo anterior desenvolvido por este ObservaRH/UnB.1 Em seguida, o 
capítulo atualiza pontos importantes da ESF do final de 2006 até 2011, 
oferecendo dados sobre a cobertura da Estratégia na capital do país vis-à-
-vis a observada em outros estados e no quadro nacional.

1.1 síntese descritiVa

O processo de implantação da Atenção Primária à Saúde no Distrito 
Federal foi marcado por diversas iniciativas importantes, entre as quais 
merecem destaque o Projeto Planaltina e o Plano de Assistência à Saúde 
do DF, ambos descritos no trabalho anterior do ObservaRH/UnB anterior-
mente mencionado. Esses dois projetos não só ajudam a compreender a 
origem e a evolução da Atenção Primária à Saúde no DF como permitem 
visualizar o embrião de ideias inovadoras coincidentes com as que orien-
taram outras experiências locais ou regionais que antecederam programas 
de abrangência nacional, como o Programa de Agentes Comunitários da 

1 Aspectos institucionais do emprego e da atividade do médico na atenção à Saúde da Família 
no Distrito Federal: estudo de caso nos setores público e privado – 2005-2006. 



32

Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF), lançados pelo 
Ministério da Saúde em 1991 e 1994, respectivamente.

O Projeto Planaltina (1975-1978) surgiu como um modelo para 
prestação de serviços locais com ênfase no atendimento à saúde familiar 
e resultou da parceria de três instituições públicas do DF: a Secretaria de 
Saúde/Fundação Hospitalar, a Faculdade de Ciências da Saúde da UnB e a 
Fundação de Serviço Social. O Plano de Assistência à Saúde no DF (1979-
1984), por sua vez, foi fundamental para consolidar a base organizacio-
nal da atenção básica à saúde na capital federal e estabelecer um sistema 
regionalizado e hierarquizado de serviços.

A fase seguinte do processo de desenvolvimento da atenção pri-
mária no Distrito Federal correspondeu, nos anos 1990, à implantação do 
Programa de Saúde da Família (PSF), proposto pelo Ministério da Saúde 
como estratégia indispensável para viabilizar o modelo assistencial do Sis-
tema Único de Saúde. 

A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Distrito 
Federal não tem sido homogênea em decorrência das diferentes orienta-
ções políticas dos sucessivos governos locais, materializadas nas mudanças 
de denominação adotadas no decorrer do processo ao sabor das preferên-
cias de cada governo: Programa Saúde em Casa (1995-1998)2, Programa 
Saúde da Família (1999-2002)3, Programa Família Saudável4 (2003-2006), 
Estratégia Saúde da Família, cuja adoção ocorreu a partir da gestão 2007, 
em razão de alguns posicionamentos já existentes na transição de governo 
em fins de 2006. Essa denominação perdura na atual gestão de governo, 
iniciada em 2011. 

O Programa Saúde em Casa começou em maio de 1997. Inicial-
mente com 17 equipes em Santa Maria e nove em São Sebastião, o Pro-
grama cobria quase toda a população dessas duas áreas carentes do DF. 
No ano seguinte foram implantadas mais de 270 equipes em todas as regi-
ões administrativas, proporcionando uma cobertura equivalente a mais de 

2 Programa Saúde em Casa, descrito no estudo anterior, gestão do governo Cristóvão (1995-
1998).

3 Programa Saúde da Família, descrito no estudo anterior, gestão do Governo Roriz (1999-
2002).

4 Programa Família Saudável, descrito no estudo anterior, gestão do Governo Roriz (2003-
2006).
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50% de toda a população do DF. Embora todas as áreas tenham sido con-
sideradas nesse percentual populacional, Plano Piloto, Lago Sul e Lago 
Norte não foram áreas contempladas com o serviço. Apesar de começar a 
cobertura nas áreas mais deprimidas possa ser louvado, essa opção – em 
contrapartida – tende a gerar uma imagem de “programa para pobre”, em 
boa medida incompatível com o caráter universal do SUS, tal como pre-
visto na Constituição Federal. 

Uma nova marca – Saúde da Família – lançada em 1999 pouco ou 
nada acrescentou de positivo. Ao contrário, ao fim e ao cabo acabou se 
configurando como uma iniciativa de baixa prioridade na política de saúde 
do DF diante de suas tênues ligações com os serviços convencionais da 
rede de saúde associadas ao histórico e forte predomínio da assistência 
hospitalar e especializada. No final de 2002, a atenção primária do DF, 
composta por ampla rede de centros de saúde e equipes de Saúde da 
Família, enfrentava 

[...] problemas de cobertura assistencial, articulação entre as 

unidades, composição das equipes e irregularidade na parceria 

entre a SES/DF e o Instituto Candango de Solidariedade [...]; 

[...] em todo o DF, das 134 equipes implantadas apenas 38 

delas estavam completas e em pleno funcionamento e, mesmo 

assim, desvinculadas das demais unidades da rede, normativa e 

assistencialmente (DISTRITO FEDERAL 2004).

Em sequência, o Programa Família Saudável, nascido em 2003, 
trouxe a proposta de superar as dificuldades enfrentadas pela marca ante-
rior. Foi quando a SES/DF reformulou alguns mecanismos de atuação, 
passando a operar por intermédio da Fundação Zerbini e assumindo um 
escopo mais amplo, não mais limitado à saúde da família, incluindo, por 
exemplo, a saúde prisional. Essa nova parceria encontrava-se vigente por 
ocasião do primeiro estudo do ObservaRH/UnB. 

A Saúde da Família voltou a ser novamente prioridade a partir do 
governo iniciado em 2007. A nova gestão, entretanto, passou por proble-
mas diversos que culminaram com a substituição do governador, com 
repercussão em todos os setores governamentais, gerando certa morosi-
dade nas ações e nas políticas públicas propostas e em andamento. Em 
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2011 inicia-se um novo período de governo no Distrito Federal, decor-
rente das eleições ocorridas em 2010.5 

O Plano de Reorganização da Atenção Primária à Saúde contempla 
a Estratégia de Saúde da Família, por intermédio das propostas da então 
Diretoria de Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde da Família da 
SES/DF tendo como diretriz:

Contribuir para a reorganização da Atenção Primária à Saúde no 

Distrito Federal a partir da expansão e qualificação da Estratégia de 

Saúde da Família, no período de cinco anos (compreendendo ainda 

2009 até 2014), visando à elevação da resolubilidade das equipes 

através da incorporação de recursos humanos qualificados e de 

tecnologia adequada, no campo da infraestrutura e da gestão dos 

serviços, e à incorporação de instrumentos e metodologias, em rede 

integrada de atenção à saúde, que permitissem o acompanhamento 

e avaliação permanentes da melhoria da situação de saúde das 

famílias, especialmente os grupos mais vulneráveis a riscos de 

contrair doenças e de sofrer danos à saúde.6 

Os recursos humanos, sobretudo sua vinculação institucional, sem-
pre foram preocupações presentes na implementação da Estratégia de 
Saúde da Família do DF. Entre 2005 e setembro de 2006, coube à Fundação 
Zerbini, nos termos do Convênio n. 001/2005, firmado com a SES/DF, a 
administração do então chamado Programa Família Saudável, o que pro-
piciou a contratação de profissionais, pelo regime celetista, após processo 
seletivo de prova e análise de títulos. 

A partir de 29 de setembro de 2006, já numa transição de governo, 
os contratos desses profissionais foram assumidos pela SES/DF, carac-
terizando-se como contratos por tempo determinado (29/09/2006-
28/09/2008) para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

5 No período 2007-2010 (governo José Roberto Arruda, até os primeiros meses de 2010, e go-
verno interino Rogério Schumann Rosso, 2010), foram secretários de saúde Augusto Car-
valho e Fabíola Nunes de Aguiar. O governo Agnelo Queiroz (2011- 2014), eleito em 2010, 
indicou como secretário de Saúde o médico Rafael de Aguiar Barbosa, em exercício até o 
fechamento deste estudo, em 2011.

6 Site:<www.saude.df.gov.br>; selecionar programas, saúde da família. Acesso em: 17 de janeiro 
de 2012).
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público.7 Assim, procurou-se evitar prejuízos no atendimento à população 
e buscou-se definir prazo para essa situação peculiar e transitória. Con-
tudo, ao término do contrato, os profissionais continuaram trabalhando, 
sendo gradativamente substituídos por concursados, processo que durou 
até setembro de 2011. Durante o processo de mudança e realinhamentos 
na prestação de serviços, o nível central da Secretaria de Saúde também 
passou por alterações.

1.2 aspectOs OrganiZaciOnais 

No começo da gestão iniciada em 2007, a atenção primária era nor-
matizada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde 
da Família (Subsecretaria de Atenção à Saúde). A Diretoria era composta 
por gerências de áreas programáticas estratégicas, de gestão em Atenção 
Primária e Estratégia de Saúde da Família, de monitoramento e avalia-
ção, de atenção à saúde de populações em situação vulnerável, de atenção 
domiciliar e de saúde no sistema prisional. As gerências desdobravam-se 
em núcleos de atuação. O Decreto n. 32.104, de 24 de agosto de 2010, ao 
transformar essa Diretoria em Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde 
(SAPS), fortaleceu política e institucionalmente essa área temática.

No final de 2011, a SES/DF promoveu um novo realinhamento 
administrativo,8 incluindo também a reorganização da Subsecretaria de 
Atenção à Saúde e da Subsecretaria de Atenção Primária.

A Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, sediada no nível cen-
tral, passou a ser composta por três diretorias, conforme resumo a seguir, 
que detalha até o nível de gerências. O organograma com a especificação 
de núcleos em cada gerência segue anexo:

1. Diretoria de Ações Estratégicas:
1.1. Gerência de Atenção à Saúde de Populações 
    em Situação Vulnerável;

7 Contratação fundamentada na Lei n. 1.169, de 24/07/1996, alterada pela Lei n. 1.448, de 
30/05/1997 (normas distritais).

8 Decreto n. 33.384, de 5 de dezembro de 2011.
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1.2. Gerência de Atenção Domiciliar;
1.3. Gerência de Saúde no Sistema Prisional. 

2. Diretoria de Gestão da Atenção Primária à Saúde: 
2.1 Gerência de Gestão;
2.2 Gerência de Monitoramento e Avaliação. 

3. Diretoria de Ciclos de Vida e Práticas Integrativas em Saúde: 
3.1 Gerência de Ciclos de Vida;
3.2 Gerência de Práticas Integrativas de Saúde.

A seguir, apresenta-se um resumo na tentativa de fornecer uma 
visão geral da estruturação das Regionais de Saúde. Cada Regional possui 
uma Coordenação Geral de Saúde, que se desdobra em:

 
1. Diretoria Regional de Atenção Primária (exclusiva das 
Regionais onde há hospitais)

1.1 Gerência de Gestão, Planejamento, Monitoramento e Avaliação; 
1.2 Gerência de Políticas e Programas; 
1.3 Gerência de cada centro de saúde, abrangendo núcleo de enfer-
magem, núcleo de apoio operacional e núcleo de regulação, con-
trole e avaliação. 

2. Núcleo Regional de Atenção Domiciliar

As Regionais de Saúde da Asa Norte, Asa Sul, Ceilândia, Gama, 
Guará, Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Santa Maria e 
Taguatinga contam com hospitais em sua estrutura de serviços, além dos 
desdobramentos organizacionais antes referidos para o nível regional.

As Regionais da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho 
Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, São Sebastião e Recanto de Emas não 
possuem hospital, dessa forma não têm Diretoria Regional de Atenção 
Primária à Saúde em sua estrutura organizacional. 

Independentemente de sua vinculação administrativa, as Regionais 
têm interação técnica com a Subsecretaria de Atenção Primária e com 
outras áreas especializadas do nível central da Secretaria de Saúde.
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1.3  estratégia de saúde da família (esf) nO distritO 
federal: eVOluçãO em anOs recentes

Dados do Departamento da Atenção Básica do Ministério da Saúde 
(DAB/MS) demonstram a evolução da implantação de equipes de Saúde 
da Família e de Saúde Bucal no Distrito Federal, bem como a cobertura (% 
da população beneficiada) dessa estratégia em comparação com outras 
Unidades da Federação. Esses dados permitem identificar o grau de prio-
ridade que tem sido atribuído em cada estado à expansão da ESF como 
instrumento de reorganização do modelo de atenção à saúde desde 1998.

No DF, a implantação de equipes de Saúde da Família não segue 
uma evolução homogênea (Gráfico 1). Em 1998, último ano do governo 
Cristovam Buarque e primeiro ano da disponibilização dos dados, o DF 
contava com 277 equipes. A partir do ano seguinte esse número regre-
diu progressivamente, fechando o primeiro e o segundo anos das duas 
gestões Joaquim Roriz (2002 e 2006) com apenas quarenta e 24 equipes 
implantadas, respectivamente. Sob os governos Arruda/Rosso (2007-
2010), o número de equipes registrou um incremento da ordem de 264%, 
passando de 33 para 120 equipes no final de 2010. O primeiro ano do 
governo Agnelo (2011) fechou com 110 equipes, apesar da expansão dessa 
estratégia ser um dos compromissos de gestão para a área de saúde. 
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Gráfico 1 Evolução das equipes de Saúde da Família do Distrito 
Federal credenciados no MS, cadastradas no Sistema e 
implantadas, 1998-2010 
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS)

Em relação às equipes de Saúde Bucal, desde a implantação de 
trinta equipes em 2001, o que se percebe é a diminuição progressiva desse 
número. Das vinte equipes que atuavam em 2002 sobraram apenas duas, 
nos anos de 2006, 2007 e 2008. A partir de 2009 a oferta volta a crescer, até 
alcançar 22 equipes em 2011 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Evolução das equipes de Saúde Bucal implantadas no DF – 
1998-2010 
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS)9

Entre 1998 e 2011, o percentual de população atendida pelas equi-
pes de Saúde da Família no Distrito Federal apresentou diminuição acen-
tuada, caindo de 50,9% para 14,8% de cobertura. Inobstantemente a 
ausência de registro de equipes implantadas em 2003 e em 2006 (menor 
cobertura do período 3,6%), a partir deste ano de 2006, a cobertura parece 
retomar, ainda que modestamente, a tendência de crescimento (Gráfico 3).

9 ESB modalidade I: composta por cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal e ESB modali-
dade II: composta por cirurgião-dentista, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal.



40

Gráfico 3.  Percentual de cobertura populacional estimada por equipes 
de Saúde da Família no Distrito Federal, 1998 - 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE

Em comparação com outras Unidades da Federação e tomando 
como referência os anos de início e final de cada período de governo, o 
Distrito Federal apresentou tendência inversa à observada no país como 
um todo e nas suas macrorregiões (Tabela 1).

Na Região Norte, por exemplo, o Pará foi o estado com menor per-
centual de cobertura (2,4% em 1998 para 41,9% em 2011). No Nordeste, a 
Bahia, estado com menor taxa de cobertura (1,0% em 1998), atingiu 61,9% 
em 2011. No Sudeste, São Paulo passou de 1,5% em 1998 para 28,7% 
em 2011. Na Região Sul, a menor cobertura coube ao Rio Grande do Sul, 
que passou de 2,3% em 1998 para 36,5% em 2011. E na própria Região 
Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul foi o estado que apresentou menor 
percentual de cobertura populacional por equipes de Saúde da Família, 
com 1,8% em 1998, mas atingindo 60,0% em 2011. Fica evidente, por-
tanto, que no Distrito Federal, a despeito da elevada cobertura verificada 
em 1998, época em que as demais Unidades da Federação apresentavam 
percentuais de cobertura bem inferiores, a tendência de expansão da ESF 
foi inversamente proporcional ao que se viu no restante do país. 
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Tabela 1.  Brasil, Grandes Regiões e UFs, 1998-2011: percentual de 
cobertura populacional estimada por ESF

Região/UF 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 2011

Brasil 6,6 8,8 31,9 35,7 46,2 46,6 52,2 53,4

Norte 4,8 12,0 30,0 31,3 41,9 42,5 51,8 50,9

RO 4,4 23,3 26,6 25,2 37,6 41,2 58,0 58,1

AC 15,4 23,6 46,3 49,7 58,4 58,4 63,7 60,1

AM 0,7 5,3 33,5 37,0 44,2 46,5 49,6 48,1

RR 0,0 8,1 70,2 71,2 71,4 65,5 66,4 54,6

PA 2,4 6,5 19,7 19,6 30,4 30,6 41,2 41,9

AP 0,0 1,7 19,4 23,4 56,0 59,1 73,3 63,0

TO 25,3 42,3 65,9 70,5 77,9 74,9 90,8 86,9

Nordeste 9,3 13,6 45,3 50,5 67,2 67,4 72,2 72,5

MA 0,7 2,4 32,4 41,5 74,8 75,6 81,0 77,9

PI 7,6 23,3 76,5 79,8 96,0 95,0 97,4 96,7

CE 28,5 33,7 54,7 55,2 62,9 64,8 68,6 69,3

RN 4,4 11,1 51,4 63,2 79,5 77,7 76,7 75,5

PB 3,9 7,1 67,6 81,9 92,9 93,8 95,3 92,9

PE 11,1 16,2 49,3 52,9 62,3 63,1 68,3 68,2

AL 23,0 30,6 64,7 64,2 68,5 69,5 71,5 72,3

SE 12,4 14,7 69,7 70,6 81,7 81,9 86,2 81,4

BA 1,0 2,2 21,8 27,2 51,2 50,1 58,6 61,9

Sudeste 5,0 5,8 22,6 26,5 34,0 34,6 39,6 41,9

MG 15,2 16,2 38,5 47,6 59,0 59,6 66,7 69,8

ES 3,1 4,4 31,3 33,1 45,8 46,1 51,8 51,6

RJ 1,5 2,3 18,6 19,5 28,8 28,1 34,2 39,5

SP 1,5 2,3 15,8 18,5 23,1 24,1 27,5 28,7

Sul 5,1 6,3 30,7 34,6 44,6 44,9 50,4 51,7

PR 6,9 7,4 36,3 38,9 48,4 48,0 54,4 56,1

SC 7,0 11,1 51,7 56,9 64,1 64,9 69,9 70,5

RS 2,3 2,9 14,4 18,7 30,5 31,0 35,6 36,5

Centro-Oeste 10,2 9,2 39,0 39,9 44,7 45,9 53,0 53,2

MS 1,8 4,0 35,5 39,1 49,1 52,3 61,3 60,0

MT 3,2 5,4 44,4 48,1 52,6 54,9 63,6 63,3

GO 0,7 7,9 51,0 52,5 55,8 55,7 60,8 61,8

DF 50,9 22,2 6,6 0,0 3,6 4,8 15,9 14,8

Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE
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Em relação às demais Unidades Federadas da Região Centro-Oeste, 
a tendência inversa no percentual de cobertura também pode ser notada 
no Gráfico 4. Em todos os outros estados dessa região o aumento no per-
centual de cobertura populacional foi progressivo, atingindo cerca de 60% 
em 2011.

Gráfico 4.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Unidades Federadas da Região Centro-Oeste, 1998 - 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE

Como registra o Gráfico 5, o percentual de população coberta pela 
ESF aumentou em todo o país, passando de menos de 10% em 1998 para 
cerca de 53% em 2011. Os maiores percentuais de coberturas registrados 
em 2011 foram observados no Nordeste (72,5%), com destaque para Piauí 
e Paraíba, com 96,7% e 92,9%, respectivamente (Gráfico 6). Na Região 
Centro-Oeste (53,2%), salvo o desempenho inexpressivo do Distrito 
Federal, as demais Unidades Federadas atingiram cerca de 60% de cober-
tura (Gráfico 4). No Sul (51,7%), destacou-se Santa Catarina, que alcançou 
70,5% de cobertura (Gráfico 7). Na Região Norte (50,9%), Tocantins atin-
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giu 86,9% (Gráfico 8). Por fim, na Região Sudeste (41,9%), o percentual 
mais alto (Gráfico 9) foi observado em Minas Gerais (69,8%).

Gráfico 5.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Brasil, Grandes Regiões, 1998 - 2011

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE
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Gráfico 6.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Unidades Federadas da Região Nordeste, 1998 - 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE

Gráfico 7.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Unidades Federadas da Região Sul, 1998 - 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE
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Gráfico 8.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Unidades Federadas da Região Norte, 1998 - 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE

Gráfico 9.  Percentual de cobertura populacional estimada por ESF, 
Unidades Federadas da Região Sudeste, 1998 – 2011
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Fonte: Departamento da Atenção Básica, Ministério da Saúde (DAB/MS) e IBGE
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2
 

metOdOlOgia

Este estudo teve o propósito central de traçar o perfil socioprofissional 
e analisar o processo de trabalho de cirurgiões-dentistas, enfermeiros 

e médicos integrantes das equipes de Saúde da Família da Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Foram previstas as seguin-
tes etapas/atividades para o projeto:

• articulação com a Secretaria de Saúde do DF por intermédio 
da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS);

• elaboração do projeto e cumprimento de todos os requisitos 
para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/Fepecs/SES/
DF), cujo parecer foi pela aprovação (anexo);

• revisão, reelaboração e construção dos instrumentos de coleta 
de dados (modelo de questionário anexo) tendo como bases: 

 (i) o modelo de questionário para o médico aplicado em pes-
quisas anteriores conduzidas pelo ObservaRH/UnB (Distrito 
Federal, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Palmas, Belém, Boa 
Vista, Manaus e Rio Branco); 

 (ii) os documentos da SES/DF e do MS, orientadores da atua-
ção das três categorias profissionais contempladas no estudo; 

 (iii) os documentos norteadores da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) relativos às 
pós-graduações stricto sensu dessas categorias;

 (iv) a participação na equipe elaboradora de profissionais com 
experiência em serviço e expertise no assunto;
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• identificação de novos interlocutores locais (gerências e 
núcleos regionais da Estratégia de Saúde da Família e coorde-
nadores de equipes de Saúde da Família) e estabelecimento de 
estratégias para realização da coleta de dados;

• participação dos integrantes da equipe do ObservaRH/UnB 
em reunião da SAPS/SES/DF com os gerentes regionais de 
Saúde da Família para exposição sobre a pesquisa a ser rea-
lizada e perspectiva de inserção das gerências regionais neste 
projeto;

• participação dos integrantes da equipe do ObservaRH/UnB 
em reuniões das gerências regionais de saúde com os coorde-
nadores das equipes de Saúde da Família para exposição sobre 
a pesquisa, entrega de questionários e capacitação dos coor-
denadores de equipes com vistas à etapa de coleta de dados, 
além da definição dos prazos para retorno dos questionários 
aos gerentes regionais.

• realização de levantamento bibliográfico;
• monitoramento da execução da etapa de coleta de dados em 

articulação com a SES/DF e com apoio dos interlocutores 
locais identificados;

• elaboração de texto introdutório dando uma visão geral sobre 
a Atenção Básica e a Saúde da Família no DF e apresentando o 
cenário evolutivo da Estratégia de Saúde da Família no DF, em 
comparação com a cobertura alcançada em outras Unidades 
da Federação, bem como a atualização e a complementação 
da história dessa estratégia no DF (que já foi objeto de estudo 
retrospectivo da pesquisa realizada em 2005-2006), tendo 
como referência informações do Ministério da Saúde e da pró-
pria SES/DF;

• tratamento estatístico dos dados coletados para cada categoria 
profissional e no seu conjunto;

• elaboração da análise dos resultados;
• primeira apresentação dos resultados e das tabelas, compondo 

o relatório técnico do projeto;
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• apresentação dos resultados da pesquisa para as instituições 
partícipes, divulgação pública no sítio web do ObservaRH/
UnB (www.observarh.org.br/nesp) e perspectiva de difusão 
em meio impresso;

• redação, editoração e diagramação do relatório final da pes-
quisa com vistas a posterior publicação.

A articulação com as instituições envolvidas efetivou-se mediante 
reuniões prévias com a Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde da 
SES/DF e encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa da Funda-
ção de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/Fepecs/SES/DF) do 
Termo de Referência do projeto. A execução do trabalho só se concreti-
zou após aprovação pelo CEP e, por prudência, depois da mudança de 
governo, tendo em vista que a anuência fora feita pelo subsecretário da 
Atenção Primária à Saúde, nomeado em 2010, pela então secretária de 
Saúde, Fabíola Nunes Aguiar. 

Dessa forma, a etapa de coleta de dados foi deflagrada, de fato, em 
maio de 2011, quando, em reunião com a Subsecretaria de Atenção Primá-
ria à Saúde e os gerentes regionais de Saúde da Família, foi feita a exposi-
ção dos objetivos, das etapas e dos questionários da pesquisa. Na ocasião 
foram também estabelecidos a estratégia e os prazos para a etapa de coleta 
de dados, que ocorreu nos meses de maio e junho de 2011. 

A adesão dos profissionais ao preenchimento do questionário foi 
formalizada com a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido, no qual estava expresso o compromisso do ObservaRH/UnB quanto 
ao sigilo das informações individuais. Nesse sentido, o instrumento de 
coleta de dados não previu a identificação nominal. 

Os questionários, diferenciados por cores para cada categoria pro-
fissional, compreendiam questões em sua maioria fechadas e algumas 
abertas para preenchimento semidirigido, perfazendo um total de 62 itens 
para os cirurgiões-dentistas, 54 para os enfermeiros e 56 para os médicos. 
Parte das questões era comum aos diversos profissionais; outra parte era 
específica por categoria; as particularidades, especialmente quanto ao tipo 
de atuação, exigiram maior detalhamento no caso dos cirurgiões-dentistas.



49

O instrumento foi respondido, total ou parcialmente, por 23 cirur-
giões-dentistas, 97 enfermeiros e 58 médicos, o que corresponde a 63,1% 
dos quadros do PSF na época para as três categorias profissionais soma-
das, tendo como referência as informações fornecidas pela SES/DF na fase 
de planejamento do estudo.

A pesquisa teve diferentes graus de representatividade de cada 
categoria profissional. A tabela a seguir revela que os cirurgiões-dentistas 
tiveram a maior taxa de adesão à pesquisa, seguidos dos enfermeiros e 
dos médicos. A não participação decorreu, presumivelmente, da opção 
do próprio profissional ou de férias e licenças. Uma das regionais previs-
tas (Santa Maria) não participou da pesquisa por atravessar um período 
peculiar de dificuldades locais para definição e manutenção de gerente 
de Saúde da Família, inviabilizando a programação e a execução da coleta 
de dados nessa localidade. Contudo, a adoção do critério de entrevistar o 
universo dos profissionais das três categorias profissionais das equipes de 
Saúde da Família assegurou um quantitativo importante para análise.

Tabela 2.  Profissionais das equipes de Saúde da Família do Distrito 
Federal que aderiram à pesquisa em relação ao número de 
profissionais existentes – 2011

Categorias profissionais

Em atuação
Aderiram/
responderam

Cobertura da 
pesquisa

N. N. %

Cirurgião-dentista   31   23 74,2

Enfermeiro 153   97 63,4

Médico 112   58 51,8

Total 296 178 63,1

Fonte: Elaboração dos autores, considerando profissionais participantes da coleta de dados e número de 

profissionais existentes com base em dados fornecidos pela SES/DF 

Pesquisas anteriores do Observatório sobre o mesmo tema, mas 
abordando apenas o profissional médico, tiveram adesão percentual maior 
do que esta. Na primeira pesquisa realizada no Distrito Federal em 2005, a 
taxa de participação foi de 83,8% dos profissionais (31), embora o universo 
fosse menor – total de 38 médicos em atuação no PSF local no período 
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(SANTANA et al., 2010a, p. 93; SANTANA et al., 2010b, p. 60). Na média 
das cidades de Campo Grande, Cuiabá, Goiás (capitais da Região Centro-
-Oeste) e Palmas (Região Norte), a taxa de respostas foi de 86,5% em 
2006. No conjunto de quatro capitais da Região Norte (Belém, Boa Vista, 
Manaus e Rio Branco) em 2008/2009 (SANTANA et al., 2012), o grau de 
adesão foi menor (66,6%), mas ainda ligeiramente superior ao registrado 
no estudo atual (63,1%), que teve uma estratégia diferenciada de aplicação 
dos questionários em relação aos demais estudos. 

Enquanto nos demais estudos integrantes da equipe de pesquisa 
se reuniam com os profissionais médicos e coordenavam a aplicação do 
questionário, no atual estudo a equipe de pesquisa reuniu-se com coor-
denadores regionais e com coordenadores de equipes de Saúde da Famí-
lia por região, e a estes ficou atribuída a aplicação dos questionários em 
momentos diferenciados que não prejudicassem a rotina dos serviços de 
saúde, uma vez que havia três categorias de profissionais envolvidas – 
cirurgião-dentista, enfermeiro e médico.

Nem todos os questionários foram integralmente preenchidos, mas 
o número de questões sem respostas não foi expressivo a ponto de preju-
dicar o estudo como um todo. Assim, os totais constantes das tabelas cons-
truídas nem sempre correspondem ao total de questionários respondidos. 

A etapa subsequente à coleta de dados foi representada pela con-
solidação e pela análise dos dados. Os resultados obtidos compõem este 
relatório, indicando dados globais e por categoria profissional, incluindo, 
além das informações auferidas na coleta de dados, pontos relacionados 
essencialmente à contextualização e à caracterização local e nacional, além 
de indicativos e reflexões acerca do assunto.

Os resultados do estudo estão organizados por tópicos e subtópi-
cos, os quais permitem delinear o perfil profissiográfico de cada categoria 
(basicamente idade, sexo, estado civil, linhagem familiar, renda, formação 
e experiência), que é complementado por outros aspectos, tais como, entre 
outros, a forma de atuação individual e em equipe e a interação com a 
rede de serviços e com a população sob sua responsabilidade. O corpo do 
texto apresenta as tabelas e os gráficos considerados mais importantes. As 
demais tabelas compõem os anexos. 
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Estão previstas oficinas e/ou reuniões de trabalho com as institui-
ções envolvidas para apresentação dos resultados do estudo, conforme for 
julgado mais adequado e viável pelo conjunto de parceiros. 

A difusão do estudo abrange as instituições parceiras: Comitê de 
Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde (CEP/FEPCS/SES/DF e outros setores desta Fundação), Secretaria 
de Estado de Saúde do DF, Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Cona-
sems), estações de trabalho da Rede Observatório de Recursos Humanos 
em Saúde no Brasil e nos demais países da Região das Américas, Ministé-
rio da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Adicionalmente, a 
pesquisa será disponibilizada no site do Observatório de Recursos Huma-
nos em Saúde da UnB (www.observarh.org.br/nesp).
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3
 

resultadOs

3.1 VisãO inicial sOBre Os principais fOcOs de estudO

Ao buscar a caracterização dos aspectos institucionais, do emprego e 
da atividade dos cirurgiões-dentistas, dos enfermeiros e dos médicos 

da Estratégia de Saúde da Família da Secretaria de Estado da Saúde do 
Distrito Federal, os questionários aplicados contemplaram questões cujo 
tratamento permitiu a elaboração de tabelas que fornecem os principais 
achados concentrados segundo determinados focos de atenção.

As primeiras considerações feitas giram em torno do perfil social, 
demográfico, o grau de associativismo e as fontes de renda desses recursos 
humanos. Estão englobadas no que denominamos Bloco I – Perfil socioe-
conômico dos profissionais de nível superior.

Em sequência são retratadas a experiência profissional e as diver-
sas modalidades de capacitação dos profissionais, incluindo graduação 
e pós-graduação stricto sensu (contemplando mestrado, doutorado e 
livre-docência) e lato sensu (residência médica e outras modalidades de 
especialização), além de outras modalidades de capacitação específicas 
em saúde da família. Esses aspectos compõem o chamado Bloco II – 
Formação e experiência profissional.

O terceiro foco de interesse agrupa informações sobre a atuação 
desses profissionais na Estratégia de Saúde da Família, sendo o Bloco 
III – Atuação em saúde da família o mais extenso deles, por tratar de 
aspectos associados ao processo de trabalho. Aqui há informações 
sobre o tempo de trabalho, as formas de ingresso, os tipos de vínculo e 
os locais de atuação versus os locais de residência. Estão inclusas tam-
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bém informações e opiniões específicas sobre a visão das categorias 
profissionais estudadas sobre a própria equipe, seu funcionamento, as 
inter-relações de trabalho, a programação de atividades e as modali-
dades de atuação de caráter individual ou coletivo, seja no consultório 
seja na comunidade.

A articulação com outros serviços da rede de saúde também 
mereceu um tratamento específico, ao buscar e situar a opinião dos pro-
fissionais em relação aos mecanismos de referência e contrarreferência, 
compondo o Bloco IV – Articulação com outros níveis de atenção.

Finalmente, apresentam-se informações referentes ao perfil da 
clientela e às preferências de atendimento dos profissionais, caracte-
rizando, por exemplo, a relação urbano/rural e os grupos de clientela 
mais atendidos – Bloco V – Perfil da clientela atendida. 

3.2  BlOcO i – perfil sOciOecOnômicO dOs prOfissiOnais de 
níVel superiOr

Os profissionais de nível superior integrantes das equipes do PSF 
do DF são jovens. A maioria (66,85%) tem menos de 40 anos, percentual 
que sobe para 70,1% entre os enfermeiros e 65,52% entre os médicos; os 
cirurgiões-dentistas, como os médicos, estão abaixo da média (56,53%) 
(Gráfico 1). O percentual mais alto de profissionais jovens entre os médi-
cos (24,14% com menos de 30 anos), vale dizer em início de carreira, 
levanta a possibilidade, dadas as peculiaridades do mercado de trabalho 
dessa categoria, de que, para alguns, o PSF seja uma opção profissional 
transitória. Na maturidade profissional, entre 40 e 59 anos, estão 43,48% 
dos dentistas, 23,71% dos enfermeiros e 29,31% dos médicos (Tabela 38, 
anexa), e pouco mais de 3% do total (seis em 178) tem idade igual ou 
superior a 60 anos.
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Gráfico 10. Percentual dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família com menos de 40 anos de idade por 
categoria profissional,  DF, 2011

56,53

70,1
65,52 66,85

Cirurgião-Dentista Enfermeiro Médico Total

As estatísticas descritivas da idade estão apresentadas na Tabela 3. 
Não há diferenças importantes na idade média de enfermeiros (37), den-
tistas (40) e médicos (38). Esses dados são, grosso modo, compatíveis com 
os observados no início do milênio para os profissionais dessas categorias 
empregados no mercado de trabalho formal brasileiro, respectivamente, 
37, 40 e 42 anos (GIRARDI, S. N. et al., 2004).

Tabela 3.  Distrito Federal: estatísticas descritivas da idade dos 
profissionais das equipes de Saúde da Família – 2011

Estatísticas descritivas
Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

Média 40,2 37,3 38,6

Mediana 37,0 34,0 31,5

Máximo 57,0 71,0 81,0

Mínimo 28,0 26,0 25,0

Moda 35,0 29,0 31,0
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Participação por gênero

Em fins do século passado, o PSF, em seus primeiros anos de opera-
ção, já contava com forte presença feminina no país como um todo. Mulhe-
res médicas e enfermeiras – o Programa ainda não incorporava odontólo-
gos na sua força de trabalho – representavam em conjunto 68,76% do total 
de profissionais de nível superior. Entre os profissionais de enfermagem a 
participação feminina era hegemônica: 90,9% (MACHADO, M. H. et al., 
2000). 

Alguns anos depois (2005), estudo sobre o perfil do médico de famí-
lia da SES/DF mostrou para essa categoria uma presença feminina majo-
ritária: 54,84% (SANTANA, J. P. et al., 2010a).

O estudo atual, ampliando o leque de profissões de nível superior 
presentes no PSF/DF, aponta para duas tendências opostas no DF. Por um 
lado, o que parece configurar-se como a crescente feminização nas áreas 
de medicina e odontologia; por outro, no sentido inverso, o fenômeno 
relativamente recente da presença masculina crescente na enfermagem. 
Com efeito, no DF as mulheres representam 75,84% dos profissionais de 
nível superior, percentual que cai para 60,34% entre os médicos, mas sobe 
para 78,26% entre os dentistas. Na enfermagem, a presença masculina 
continua minoritária: 15,46% (Gráfico 11, a seguir, e Tabela 39, anexa), mas 
pode estar crescendo, considerando-se que no Brasil em 1999 era de ape-
nas 9,1% (MACHADO, M. H. et al., 2000).
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Gráfico 11. Percentual dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família por sexo - DF, 2011
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Situação civil

O percentual de profissionais de nível superior do PSF casados 
(incluindo regime de união estável) é da ordem de 60%, com taxas de 
56,53% (dentistas), 65,98% (enfermeiros) e 55,17% (médicos), conforme 
os Gráficos 12, 13 e 14, a seguir, e Tabela 40, anexa.

Gráfico 12. Percentual de cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da 
Família por estado civil - DF, 2011
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Gráfico 13. Percentual de enfermeiros das equipes de Saúde da Família 
por estado civil 

por estado civil - DF, 2011
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Gráfico 14. Percentual de médicos das equipes de Saúde da Família por 
estado civil - DF, 2011
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Fontes de renda

O nível de renda da equipe de Saúde da Família não foi avaliado 
de forma plenamente satisfatória por problemas no preenchimento dos 
questionários. Assim, a informação coletada só alcança 14 cirurgiões-den-
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tistas (60,87%), 71 enfermeiros (73,20%) e 47 médicos (81,03%). A des-
peito dessa limitação foi possível constatar que o rendimento bruto nas 
três categorias profissionais tem no PSF sua principal fonte, especialmente 
entre os enfermeiros; nessa categoria, 83% da renda tem essa origem. 
Com médicos e dentistas os percentuais são menores (79,86% e 73,46%, 
respectivamente). Nessas duas categorias, “outros rendimentos de ativida-
des profissionais” são a segunda fonte de receita mais importante, à frente 
de aposentadoria e outros rendimentos (Gráfico 15, a seguir, e Tabela 41, 
anexa).

Gráfico 15. Importância percentual do que representa a fonte PSF no 
conjunto de rendimentos dos profissionais de nível superior 
das equipes de Saúde da Família - DF, 2011
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Como parece ser praxe no país como um todo, no PSF o regime de 
trabalho de 40 horas semanais não exige dedicação exclusiva. Entretanto, 
pouco mais da metade (51,72%) dos médicos e em torno de 25% dos den-
tistas e enfermeiros têm renda oriunda de outras atividades profissionais 
(com ou sem vínculo de emprego) e de aposentadoria. O percentual de 
“não respondeu” foi particularmente alto entre os enfermeiros (20,62%) 
(Tabela 4).
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Tabela 4.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo fontes de 
renda e categoria – 2011 

Fontes de renda

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Só PSF 14 60,87 45 46,39 18 31,03

PSF + outra ativi-
dade 6 26,09 24 24,74 30 51,72

PSF + aposenta-
doria 0 0,00 8 8,25 2 3,45

PSF + aposentado-
ria + outra atividade 1 4,35 0 0,00 0 0,00

Não respondeu 2 8,70 20 20,62 8 13,79

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Associativismo

No que tange a associativismo, sindicato e “entidades profissionais 
ou científicas” são as vinculações associativas mais presentes nas três cate-
gorias; 69,57% dos dentistas apontaram o primeiro, enquanto 56,52% da 
categoria indicaram “entidades profissionais ou científicas”. Enfermeiros 
(49,48%) e médicos (58,62%) também apontaram o sindicato em primeiro 
lugar (Tabela 5).

O percentual de médicos associados à SBMFC pode ser visto como 
um indicador do grau de compromisso com a especialidade. Em outras 
palavras: quanto mais alta a taxa, maior seria, supostamente, a motivação 
do médico para consolidar sua carreira no PSF. Por conseguinte, o PSF não 
seria mera etapa na vida profissional coincidente com a busca de outra(s) 
atividade(s), inclusive a residência ou outra forma de capacitação. Dos 
58 médicos do Programa no DF, 16 ou 27,59% estão filiados à Sociedade 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Tabela 5). Talvez seja 
pouco, mas de qualquer forma não deixa de ser um resultado promissor, 
considerando dois aspectos: primeiro, porque o PSF é relativamente novo 
e sua evolução no DF foi plena de vicissitudes, como visto em estudo ante-
rior (SANTANA, J. P. et al., 2010); segundo, porque, considerando a baixa 
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cobertura até agora alcançada, o Programa tem pela frente um potencial 
de crescimento bastante expressivo. 

Do total de profissionais, 68,54% estão vinculados a pelo menos 
uma entidade de classe além do conselho profissional respectivo. Entre 
os odontólogos, esse percentual é mais alto (82,61%). Os médicos tam-
bém estão acima da média (74,14%), mas os enfermeiros, abaixo (61,86%) 
(Tabela 42, anexa).

Pela ótica oposta (ausência de qualquer elo associativo) constata-se 
que o associativismo, no caso de médicos e enfermeiros, interessa mais 
aos profissionais homens de que as mulheres. Ao redor de 39% das enfer-
meiras e 29% das médicas não estão filiadas a qualquer entidade de classe. 
Entre os dentistas há uma inversão – a taxa de homens desinteressados da 
vida associativa é de 40%, caindo para 11,1% entre as mulheres (Tabela 
43, anexa).

Tabela 5.  Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família com vínculo 
associativo segundo o tipo de vínculo(s) e categoria – 2011 

Tipos de vínculos associativos1

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Entidades profissionais ou cientí-
ficas 13 56,52 13 13,40 22 37,93

Sociedade Brasileira de Medicina 
de Família e Comunidade2  -- -- -- -- 16 27,59

Sociedades de especialistas 1 4,35 3 3,09 12 20,69

Outro(s) na área de saúde 1 4,35 5 5,15 2 3,45

Sindicato 16 69,57 50 51,55 34 58,62

Partido político 0 0 2 2,06 3 5,17

1 Não inclui os conselhos profissionais das três categorias (Coren, CRM e CRO) nos quais a inscrição é obriga-

tória segundo leis específicas de cada categoria.

2 Só se perguntou aos médicos.

Examinando o associativismo pela idade do profissional verifica-se 
que quase 70% (68,18%) dos cirurgiões-dentistas com menos de 40 anos 
não estão filiados a nenhuma entidade, o que inclui entidade de classe 
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ou partido político. O mesmo acontece com 85% dos enfermeiros dessa 
mesma faixa etária. Entre os médicos o percentual é bem menor: 38,1% 
(Tabela 44, anexa).

3.3 BlOcO ii – fOrmaçãO e experiência prOfissiOnal

A experiência profissional média (tomando o tempo pós-formatura 
como proxy) é de 16 anos no caso de dentistas, 12 anos para médicos e dez 
para enfermeiros. A mediana para odontólogos é de 14, caindo para sete 
entre médicos e enfermeiros. Estatísticas descritivas constam da Tabela 6.

Tabela 6.  Distrito Federal: estatísticas descritivas do tempo (em anos) 
de graduação dos profissionais pesquisados das equipes de 
Saúde da Família – 2011 

Estatísticas descritivas
Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

Média 16,45 10,14 12,11

Mediana 14,5 7 7

Máximo 34 36 37

Mínimo 5 3 1

Moda 12 6 4

Linhagem

As diferenças na origem familiar nas três categorias profissionais 
de nível superior do PSF do Distrito Federal são estimadas pelo grau de 
instrução paterna e materna. Mais da metade dos dentistas e 44% dos 
médicos têm pais com formação universitária. Entre os enfermeiros esse 
percentual cai para 16%. Em contraposição, a educação de 1º grau corres-
ponde a 17%, 44% e 19% dos dentistas, enfermeiros e médicos respecti-
vamente (Tabela 7).
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Tabela 7.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o grau de 
escolaridade paterna e categoria – 2011 

Escolaridade paterna

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

1º grau 4 17,39 43 44,33 11 18,97 58 32,58

2º grau 7 30,43 34 35,05 15 25,86 56 31,46

3º grau 12 52,17 16 16,49 26 44,83 54 30,34

Não respondeu 0 0,00 4 4,12 6 10,34 10 5,62

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

A situação educacional materna apresenta certa similaridade com 
a paterna. O percentual de mães com nível superior de educação é de 
46,55%, 39,13% e 24,74%, respectivamente para mães de médicos, odon-
tólogos e enfermeiros, enquanto o 1º grau alcança 20,69%, 26,09% e 
46,39% (Tabela 45, anexa).

De modo geral, a linhagem médica desses profissionais parece pouco 
expressiva, embora tenha sido alta a parcela dos que não informaram o 
curso superior concluído (26,79%): apenas quatro (pai) e dois (mãe) infor-
maram serem filhos de médicos. Tais dados não coincidem com os acha-
dos de pesquisas nacionais anteriores sobre o perfil do médico brasileiro e 
de médicos e enfermeiros do PSF nacional, que encontraram um índice de 
profissionais com linhagem médica bem mais elevado (MACHADO, M. 
H. et al., 1997 e MACHADO, M. H. et al., 2000). No estudo atual, outras 
profissões de saúde (11) são superiores quanto às taxas de pais médicos, 
e a maior parte (55) refere-se a outras formações de nível superior não 
ligadas à saúde (Tabela 8).
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Tabela 8.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o curso 
de nível superior dos pais – 2011 

Curso superior concluído 
pelos pais

Pai Mãe

N % N %

Direito 9 16,07 6 10,00

Engenharias 5 8,93 0 0,00

Medicina 4 7,14 2 3,33

Outros da saúde 5 8,93 6 10,00

Outros não ligados à saúde 18 32,14 37 61,67

Não informou o curso 15 26,79 9 15,00

Total 56 100 60 100

                          
Aspectos da formação

A maioria (55,67%) dos enfermeiros é oriunda de faculdades públi-
cas, enquanto médicos (63,79%) e dentistas (52,17%), principalmente os 
primeiros, obtiveram graduação em escolas privadas (Tabela 9).

Tabela 9.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
natureza (pública/privada) da instituição de graduação e 
categoria – 2011 

Tipo de instituição

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

Pública 11 47,83 54 55,67 17 29,31 82 46,07

Privada 12 52,17 43 44,33 37 63,79 92 51,69

Não informou 0 0,00 0 0,00 4 6,90 4 2,25

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

A média proporcional de profissionais de saúde graduados no Dis-
trito Federal é de 38,76%. Portanto, mais de 50% da população de profis-
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sionais de saúde é academicamente originária de outras Unidades Fede-
radas, e há um deles graduado no Uruguai (Tabela 10). 

Os percentuais de graduados no DF revelam, por categoria, 34,78% 
dentistas, 40,21% enfermeiros e 37,93% médicos (Tabela 10). Os demais, 
provenientes de 17 estados, mostram que Goiás (11,80%), Minas Gerais 
(9,55%) e Rio de Janeiro (5,62%) são os três principais exportadores para 
o DF dessa mão de obra. Essa ordem altera-se quando a origem é exami-
nada por categoria. Os dentistas são originários, sobretudo, de Pernam-
buco (17,39%), de Minas Gerais (17,39%) e do Rio Grande do Sul (8,70%), 
enquanto os enfermeiros são profissionalmente originários, além do DF, de 
Goiás (16,49%), de Minas Gerais (10,31%) e da Paraíba (4,12%). Os médicos 
foram formados no Rio de Janeiro (13,79%), em Goiás (6,90%), em Minas 
Gerais (5,17%), na Paraíba (3,45%) e no Ceará (3,45%) (Tabela 46, anexa).

Do ponto de vista macrorregional, o Centro-Oeste aparece como 
a principal origem de todas as categorias (Tabela 11). Não informaram 
origem acadêmica 4,35% dos dentistas, 13,79% dos médicos e 16,49% dos 
enfermeiros.

A origem acadêmica específica (escola de graduação) é bastante 
diversificada. Os 23 dentistas pesquisados vieram de 17 faculdades dis-
tintas. Trinta e cinco faculdades formaram os 97 enfermeiros, enquanto os 
médicos (58) foram produto de 25 cursos. A despeito da grande variação 
dos centros formadores, a UnB aparece com destaque em relação às três 
categorias (Tabela 47, anexa).

Tabela 10.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o local 
onde se graduaram e categoria – 2011 

UF onde se graduou 

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

Distrito Federal 8 34,78 39 40,21 22 37,93 69 38,76

Outras UFs
14 60,87 58 59,79 36 62,07 108 60,67

Outro país (Uruguai) 1 4,35 0 0,00 0 0,00 1 0,57

Total 23 100 97 100 58 100 178 100
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Tabela 11.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
categoria e a região onde se graduaram – 2011 

Região da graduação

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

Norte 0 0,00 2 2,06 2 3,45 4 2,25

Nordeste 4 17,39 7 7,22 8 13,79 19 10,67

Sudeste 7 30,43 13 13,40 13 22,41 33 18,54

Sul 2 8,70 3 3,09 1 1,72 6 3,37

Centro-Oeste 9 39,13 56 57,73 26 44,83 91 51,12

Sem informação 1 4,35 16 16,49 8 13,79 25 14,04

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Nota: presumidamente o que não informou é o profissional formado no Uruguai.

Tempo de graduação

Perto de 70% do conjunto dos integrantes das equipes de Saúde 
da Família contabilizam, em média, menos de 15 anos de graduação. O 
percentual sobe para 76,29% entre os enfermeiros, caindo para 47,83% 
entre os cirurgiões-dentistas. Entre os médicos o percentual passa de 67%. 
Estudo anterior (2005) mostra que perto de 37% dos médicos da ESF da 
época eram graduados há menos de 15 anos. Este estudo (2012), por sua 
vez, não encontrou odontólogos recém-formados em atuação; em contra-
partida, encontram-se nos primeiros anos da vida profissional 31,03% dos 
médicos e 8,25% dos enfermeiros (Tabela 48, anexa).
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Gráfico 16. Percentual dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família com menos de 15 anos de diplomação - 
DF, 2011
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Titulação – visão geral

A titulação dos integrantes das equipes de Saúde da Família ocorre, 
no caso em análise, sob duas modalidades de pós-graduação: stricto sensu 
(livre docência e mestrado - não houve referência de doutorado) e lato 
sensu (especialização e residência) (Tabela 12).

Na pós-graduação stricto sensu livre-docência é indicada por enfer-
meiros e médicos. Mestrado é indicado pelas três categorias profissionais 
(tabela 12). 

Na pós-graduação stricto sensu é considerada elevada a indicação 
de livre-docência (12,37% dos enfermeiros e 3,45% médicos). Ressalva-
mos que, tendo em vista a faixa etária predominante e por ser este o título 
de maior hierarquia acadêmica, este é um resultado que impressiona. Para 
uma interpretação mais cuidadosa, seria interessante se fosse possível che-
car a correta compreensão de livre-docência, mas o caráter de anonimato 
no preenchimento dos questionários é um impeditivo para esta medida. 
De qualquer forma estas foram as respostas registradas pelos profissionais 
e constam da tabela 12.
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No caso do mestrado o registro pelo profissional, quando se per-
gunta o maior título obtido revelará uma quantidade diferente da obtida 
em outros momentos do estudo quando se pede o detalhamento da área 
e a instituição em que foi cursado o mestrado. Aqui a quantidade é com-
parativamente maior. É difícil ter uma noção mais precisa do que ocorreu: 
se estes omitiram a indicação de mestrado na questão que só pergunta a 
modalidade e responderam nas seguintes, que pedem o detalhamento; 
ou, se esses 67 profissionais fizeram mestrado antes da livre-docência. E 
na questão que pede a modalidade só puseram a de maior importância. 
Optou-se por considerar na Tabela 12 os totais que se restringem aos pro-
fissionais que assinalaram a modalidade do curso stricto sensu de maior 
importância concluído. 

A pós-graduação lato sensu, especialização e residência, principal-
mente a primeira, são as formas de aprimoramento profissional mais pro-
curadas. A especialização foi conquistada por 73,91% (17) dos dentistas, 
78,35% (76) dos enfermeiros e 63,79% (37) dos médicos (Tabelas 12, a 
seguir, e 49, anexa).

Tabela 12. Distrito Federal: distribuição, por categoria, dos profissionais 
de nível superior das equipes de Saúde da Família segundo 
a modalidade mais importante de pós-graduação concluída – 
2011 

Modalidade da
pós-graduação

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N % N N %

STRICTO SENSU

Livre docência 0 12 12,37 2     3,45

Mestrado 2    8,70 3 3,09 2 3,45

LATO SENSU

Especialização 17   73,91 76 78,35 37 63,79

Residência 0 - 6 6,19 20 34,48

Notas: 

• O total de pós-graduação não foi inserido porque não refletiria o número de profissionais, 
uma vez que um profissional pode ter cursado mais de uma pós-graduação. 

 • Estes totais restringem-se aos profissionais que assinalaram a modalidade mais importante 
do curso stricto sensu concluído. 
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Especialização

Gráfico 17 . Percentual dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família com  títulação de especialista - DF, 2011
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O tempo de exercício da especialidade (período decorrido após 
a conclusão do curso) pode ser um indicador de vivência profissional, 
além do tempo de formado, já tratado neste texto. A maioria (66,92%) 
dos integrantes das três categorias profissionais tem menos de 15 anos de 
especialização. Esse percentual chega a 72,37% dos enfermeiros e 70,59% 
entre os odontólogos; entre os médicos é de 54,05%. Os profissionais mais 
experientes (com mais de 15 anos de especialização) estão entre os médi-
cos (31,58% das mulheres e 23,53% dos homens) (Tabelas 50 e 51, anexas).

As informações fornecidas pelos 178 profissionais pesquisados tota-
lizam 209 cursos de especialização realizados em diversas áreas temáticas 
(Tabela 52, anexa). Esses cursos, depois de agrupados em quatro grandes 
áreas temáticas (Tabela 13), proporcionam algumas conclusões, entre as 
quais se destacam três como as mais importantes. Primeiro, o pequeno 
número de cursos de especialização em saúde de família (apenas 13,88% 
do total de cursos nas três categorias profissionais estudadas), o que pode 
ser atribuído, em boa medida, ao baixo número de cursos sobre esse tema 
central entre os médicos (somente um entre 64 cursos). Segundo, há um 
razoável equilíbrio na distribuição dos cursos nessa modalidade de capa-



69

citação pelas outras grandes áreas: saúde pública (28,23%), áreas clínicas 
(34,93%) e outros (22,97%). Terceiro, o destaque da participação dos cursos 
em áreas clínicas, aspecto fundamental para maximizar a resolubilidade da 
atenção; entre os médicos, praticamente metade dos cursos realizados foi 
nesse campo temático (clínica médica, pediatria e outros). Entre enfermei-
ros e dentistas, os percentuais foram de 20% e 65%, respectivamente.

Tabela 13.  Número de cursos de especialização realizados pelos 
profissionais das equipes da ESF, por categoria e total, 
segundo área temática – 2011

Áreas Categorias profissionais Total

Temáticas
Cirurgião-
-dentista

Enfer-
meiro Médico N %

Saúde pública 5 44 10 59 28,23

Saúde da família 3 25 1 29 13,88

Áreas clínicas 15 25 33 73 34,93

Outros 0 28 20 48 22,97

Total 23 122 64 209 100,00

É relativamente alto (73%) o percentual de profissionais com pelo 
menos um curso de especialização (carga horária superior a 360 horas); 
apenas os médicos (63,78%) estão um pouco abaixo da média (Tabela 53, 
anexa.)

Residência

Considerado o conjunto de médicos, aqueles portadores do título de 
residência são da ordem de 34,5%. Em relação ao total de enfermeiros, os 
portadores de título de residência superam ligeiramente os 6% (Tabela 14). 
Não há dentistas com residência. Há ofertas mais reduzidas em modalida-
des mais específicas neste campo, mas anotamos que são abertos a estes 
profissionais programas de residência multiprofissional em saúde.
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Tabela 14.  Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família, segundo a 
posse de titulação de residência e categoria – 2011 

Categoria profissional
Total de profis-

sionais

Com título de residência

N %

Enfermeiro 97 6 6,19

Médico 58 20 34,48

Total 155 26 16,77

Nota: Nenhum cirurgião-dentista informou possuir título de residência.

Entre os enfermeiros, quatro têm menos de 40 anos de idade; oito 
entre os médicos. Nas duas categorias em conjunto, 46% dos que têm 
residência (12) encontram-se nessa faixa etária (Tabela 54, anexa).

Entre os enfermeiros, dos que informaram ter residência, há cinco 
do sexo masculino para apenas uma mulher. Deste conjunto de profissio-
nais, 83,33% (cinco) têm menos de 15 anos de titulação. Entre os médicos 
há maior equilíbrio entre homens e mulheres, embora falte informação 
em um caso. No total dos ex-residentes médicos, pouco mais da metade 
(52,63%) tem menos de 15 anos de posse do titulo de residência. Esse 
percentual é mais alto entre as médicas (da ordem de 66%) do que entre 
os médicos (40%) (Tabela 55, anexa).

Metade dos enfermeiros ex-residentes (três) credenciou-se na área 
de clínica médica (Tabela 56, anexa). Entre os médicos, a especialidade 
mais escolhida foi medicina geral e comunitária (sete), seguida de cirurgia 
geral (três homens) e pediatria (duas mulheres).

Todos os seis enfermeiros obtiveram sua titulação no Distrito Fede-
ral. Entre os médicos, metade fez o curso de residência no Distrito Fede-
ral; a outra metade, em sete outras Unidades Federadas (Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). No 
conjunto das duas categorias profissionais, a maioria (61,54%) recebeu 
sua formação nessa modalidade de pós-graduação lato sensu no Distrito 
Federal (Tabela 15, a seguir, e Tabela 57, anexa).
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Tabela 15.  Enfermeiros e médicos segundo o estado onde obtiveram o 
título de Residência – 2011

Origem Enfermeiros Médicos Total

DF 6 10 16

Outros* 0 10 10

Total 6 20 26

* CE (2), RJ (2), SP (2), PB (1), PE (1), ES (1), MG (1), RJ (1) e SP (1).

Pós-graduação stricto sensu

A titulação dos integrantes das equipes de Saúde da Família 
revelou num primeiro momento, ao se perguntar a modalidade stricto 
sensu mais importante obtida, o predomínio da livre docência, título de 
maior hierarquia acadêmica obtido por 12 enfermeiros e dois médicos, 
com menor quantidade (sete) para indicação de mestrado, totalizando 
profissionais com pós-graduação stricto sensu (Tabela 12). Contudo, no 
decorrer do questionário, embora mantidas a indicação dessas modali-
dades, um número maior de enfermeiros e médicos, não inclusos nessa 
primeira informação mencionada, detalhou a área da pós-graduação 
stricto sensu, mais especialmente em relação a mestrado, gerando um 
acréscimo de respostas desses profissionais (Tabela 58, anexa). Não 
é possível detectar se são os mesmos que indicaram inicialmente a 
modalidade mais importante e agora se repetem em mestrado e livre-
-docência ou se são outros profissionais que somente teriam explicitado 
suas respostas a partir dos detalhamentos de informação nessa pós-
-graduação. A opção nesta parte do relatório de considerar a riqueza 
dos conteúdos em que se detalham áreas, situações por gênero e UF/
local da formação foi computar as respostas desses profissionais, o que 
explica as respectivas diferenças de totais consolidados nas tabelas a 
partir dessas e de outras informações fornecidas no questionário. 

Assim, nessa computação ampliada, na distribuição por idade dos 
pós-graduados stricto sensu foi relativamente alto o percentual dos que 
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não informaram a idade. Entre os que informaram a idade, 76,1% têm 
menos de 40 anos (Tabela 16).

Tabela 16.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais das equipes 
de Saúde da Família com pós-graduação stricto sensu 
segundo a faixa etária e o grau acadêmico – 2011 

Profissão e faixa etária

Livre docência Mestrado Não informou

N % N % N %

Cirurgião-dentista 0 0,00 2 28,57 0 0,00

30 – 39 0 0,00 1 14,29 0 0,00

40 – 49 0 0,00 1 14,29 0 0,00

50 – 59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Menos de 30 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Enfermeiro 12 85,71 3 42,86 7 63,64

30 – 39 8 57,14 2 28,57 3 27,27

40 – 49 1 7,14 0 0,00 1 9,09

50 – 59 2 14,29 0 0,00 1 9,09

60 ou mais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Menos de 30 1 7,14 1 14,29 2 18,18

Médico 2 14,29 2 28,57 4 36,36

30 – 39 0 0,00 0 0,00 1 9,09

40 – 49 0 0,00 1 14,29 0 0,00

50 – 59 0 0,00 0 0,00 3 27,27

60 ou mais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Menos de 30 2 14,29 1 14,29 0 0,00

Total 14 100 7 100 11 100

Os dois cursos de pós-graduação stricto sensu dos cirurgiões-den-
tistas (sexo feminino) foram nas áreas de prótese dentária e saúde cole-
tiva (Tabela 59, anexa). Entre os profissionais de enfermagem, a amplitude 
temática é bem mais ampla, cobrindo 11 especialidades distintas por 22 
profissionais, dos quais 19 são mulheres (Tabela 60, anexa). Dos sete médi-
cos detentores de titulação de pós-graduação stricto sensu em seis diferen-
tes áreas, quatro são homens (Tabela 61, anexa).
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Onze dos profissionais portadores de cursos de pós-graduação 
stricto sensu obtiveram a titulação no DF, sendo um médico e dez enfer-
meiros. Contudo, é relativamente alta (50%) a frequência de “não infor-
mou a UF onde obteve o título”. Nessa situação estão 16 profissionais (dez 
enfermeiros, cinco médicos e um dentista) (Tabela 62).

Capacitações

A capacitação em saúde da família, requisito importante – mas 
ainda não obrigatório – para integrar a equipe e assegurar maior quali-
dade ao desempenho profissional, foi obtida antes do ingresso na ESF/DF 
por 33,71%. Quanto menor esse percentual maior se torna a necessidade 
de treinamento pós-ingresso na equipe. Entre os dentistas, o percentual 
dos que receberam capacitação prévia (30,43%) ficou ligeiramente abaixo 
da média, e nos demais profissionais, um pouco acima (em torno de 34% 
entre enfermeiros e médicos). Não responderam a esse quesito 8,43% dos 
entrevistados (Tabela 17).

Tabela 17.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes que receberam capacitação em saúde da 
família antes de ingressar na ESF/DF segundo a categoria – 
2011 

Capacitação prévia

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

Sim 7 30,43 33 34,02 20 34,48 60 33,71

Não 15 65,22 55 56,70 33 56,90 103 57,87

Não respondeu 1 4,35 9 9,28 5 8,62 15 8,43

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00 178 100

Para 73% da equipe a capacitação em saúde da família antes de 
ingressar na ESF/DF teve duração mínima de quarenta e máxima de 179 
horas; entre estes estão 71,43% dos cirurgiões-dentistas, 78,79% dos 
enfermeiros e 65% dos médicos. Outros 8% tiveram treinamento entre 
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180 e 359 horas, o que representa apenas cinco profissionais (dois enfer-
meiros e três médicos) que receberam capacitação mais longa (180-359 h) 
(Tabela 63, anexa ).

A SES/DF, incluindo sua Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciên-
cias da Saúde (Fepecs), foi a principal instituição provedora de capacita-
ção antes do ingresso na ESF/DF. Dos sessenta profissionais capacitados, 
27 (45%) foram treinados nesse âmbito. Entretanto, foi relativamente alta 
(21,66%) a proporção dos que não responderam à pergunta (Tabela 64, 
anexa).

A capacitação depois do ingresso na ESF/DF atingiu 65% dos qua-
dros de nível superior. A cobertura superou 70% dos médicos e enfermei-
ros, mas foi de apenas 21,74% entre os odontólogos. Não informaram esse 
tipo de capacitação 15,73% dos entrevistados (Tabela 18 ).

Tabela 18.  Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior da ESF/DF que receberam capacitação depois do 
ingresso nessa Estratégia segundo categorias – 2011 

Capacitação após in-
gressar na Estratégia de 
Saúde da Família

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N % N % N % N %

Sim 5 21,74 70 72,16 41 70,69 116 65,17

Não 16 69,57 9 9,28 9 15,52 34 19,10

Não respondeu 2 8,70 18 18,56 8 13,79 28 15,73

Total geral 23 100,00 97 100,00 58 100,00 178 100

Foram ministrados 762 cursos em mais de vinte áreas temáticas 
distintas, o que representa uma média da ordem de quatro cursos para 
cada profissional desde que passaram a integrar a ESF/DF. Não obstante, a 
distribuição desse total entre as três categorias foi desigual. Entre os enfer-
meiros foram quase cinco cursos por servidor, e entre os médicos, 4,6%. 
A área odontológica foi a menos aquinhoada: uma média de apenas 0,52 
curso por profissional. Perto de 10% dos cursos foi sobre saúde da família, 
tanto para médicos como para enfermeiros. Para os dentistas, nessa temá-
tica foram apenas quatro (33,33%), em um total de 12. Problemas clínicos, 
tais como diabetes, hipertensão e dengue, entre outros, representaram 
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cerca de 20% dos cursos na média das três categorias profissionais. Entre 
os médicos, o percentual foi ligeiramente superior a 40%, o que é coerente 
com o objetivo de aumentar a resolubilidade da atenção primária ao con-
tribuir para evitar a referência para atendimento especializado. Entretanto, 
a maioria das capacitações (69,95%), também visando maximizar a resolu-
bilidade, referia-se a questões como saúde da mulher, da criança, do idoso 
e outros (Tabela 19, a seguir, e Tabela 65, anexa).

Tabela 19.  Cursos de capacitação ministrados após o ingresso na ESF/
DF por área temática e segundo a categoria profissional – 
2011

Áreas
temáticas

Cirurgiões-
-dentistas Enfermeiros Médicos Total

N % N % N % N %

Saúde da 
família 4 33,33 46 9,60 24 8,85 74 9,71

Problemas 
clínicos* 1 8,33 44 9,18 110 40,59 155 20,34

Outros** 7 58,33 389 81,22 137 50,56 533 69,95

Total 12 100 479 100 271 100 762 100

* DST/Aids, diabetes, hipertensão, dengue e outros.

** Saúde da mulher, da criança, do idoso e outros.

Dedicação ao Programa Saúde da Família

Não obstante a carga horária contratada de quarenta horas, 65,52% 
dos médicos informaram o exercício de atividade adicional ao PSF. Essa 
situação, menos significativa entre enfermeiros (29,90%) e cirurgiões-
-dentistas (30,43%), pode acarretar uma carga horária semanal exaustiva, 
com elevada possibilidade, a médio e a longo prazos, de influir negativa-
mente no rendimento e na qualidade do respectivo desempenho no PSF 
(Tabela 20). Pesquisa anterior (2005) mostrou, no caso dos médicos, uma 
proporção de 45,16% com atividade extra PSF.
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Tabela 20.  Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior da ESF/DF, por categoria e total, que exercem 
outra atividade – 2011 

Exercício de outra atividade

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Não 14 60,87 62 63,92 19 32,76

Sim 7 30,43 29 29,90 38 65,52

Não informou 2 8,70 6 6,19 1 1,72

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Do subtotal de dentistas (sete) que têm outra atividade além do 
PSF, 71,43% atuam no setor privado, e 14,29%, no setor público. Entre 
os enfermeiros a situação se inverte: dos 29 enfermeiros que têm outra 
atividade, 72,41% trabalham em outro órgão público, e 13,79%, no setor 
privado. Os 38 médicos que indicaram outra atividade distribuem sua  
atuação extra-PSF de forma mais equilibrada entre o setor público 
(44,74%) e o privado (34,21%). Há ainda médicos que informaram ter sua 
atuação extra-PSF incluindo os dois setores (13,16%). Nesta situação há 
também 3,45% dos enfermeiros. O percentual “sem informação” variou 
entre 14,29% (cirurgião-dentista) e 7,89% (médico) (Tabela 66, anexa).

Ao lado disso, 41,6% do total de profissionais de nível superior 
informaram trabalhar exclusivamente no PSF. Esse percentual sobe para 
60,9% entre os cirurgiões-dentistas e 63,9% entre os enfermeiros, des-
cendo para 32,8%% entre os médicos (Tabela 67, anexa).

3.4  BlOcO iii – atuaçãO em saúde da família

Tempo de atuação no Saúde da Família

O tempo de atuação de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentis-
tas no Saúde da Família no Distrito Federal está relacionado à evolução, 
bastante irregular, desse programa, incluindo as equipes de Saúde Bucal, 
em termos de cobertura. Após alcançar uma cobertura de 50% da popu-
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lação em 1998, o programa passou por um período de quase inativação, 
e somente a partir de 2008 voltou novamente a se expandir, ainda que a 
cobertura não ultrapassasse 15% da população em 2010/2011. A implan-
tação das equipes de Saúde Bucal foi iniciada praticamente em 2009. Essa 
trajetória tem repercussão sobre a manutenção das atividades e o tempo 
de atuação dos profissionais. Dessa forma, a grande maioria dos profissio-
nais tem menos de quatro anos de atuação no programa. Enquadram-se 
nessa situação quase 87% dos cirurgiões-dentistas, 68% dos enfermeiros 
e cerca de 74% dos médicos. De cinco a dez anos no programa é uma situ-
ação referida por 13% dos cirurgiões-dentistas, 24,7% dos enfermeiros e 
22,4% dos médicos (Gráfico 18, a seguir, e Tabela 68, anexa).

Gráfico 18. Distribuição dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família segundo o tempo de atuação nessas 
equipes - DF, 2011
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Forma de ingresso e vínculo

A grande maioria dos profissionais ingressou no Saúde da Família 
mediante concurso público: 78,36% dos enfermeiros, 82,61% dos cirurgi-
ões-dentistas e 98,28% dos médicos. Ingressaram por processo seletivo 
16,49% dos enfermeiros e 13,04% dos cirurgiões-dentistas (Tabela 69, 
anexa).
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Consistente com a forma predominante de ingresso (concurso 
público), mais de 87% dos profissionais são estatutários (87% dos cirurgi-
ões-dentistas, 82,5% dos enfermeiros e 96% dos médicos). Contratos tem-
porários prevalecem em menos de 7,5% dos profissionais. Enquadram-se 
nesta situação dois cirurgiões-dentistas, dez enfermeiros e apenas um 
médico (Gráfico 19, a seguir, e Tabela 70, anexa).

Gráfico 19. Distribuição dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família segundo o tipo de vínculo contratual 
vigente com a SES - DF, 2011
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Local de atuação x local de moradia

De modo geral, o percentual de profissionais do PSF que trabalham 
na mesma localidade onde residem é baixo. A maior ocorrência dessa situ-
ação é entre os enfermeiros: cerca de 24% desses profissionais trabalham 
na mesma localidade onde residem. No caso de cirurgiões-dentistas e 
médicos esse percentual é bem menor: 4,35% e 6,90%, respectivamente. 
Há poucos casos de moradia em outra cidade localizada fora do Distrito 
Federal. Esta pesquisa identificou duas dessas situações: um médico e um 
enfermeiro. Mas a grande maioria (82,02%) reside em outra localidade 
dentro do Distrito Federal (Tabela 71, anexa).
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Tempo de locomoção para o trabalho e meio de transporte

O problema da distância entre os locais de residência e de trabalho 
dos médicos talvez não afete ou afete pouco o desempenho do Saúde da 
Família no Distrito Federal, uma vez que 30,43% dos cirurgiões-dentis-
tas, 37,93% dos médicos e 51,55% dos enfermeiros informaram residir a 
menos de trinta minutos do local de trabalho. Despendem entre trinta e 
sessenta minutos no transporte entre um local e outro 65,22% dos cirurgi-
ões-dentistas, 36,06% dos enfermeiros e 51,72% dos médicos (Tabela 72, 
anexa). 

Gráfico 20. Distribuição dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família segundo o tempo habitual gasto para 
acesso ao local de trabalho - DF, 2011
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O Distrito Federal é conhecido pela precariedade dos serviços de 
transporte coletivo. Esse fato talvez ajude a compreender a alta percenta-
gem de profissionais que utilizam veículo particular como meio de trans-
porte para o serviço: em média 88,20%. Transporte coletivo ou transporte 
oferecido pela SES/DF são utilizados por menos de 6% e de 4% dos pro-
fissionais, respectivamente (Tabela 73, anexa).
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O cirurgião-dentista nas equipes de Saúde da Família

Do total de profissionais cirurgiões-dentistas entrevistados (23), 16 
atuavam em apenas uma equipe de Saúde da Família, enquanto os outros 
sete dividiam seu atendimento entre duas equipes da Estratégia de Saúde 
da Família, ou seja, trinta ESF contavam com alguma cobertura de equi-
pes de Saúde Bucal (ESB) (Gráfico 21 e Tabela 74, anexa). Para fomentar 
uma ampliação das ESB, o MS editou no ano 2000 a Portaria n. 1.444, de 
28/12 (regulamentada pela Portaria n. 267, de 6 de março de 2001), esta-
belecendo o incentivo financeiro para a reorganização da atenção à saúde 
bucal prestada nos municípios por meio do Programa Saúde da Família. 
A portaria aprovou, dentre outras coisas, a relação mínima de 1:2 (1 ESB 
para 2 ESFs). Por sua vez, a Portaria n. 673, de 3 de junho de 2003, tornou 
possível, porém não obrigatória, a equiparação de número de ESF e ESB. 
Durante o estudo, sete equipes continuavam na relação anteriormente 
aprovada.

Gráfico 21. Número de equipes de Saúde Bucal segundo o número de 
equipes de Saúde da Família que recebem cobertura das 
equipes de Saúde Bucal - DF, 2011

16

7

Uma Duas

Do total de profissionais cirurgiões-dentistas entrevistados (23), 18 
informaram contar com pelo menos uma cadeira odontológica disponível 
para atendimento e cinco não informaram se contam com cadeiras odon-
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tológicas para realização das atividades clínicas nas equipes de lotação 
(Tabela 21). Dos sete profissionais que atuavam em duas equipes, cinco 
informaram contar com cadeiras na segunda equipe em que realizam ati-
vidades clínicas e dois não informaram. A disponibilidade de cadeira na 
Unidade Básica de Saúde facilita o acesso da população ao tratamento 
odontológico, sem necessidade de deslocamento além de seu território 
adstrito. A disponibilidade de cadeira odontológica indica que esse fato 
não é o entrave para a possibilidade de ampliação do número de equipes 
de Saúde Bucal com cobertura de uma ESB para uma ESF.

Tabela 21.  Distrito Federal: número e percentual de cadeiras 
odontológicas disponíveis para as equipes de Saúde Bucal – 
2011

Número de cadeiras

Equipes de Saúde Bucal

Equipe de lotação Equipe 2

N % N %

Nenhuma 0 0,00 4 13,33

Uma 15 65,22 1 53,33

Duas 2 8,70 0 6,67

Três ou mais 1 4,35 0 3,33

Não informou 5 21,74 2 23,33

Total de equipes 23 100,00 7 100,00

A composição das equipes na visão dos diversos profissionais

Como os enfermeiros foram os profissionais que mais responderam 
à pesquisa, é possível perceber, com base na visão desses profissionais, 
se as equipes de Saúde da Família apresentavam falta de um ou outro 
componente. 

Do total de profissionais previstos na época da coleta de dados 
(ver metodologia), nota-se que o profissional que principalmente altera a 
composição das ESF é o médico. Os enfermeiros indicaram a presença de 
76 médicos nas ESF, o que corresponde à presença de 67,9% do total de 
médicos previstos para serem entrevistados (112) (Tabela 22). 
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Dos 31 dentistas previstos para participação na pesquisa, 28 (90,3%) 
foram referidos pelos enfermeiros em suas respostas, demonstrando boa 
cobertura dessa categoria profissional entre as equipes existentes. Consi-
derando que para cada equipe de Saúde Bucal haja um técnico e um auxi-
liar dessa área, as ESF estavam com déficit desses dois profissionais em 
relação ao quantitativo de dentistas previstos. No DF, as ESB são constitu-
ídas por CD e TSB, uma vez que não há cargo de ASB no quadro de profis-
sionais da rede de serviços de saúde. Uma questão que decorre da ausên-
cia desses dois profissionais na equipe é que outro trabalhador da ESF 
absorve suas atribuições, no caso o técnico de enfermagem. A presença 
de técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde foi apenas 
referida nos questionários, sem o indicativo de seu quantitativo, como se 
percebe nas respostas das três categorias profissionais pesquisadas. 

Tabela 22.  Distrito Federal: número e percentual de profissionais 
que integram as equipes de Saúde da Família segundo os 
profissionais pesquisados – 2011

Profissionais que integram a 
equipe de Saúde da Família 
dos profissionais entrevistados

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Cirurgião-dentista 23 100,00 28 28,87 18 31,03

Enfermeiro 22 95,65 97 100,00 58 100,00

Médico 20 86,96 76 78,35 58 100,00

Técnico ou auxiliar de enfer-
magem 22 95,65 95 97,94 57 98,28

Técnico de saúde bucal 16 69,57 21 21,65 13 22,41

Auxiliar de saúde bucal 6 26,09 12 12,37 7 12,07

Agente comunitário 22 95,65 95 97,94 56 96,55

Outro 1 4,35 6 6,19 1 1,72

Total de profissionais pesqui-
sados 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Nota: Em “outro” foram mencionados: nutricionista, fonoaudiólogo, serviços gerais, vigilantes, limpeza e 

auxiliar de limpeza. 
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Colaboração entre os integrantes da equipe de Saúde da Família

O maior grau de colaboração recebida pelos profissionais por outros 
membros da equipe ocorre principalmente durante a consulta na unidade 
de saúde, como mencionam dentistas, enfermeiros e médicos, seguido 
pelo atendimento em grupo também realizado na unidade de saúde, 
como destacam dentistas e enfermeiros. Os médicos recebem um grau de 
colaboração maior, principalmente nas atividades realizadas na unidade 
de saúde. Percebe-se que a colaboração entre os três profissionais ocorre 
com menor frequência nas atividades na comunidade e naquelas de cará-
ter administrativo (Tabela 23).

Tabela 23.  Distrito Federal: informação dos profissionais pesquisados 
com relação ao grau de colaboração que recebem de outros 
membros da equipe para a realização de suas atividades 
– ordenamento (1 – maior grau a 5 – menor grau de 
colaboração) – 2011

Tipo de atividade
Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

Consulta na unidade de saúde 1 1 1

Atendimento no domicílio 3 3 2

Atendimento em grupo na unidade de saúde 2 2 3

Atividades na comunidade 4 4 4

Atividades administrativas 5 5 5

Distribuição da atuação entre as diferentes atividades

A maior parte da carga horária dos profissionais é cumprida na uni-
dade de saúde, principalmente no consultório, como se nota no Gráfico 22 
e na Tabela 75, anexa. Os dentistas, pelas características do seu trabalho, 
são os profissionais que passam a maior parte do tempo no consultório 
(68,4%), seguidos dos médicos (59,9%) e dos enfermeiros (36,2%). Den-
tistas e médicos utilizam mais de 2/3 da sua carga horária nos atendi-
mentos realizados na unidade de saúde (77,4% e 67,4%, respectivamente), 
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enquanto os enfermeiros consomem menos de 50% nesse tipo de aten-
dimento, resultado principalmente do seu envolvimento com atividades 
administrativas e de coordenação e supervisão do trabalho técnico, que 
somam 14,8% da sua carga horária. O atendimento domiciliar consome 
16% da carga horária dos enfermeiros, 14,2% da dos médicos e apenas 
7,9% da carga horária dos dentistas.

Os dentistas relatam que 68,4% de sua carga horaria é no consultó-
rio, seguido pela atividade em grupo na unidade (9%). O atendimento no 
domicílio e a atividade em grupo na comunidade vêm a seguir, indicando 
7,9% e 5%, respectivamente. As atividades administrativas consomem 4% 
da carga horária, acima das atividades de deslocamento para fora da uni-
dade (2,8%) e de capacitação (2,0%).



85

Gráfico 22. Distribuição da carga horária média dos profissionais das 
equipes de Saúde da Família do Distrito Federal, em cada ati-
vidade exercida , segundo as profissões pesquisadas - DF, 2011
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Diante da utilização da carga horária média semanal, os profissio-
nais indicaram um número médio estimado de atendimentos realizados. 
Nota-se principalmente que os médicos realizaram um número quase três 
vezes maior de consultas semanais (86) em relação aos enfermeiros (35) 
e aos dentistas (36) (Tabela 24). O número médio de visitas domiciliares 
semanais variou pouco entre os enfermeiros (dez) e os médicos (sete). Os 
dentistas informaram que foram realizadas em média, durante um mês, 
11 visitas domiciliares, em torno de 31 consultas programáticas, vinte tra-
tamentos concluídos e 18 atendimentos de urgência. Vale considerar que 
não se pode afirmar que os vinte tratamentos concluídos estão incluídos 
nas 31 consultas mensais programáticas, visto que um mesmo paciente 
pode iniciar e concluir o tratamento dentro de um mesmo mês, ou os 
pacientes podem não ser os mesmos (os que iniciaram podem não ser os 
mesmos que concluíram).

Tabela 24.  Distrito Federal: número médio semanal estimado de 
atendimentos prestados por profissionais de nível superior 
da ESF/DF segundo a categoria e o tipo de procedimento – 
2011 

Categoria profissional e tipo de procedimento Média semanal de atendimentos

Cirurgião-dentista

Consultas semanais na unidade de saúde 36

Visitas domiciliares mensais 11

Consultas odontológicas mensais programáticas 31

Tratamentos mensais concluídos 20

Atendimentos de urgência 18

Enfermeiro

Consultas semanais de enfermagem 35

Visitas domiciliares semanais 10

Médico

Consultas médicas semanais 86

Visitas domiciliares semanais 7

O maior percentual de atividades em grupo realizadas pelas ESF, 
conforme opinião dos médicos e dos enfermeiros, é voltado para os porta-
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dores de hipertensão e diabetes – cerca de 60% –, e depois para os grupos 
de gestantes (47,4% para enfermeiros e 43,1% para os médicos). Quando 
os grupos de gestantes se somam ao atendimento em grupo voltado para 
mulheres adultas o percentual de atividades nessa modalidade alcança 
84,5% de acordo com enfermeiros e 82,8% segundo os médicos. Ativida-
des em grupo para crianças foram referidas por cerca de 31% dos enfer-
meiros e dos médicos, enquanto cerca de 24% disseram haver ativida-
des em grupo para idosos. Com percentuais abaixo de 17%, enfermeiros 
e médicos relataram atividades em grupo voltadas para homens adultos, 
obesos e adolescentes. Cerca de 22% dos enfermeiros e 15,5% dos médi-
cos ainda informaram que há atividades em grupo para outras clientelas 
(Gráfico 23) (Tabela 76, anexa). Em “outros” os médicos indicaram grupos 
voltados a tabagismo; geriatria; planejamento familiar; shantala e cine-
sioterapia. Os enfermeiros responderam em “outros” estes grupos: taba-
gismo; acidentes e violência; climatério; oficina de pais; pé diabético; pla-
nejamento familiar; planejamento reprodutivo; saúde da mulher e terapia 
comunitária artesanal.

Gráfico 23. Percentual de clientelas específicas para as quais existem 
atividade em grupo realizadas pelas equipes de Saúde da 
Família segundo as profissões pesquisadas – DF, 2011
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Em relação à participação profissional nas atividades em grupo rea-
lizadas pelas ESF, nota-se um equilíbrio na participação de enfermeiros e 
médicos. Nos grupos de hipertensão e diabetes a participação é de 79,38% 
e 74,14%, respectivamente, e nos de gestantes, 59,79% e 43,10%, respec-
tivamente. Entre os grupos de mulheres adultas, crianças, idosos e outros, 
o percentual de participação dos enfermeiros supera o de médicos. No 
entanto, nos grupos voltados para homens adultos, obesos, adolescentes e 
tabagismo a participação dos médicos ultrapassa a participação dos enfer-
meiros, como demonstra o Gráfico 24 (Tabela 77, anexa).

Gráfico 24. Percentual da participação habitual de clientelas específicas 
para as quais existem atividade em grupo realizadas 
pelas equipes de Saúde da Família segundo profissões 
pesquisadas – DF, 2011
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Procedimentos adotados na rotina

De acordo com os dados da Tabela 25, pode-se constatar se os pro-
fissionais realizam em sua rotina atividades e procedimentos previstos 
para uma ESF. Todos os dentistas informaram que realizam procedimen-
tos de dentística/restaurações, exodontia de dentes decíduos e ações edu-
cativas e preventivas; 91,30% realizam urgências endodônticas; 86,96% 
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fazem procedimentos de periodontia e 69,57% realizam exodontia de 
dentes permanentes. Todos os procedimentos citados estão entre aqueles 
que devem ser realizados na APS. 

Segundo o Caderno de Atenção Básica n. 17 sobre saúde bucal 
(BRASIL, 2006), dentre os procedimentos que estão entre os critérios de 
exclusão para referência aos Centros de Especialidades Odontológicas 
estão: exodontia simples (de dentes decíduos e permanentes), pacien-
tes com bolsas periodontais de até quatro milímetros (procedimento de 
periodontia) e usuários com necessidade de pulpotomia (urgência endo-
dôntica), ou seja, procedimentos que devem ser realizados numa UBS. 

Entre os enfermeiros que responderam à questão, percebe-se que 
de 80% a 91% realizam coletas de material para prevenção de CA de colo 
uterino, consultas de pré-natal, crescimento e desenvolvimento/doenças 
da infância, exames e orientações para prevenção de CA de mama, con-
sultas direcionadas aos portadores de hipertensão e diabetes. Entre 56% 
e 63% dos profissionais realizavam consultas voltadas para casos de DST/
Aids e dengue, além de consultas de planejamento familiar. Entre 19% e 
23% afirmaram fazer consultas para os portadores de hanseníase, tuber-
culose e transtornos e sofrimentos psíquicos.

Entre os médicos, entre 93% e 100% afirmaram fazer tratamento 
para hipertensão e diabetes, consultas de pré-natal e de crescimento e 
desenvolvimento/doenças da infância. Entre 71% e 86% realizam exames 
e orientações para prevenção de CA de mama, tratamento de transtornos 
e sofrimentos psíquicos, planejamento familiar, tratamento de dengue e 
tratamento de DST. E entre 28% e 38% realizam tratamento de hanse-
níase e tuberculose, tratamento de tabagismo e coleta de material para 
prevenção de CA de colo uterino.

Percebe-se que as ESF desenvolvem um leque variado de atividades 
que abrangem diferentes tipos de clientelas e ações programáticas especí-
ficas. Cabe destacar que, além disso, os profissionais ainda lidam com uma 
demanda espontânea que busca atendimento nas unidades de saúde para 
solucionar queixas agudas que podem ser manejadas numa ESF.
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Tabela 25.  Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior da ESF do DF que realizam procedimentos 
privativos de cada categoria – 2011

Profissional e tipo de procedimentos que executa 

N. 
de profissio-

nais

% dos que 
executam o 

procedimento

Cirurgião-dentista

Dentística/restaurações 23 100,00

Exodontias de dentes decíduos 23 100,00

Exodontias simples (dentes permanentes) 16 69,57

Periodontia 20 86,96

Urgências endodônticas 21 91,30

Ações educativas/preventivas 23 100,00

Enfermeiro (consultas)

Crescimento e desenvolvimento/doenças da infância 82 84,54

Planejamento familiar 61 62,89

Pré-natal 80 82,47

Exame e orientação para prevenção de CA de mama 81 83,51

Coleta de material para prevenção de CA do colo uterino 88 90,72

Portadores de hipertensão 78 80,41

Portadores de diabetes 79 81,44

Portadores de tuberculose 22 22,68

Portadores de hanseníase 18 18,56

Portadores de DST/Aids 54 55,67

Portadores de dengue 57 58,76

Portadores de transtornos e sofrimentos psíquicos 22 22,68

Médico (consultas)

Crescimento e desenvolvimento/doenças da infância 54 93,10

Planejamento familiar 46 79,31

Pré-natal 54 93,10

Exame e orientação para prevenção de CA de mama 41 70,69

Coleta de material para prevenção de CA de colo uterino 22 37,93

Tratamento de hipertensão 58 100,00

Tratamento de diabetes 57 98,28

Tratamento de tuberculose 18 31,03

Tratamento de hanseníase 16 27,59
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Tratamento de DST 50 86,21

Tratamento de dengue 49 84,48

Tratamento de transtornos e sofrimentos psíquicos 45 77,59

Tratamento de tabagismo 20 34,48

Na maioria das equipes de Saúde Bucal (16) o TSB não realiza aten-
dimento clínico supervisionado (Tabela 26). Segundo a Lei n. 11.889, de 24 
de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de TSB 
e de ASB, estão descritas nas funções do TSB várias atividades de atendi-
mento clínico. A supervisão direta do cirurgião-dentista é obrigatória em 
todas as atividades clínicas, podendo as atividades extraclínicas receberem 
supervisão indireta. São exemplos de atividades clínicas de função do TSB: 
fazer a remoção do biofilme de acordo com a indicação técnica definida 
pelo cirurgião-dentista; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais 
e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista, e remover suturas.

Tabela 26.  Distrito Federal: número e percentual de equipes de Saúde 
Bucal em que o técnico de saúde bucal realiza atendimento 
clínico supervisionado – 2011

Supervisão do técnico de Saúde Bucal

Número de equipes de Saúde 
Bucal 

N. %

Não 16 69,57

Sim 7 30,43

Total 23 100,00

Reuniões das equipes

A realização de reuniões periódicas nas ESF pode ser um indicativo 
de que as equipes buscam orientar suas ações baseadas em discussões 
internas, na maior parte das vezes em encontros semanais. A maioria dos 
dentistas (56,67%), dos enfermeiros (61,86%) e dos médicos (62,07%) 
afirma que suas equipes realizam reuniões internas semanalmente. Reu-
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niões quinzenais e mensais ocorrem para 13,33%, 27,83% e 25,86% dos 
mesmos profissionais, respectivamente. As reuniões ocorrem com perio-
dicidade indefinida para 23,33% dos dentistas, 8,35% dos enfermeiros e 
6,90% dos médicos (Gráfico 25). Pelas respostas da Tabela 78 anexa, nota-
-se que em apenas duas ou três ESF os profissionais não se reúnem.

Gráfico 25. Periodicidade das reuniões internas das equipes de Saúde da 
Família apontada pelos profissionais de nível superior que 
as integram – DF, 2011
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A participação dos dentistas em menos de metade das reuniões 
(Tabela 27) a priori suscita algumas possibilidades, como menor presença 
nas discussões gerais das ESF, participação apenas quando a pauta tem 
alguma relação com as questões de saúde bucal, ou mesmo que não have-
ria uma programação conjunta dessas atividades. De qualquer forma, 
como a modalidade de pesquisa não comportava buscar este nível de 
detalhamento associado à pauta das reuniões, não é possível afirmar quais 
fatores causais tiveram maior influência em relação a isso. O fato de parte 
desses profissionais se distribuírem em duas equipes também pode ser 
considerado.
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Tabela 27.  Distrito Federal: frequência de participação dos profissionais 
de nível superior nas reuniões internas das ESF – 2011 

Frequência de participação nas 
reuniões

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Habitualmente 14 46,67 90 93,75 53 94,64

Ocasionalmente 13 43,33 4 4,17 3 5,36

Não participa 1 3,33 0 0,00 0 0,00

Não informou 2 6,67 2 2,08 0 0,00

Total 30 100,00 96 100,00 56 100,00

Nota: Foram consideradas as respostas dos cirurgiões-dentistas para as equipes 1 e 2 de atuação.

A maioria dos dentistas (57,14%) informa participar habitualmente 
das reuniões internas das ESF quando se trata da sua equipe de lotação e 
ocasionalmente (42,86%) quando se trata da segunda equipe sob sua res-
ponsabilidade. O alto percentual de participação ocasional dos dentistas 
(57,14%) nas reuniões da segunda equipe também pode ser um indicativo 
de que esse profissional participa menos das discussões gerais das ESF ou 
que apenas participa quando a pauta tem alguma relação com as questões 
de saúde bucal. O fato de dividir carga horária em mais de uma ESF pode 
ser outro fator que dificulta a participação desse profissional nas reuniões 
periódicas (Gráfico 26) (Tabela 79, anexa).

Gráfico 26. Participação (%) dos cirurgiões-dentistas que atuam em 
duas equipes nas reuniões internas das equipes de Saúde da 
Família - DF, 2011

57,14
42,86

14,29

57,14

28,57

Equipe de lotação Equipe 2

Habitualmente Ocasionalmente Não participa Não informou



94

A maioria dos profissionais (77,14%) acredita que as reuniões inter-
nas contribuem muito para maior eficiência do trabalho das ESF. Ape-
nas 20% acreditam que essas reuniões contribuem apenas em parte para 
melhorar o trabalho em equipe. Os médicos (83,93%) são mais otimistas 
nesse sentido, acompanhados pelos enfermeiros (77,08%) e pelos dentis-
tas (60,87%). Apenas 13,04% dos dentistas (três profissionais) acham que 
as reuniões não contribuem para melhorar o trabalho das ESF (Gráfico 27) 
(Tabela 80, anexa).

Gráfico 27. Distribuição percentual das opiniões dos profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família sobre o grau 
de contribuição das reuniões internas para a maior eficiência 
do trabalho – DF, 2011 
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Os enfermeiros são os profissionais que habitualmente coordenam 
as reuniões internas das ESF na opinião de 80% dos dentistas, de 66,07% 
dos médicos e de 82,29% em sua própria percepção. Os médicos são os 
profissionais que habitualmente coordenam as reuniões para 6,67% dos 
dentistas, 10,42% dos enfermeiros e 28,57% na sua própria opinião. Cerca 
de 5% dos médicos e enfermeiros afirmam que um dos integrantes coor-
dena as reuniões rotativamente (Gráfico 28) (Tabela 81, anexa). Destaca-
damente o enfermeiro é o profissional que aparece não só na coordena-
ção das reuniões internas das ESF, como também da própria coordenação 
das ESF (90,72%), como se nota na Tabela 82, anexa. Apenas 17,24% dos 
médicos e 4,35% dos dentistas afirmaram coordenar ESF na época da 
coleta de dados da pesquisa. No entanto, 37,93% dos médicos, 26,09% dos 
dentistas e 67,01% dos enfermeiros informaram que já haviam exercido a 
coordenação da ESF anteriormente (Tabela 28).

Gráfico 28. Percentual dos profissionais que coordenam habitualmente 
as reuniões internas das equipes de Saúde da Família, 
segundo os profissionais pesquisdos - DF, 2011
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Tabela 28. Distrito Federal: número e percentual, por categoria e 
total, de profissionais de nível superior da ESF/DF que já 
exerceram a coordenação da equipe de Saúde da Família – 
2011  

Já exerceu coordenação

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Não 17 73,91 32 32,99 36 62,07

Sim 6 26,09 65 67,01 22 37,93

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

As Gerências de Atenção Primária e Estratégia de Saúde da Famí-
lia (Gapesf), mais recentemente convertidas em Diretorias Regionais de 
Atenção Primária à Saúde (Diraps), realizam reuniões mensais na opinião 
de 30,43% dos dentistas, 51,73% dos médicos e 56,70% dos enfermeiros. 
Para menos de 5% dos profissionais essas reuniões ocorrem quinzenal-
mente e sem periodicidade definida para 6,9% dos médicos, 17,39% dos 
dentistas e 25,77% dos enfermeiros. Para 20,69% dos médicos e 34,78% 
dos dentistas a periodicidade dessas reuniões era desconhecida (Tabela 
29). Nessas reuniões, geralmente são discutidos o trabalho das ESF, as 
demandas do nível central da Secretaria de Saúde para as ESF, questões 
administrativas e clínicas, etc. 
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Tabela 29. Distrito Federal: periodicidade das reuniões com a Gerência 
Regional da ESF conforme informação dos profissionais de 
nível superior das equipes – 2011 

Periodicidade

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N % N % N %

Quinzenal 1 4,35 2 2,06 4 6,90

Mensal 7 30,43 55 56,70 30 51,72

Bimestral 0 0,00 6 6,19 0 0,00

Não tem periodicidade definida 4 17,39 25 25,77 4 6,90

Outra 1 4,35 1 1,03 1 1,72

Não sei 8 34,78 0 0,00 12 20,69

Não informou 2 8,70 8 8,25 7 12,07

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Entre os dentistas, 56,52% informaram participar de reuniões com 
a Gerência Regional de Odontologia, de acordo com os dados da Tabela 
30. Na opinião desses profissionais (4,35%), as gerências regionais de 
odontologia realizam reuniões mensais. Para 21,74% deles essas reuniões 
ocorrem bimestralmente e sem periodicidade definida para 30,43% dos 
profissionais (Tabela 31).

Tabela 30.  Distrito Federal: participação das equipes de Saúde Bucal 
(ESB) ou do dentista nas reuniões com a Gerência Regional 
de Odontologia – 2011

Participação das reuniões com a Gerência Regio-
nal de Odontologia

Cirurgião-dentista/ESB

N %

Sim 13 56,52

Não 10 43,48

Total 23 100,00
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Tabela 31.  Distrito Federal: periodicidade das reuniões de equipe de 
Saúde Bucal (ESB) ou do dentista com a Gerência Regional 
de Odontologia – 2011

Periodicidade das reuniões com a Gerência Regio-
nal de Odontologia

Cirurgião-dentista/ESB

N %

Quinzenal 0 0,00

Mensal 1 4,35

Bimestral 5 21,74

Não tem periodicidade definida 7 30,43

Não sabe 0 0,00

Não informou 10 43,48

Total 23 100,00

Conhecimento e uso de informações sobre a clientela

Apesar de o Distrito Federal ser uma das poucas Unidades da 
Federação que inseriu informações de situação de saúde bucal na ficha A 
do Siab (cadastro das famílias), mais da metade dos dentistas (52,18% e 
57,15% das equipes de lotação e equipe 2, respectivamente) não contam 
com essa informação. Cerca de 48% dos dentistas dizem contar com os 
dados da situação de saúde bucal da população coberta por sua equipe de 
lotação contra 28,57% dos profissionais que também atuam na segunda 
equipe (Gráfico 29 e Tabela 83, anexa). Aparentemente há um envolvi-
mento menor do dentista na equipe que não é aquela de sua lotação 
original.
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Gráfico 29. Percentual de cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da 
Família que informaram contar com dados sobre a situação 
de saúde bucal da área de atuação (cadastro, ficha A)  - DF, 
2011
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Para 21,74% e 28,57% dos dentistas (equipe de lotação e equipe 
2, respectivamente), a periodicidade de atualização das informações de 
saúde bucal na ficha A ocorre mensalmente, enquanto para 34,78% e 
28,57% dos profissionais (equipe de lotação e equipe 2, respectivamente) 
não há periodicidade definida para essa atualização (Gráfico 30 e Tabela 
84, anexa).
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Gráfico 30. Percentual das periodicidades com que são atualizadas as 
informações do cadastro (ficha A) das equipes de Saúde da 
Família que contam com cirurgião-dentista - DF, 2011 
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Quanto à utilização das informações da ficha A pelo cirurgião-den-
tista, dos profissionais que informaram utilizar essa informação 47,83% 
o fazem na equipe de lotação e 28,57% na segunda equipe (Gráfico 31 e 
Tabela 85, anexa). As informações contidas na ficha A do Siab são impor-
tantes para o diagnóstico do território e para o planejamento das ações 
das equipes.

Gráfico 31. Percentual de utilização das informações do cadastro (ficha 
A) pelos cirurgiões-dentistas de Saúde da Família na opinião 
desses profissionais – DF, 2011 
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Enfermeiros (85,57%) e médicos (70,69%) afirmam ter à disposição 
dados sobre a situação de saúde e dos fatores de risco mais importan-
tes das áreas de atuação das suas equipes, enquanto apenas 10,31% dos 
enfermeiros e 29,31% dos médicos dizem não ter esses dados à disposição, 



101

os quais poderiam contribuir para melhorar a abordagem e a intervenção 
das equipes (Gráfico 32 e Tabela 86, anexa). Para 48,45% dos enfermeiros 
e 27,59% dos médicos, a atualização desses dados ocorre mensalmente. 
Para 27,84% dos enfermeiros e 39,66% dos médicos a atualização desses 
dados não tem periodicidade definida. Além disso, 5,15% dos enfermeiros 
e 20,69% dos médicos não sabem dizer de quanto em quanto tempo há 
atualização de dados, indicando que para alguns profissionais a atuali-
zação cadastral das famílias não faz parte das suas práticas de trabalho 
(Tabela 32).

Gráfico 32. Percentual da disponibilidade ou indisponibilidade de 
dados sobre a situação de saúde e sobre os fatores de risco 
mais importantes nas áreas de atuação das equipes de Saúde 
da Família do Distrito Federal, conforme informação de 
médicos e enfermeiros dessas equipes - DF, 2011
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Tabela 32.  Distrito Federal: periodicidade com que são atualizadas as 
informações sobre a situação de saúde e fatores de risco mais 
importantes da área de atuação das equipes de Saúde da 
Família conforme opinião de enfermeiros e médicos dessas 
equipes – 2011

Frequência de atualização das 
informações

Enfermeiro Médico

N % N %

Diária 1 1,03 1 1,72

Mensal 47 48,45 16 27,59

Quinzenal 0 0,00 1 1,72

Semanal 9 9,28 2 3,45

Não tem periodicidade definida 27 27,84 23 39,66

Não sei 5 5,15 12 20,69

Dados não estão atualizados 1 1,03 0 0,00

Não informou 7 7,22 3 5,17

Total geral 97 100,00 58 100,00

O Sistema de Informações da Atenção Básica (Siab) é um instru-
mento de avaliação e monitoramento das ações e análise da situação 
de saúde da população. A Programação para Gestão por Resultados na 
Atenção Básica (Prograb) é um software para a programação das ações 
das equipes de Atenção Básica e de Saúde da Família desenvolvido em  
software livre pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde. Funciona como uma ferramenta de programação que tem como 
eixo a integralidade da atenção. 

Dos enfermeiros entrevistados, 74,23% informaram utilizar o Siab, 
enquanto apenas 5,15% utilizavam o Prograb. Entre os médicos, 41,38% 
utilizam o Siab e 12,07%, o Prograb (Tabelas 33 e 34).
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Tabela 33.  Distrito Federal: número e percentual de enfermeiros e 
médicos que informaram a utilização dos dados do sistema 
Siab pelas ESF/DF – 2011 

Uso de informações do Sistema 
Siab

Enfermeiro Médico

N % N %

Sim 72 74,23 24 41,38

Não 16 16,49 12 20,69

Não sabe 3 3,09 19 32,76

Não informou 6 6,19 3 5,17

Total 97 100,00 58 100,00

Nota: Esta questão não foi direcionada ao cirurgião-dentista.

Tabela 34.  Distrito Federal: número e percentual de enfermeiros e 
médicos que informaram a utilização dos dados do sistema 
Prograb pelas ESF – 2011

Uso de informações do
Sistema Prograb

Enfermeiro Médico

N. % N. %

Sim 5 5,15 7 12,07

Não 27 27,84 16 27,59

Não sei 11 11,34 22 37,93

Não informou 54 55,67 13 22,41

Total 97 100,00 58 100,00

Programação de atividades

De acordo com o Gráfico 34 e a Tabela 87, anexa, para enfermei-
ros (78,35%), médicos (74,14%) e dentistas (43,33%) a elaboração da 
programação das equipes é feita em conjunto pela equipe, mas 40% dos 
dentistas afirmam que cada um elabora a sua parte e o coordenador da 
equipe faz a consolidação da programação, contra um percentual menor 
de enfermeiros (8,25%) e médicos (13,79%). Apenas 8,25% dos enfermei-
ros e 6,90% dos médicos dizem que a elaboração da programação das 
atividades da equipe é feita pelo coordenador da equipe. Quando ques-
tionados sobre se a comunidade participa dessa elaboração (Gráfico 34 e 
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Tabela 88, anexa), mais de 60% dos profissionais afirmam que não há esse 
tipo de participação. Apenas 10% dos dentistas, 18,56% dos enfermeiros 
e 31,03% dos médicos dizem que há participação comunitária, revelando 
uma baixa participação da comunidade na programação das atividades 
que serão desenvolvidas pelas ESF.

Gráfico 33. Percentual das maneiras como as equipes da ESF elaboram 
as respectivas programações de atividades segundo a 
informação dos profissionais de nível superior dessas 
equipes – DF, 2011 
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Gráfico 34. Participação da comunidade na elaboração da programação 
das equipes de Saúde da Família conforme a opinião dos 
profissionais de nível superior dessas equipes – 2011 
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O uso de mapas da área de atuação das equipes permite não só 
uma visão geográfica do território, mas a possibilidade de intervir de 
forma orientada em relação aos problemas identificados no diagnóstico da 
situação de saúde da comunidade. A maior parte dos profissionais afirma 
fazer uso para realização de suas atividades desse tipo de ferramenta (80% 
dos dentistas, 76,29% dos enfermeiros e 77,59% dos médicos), enquanto 
apenas 3,33%, 21,65% e 12,07%, respectivamente, dizem não utilizá-lo 
(Gráfico 35 e Tabela 89, anexa).
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Gráfico 35. Percentual de profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família, por categoria e total, que informaram 
sobre a disponibilidade de mapa(s) da – 2011 
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Fatores importantes para a melhoria do trabalho

De acordo com os dados da Tabela 35, para enfermeiros e médicos 
a infraestrutura e a capacitação dos integrantes das equipes são os dois 
principais fatores que poderiam ser priorizados para melhoria do trabalho 
das equipes. Para os dentistas, os dois principais fatores são a manutenção 
dos equipamentos odontológicos e o suprimento de material de consumo 
específico da sua área (mesmo quando não se inclui o suprimento de mate-
riais para restauração, que apareceu como último fator a ser priorizado). A 
capacitação dos integrantes da equipe aparece em terceiro lugar, seguida 
da infraestrutura na opinião dos dentistas. Transporte para realização de 
visitas domiciliares e suprimento de medicamentos se alternam na quarta 
e na quinta posições como fatores a melhorar as condições de trabalho na 
visão de médicos e enfermeiros. Esses mesmos profissionais consideram, 
finalmente, que o suprimento de material de consumo e outros fatores 
melhorariam as condições de trabalho. Entre os dentistas, o transporte 
para realização de visitas domiciliares, seguido de outros fatores, e o supri-
mento de materiais para restauração aparecem no final da lista de fato-
res a serem priorizados. A despeito de nenhum dos fatores mencionados 
pelos profissionais ser novidade para a maioria dos gestores, a realidade 
demonstra que os investimentos e as iniciativas da gestão dos serviços são 
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pouco sentidos pelos profissionais que atuam nas ESF, constituindo-se em 
desestímulo e muitas vezes em abandono de postos de trabalho por falta 
de condições para atuação profissional e oferta de melhores serviços para 
os usuários do sistema de saúde. 

Tabela 35.  Distrito Federal: principais fatores que devem ser 
priorizados para melhoria do trabalho das equipes de 
Saúde da Família do Distrito Federal segundo a opinião dos 
profissionais de nível superior da ESF/DF – 2011

Fatores que devem ser priorizados N. %

Cirurgião-dentista

1. Manutenção dos equipamentos odontológicos 18 24,32

2. Suprimento de material de consumo odontológico 14 18,92

3. Capacitação dos integrantes da equipe 13 17,57

4. Infraestrutura 10 13,51

5. Transporte para realização de visitas domiciliares 8 10,81

6. Outro 7 9,46

7. Suprimento de materiais para restauração 4 5,41

Total de fatores que devem ser priorizados 74 100,00

Enfermeiro

1. Infraestrutura 74 28,46

2. Capacitação dos integrantes da equipe 69 26,54

3. Transporte para realização de visitas domiciliares 47 18,08

4. Suprimento de medicamentos 34 13,08

5. Suprimento de material de consumo 22 8,46

6. Outro 14 5,38

Total de fatores que devem ser priorizados 260 100,00

Médico

1. Infraestrutura 49 26,06

2. Capacitação dos integrantes da equipe 48 25,53

3. Suprimento de medicamentos 31 16,49

4. Transporte para realização de visitas domiciliares 27 14,36

5. Suprimento de material de consumo 24 12,77

6. Outro 9 4,79

Total de fatores que devem ser priorizados 188 100,00
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3.5 BlOcO iV – articulaçãO cOm OutrOs níVeis de atençãO

Encaminhamento para especialidades

Com relação a este item, buscou-se, inicialmente, colher estimativas 
sobre a frequência de encaminhamento de pacientes para atendimento 
especializado. Cerca de um terço dos profissionais consultados nas três 
categorias estimou um percentual de até 10% dos atendimentos. A esti-
mativa de encaminhamento de 10% a menos de 20% do total de aten-
dimento foi feita por quase 46,5% dos médicos, por 21,7%% dos cirur-
giões-dentistas e por 28,87% dos enfermeiros. Ou seja, para 56,5% dos 
cirurgiões-dentistas, 58,8% dos enfermeiros e 78,4% dos médicos os enca-
minhamentos situam-se em até 20% dos atendimentos realizados (Tabela 
90, anexa). No estudo realizado em quatro capitais da Região Norte – Rio 
Branco, Boa Vista, Manaus e Belém –, cerca de 50% dos médicos estima-
ram uma taxa de encaminhamento de até 10% (SANTANA, J. P et al., 
2012). No estudo realizado nas capitais da Região Centro-Oeste, cerca de 
59% dos médicos estimaram uma taxa de encaminhamento de até 10% 
(SANTANA, J. P et al., 2010b).

Gráfico 36. Distribuição dos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família segundo percentuais selecionados de 
pacientes encaminhados para atendimento especializado - 
DF, 2011
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Especialidades que mais recebem referência de pacientes

Tanto para o médico como para o cirurgião-dentista foi solicitado 
que assinalassem, de uma lista de especialidades, as três para as quais 
faziam o maior número de encaminhamentos. No caso dos médicos, as 
três especialidades mais citadas foram cardiologia, oftalmologia (22,49% e 
20,12% das menções) e dermatologia (15,98%). A elas se seguem gineco-
-obstetrícia (11,83%), ortopedia (11,24%) e cirurgia geral (10,06%). O 
encaminhamento em pediatria, apesar do total de atendimentos ser 
presumivelmente elevado, é pouco citado: menos de 2,5% das menções 
(Tabela 91, anexa).

Segundo a grande maioria dos médicos (91,38%), são habitual-
mente fornecidas informações escritas a respeito do paciente para serem 
entregues ao especialista ou ao serviço especializado (Tabela 92, anexa). 

No caso dos cirurgiões-dentistas, as três especialidades mais citadas 
como objeto de encaminhamento de pacientes foram endodontia (32,35% 
das menções), cirurgia bucomaxilofacial (23,53%) e periodontia (11,76%). 
Logo após são mencionados os referenciamentos de pacientes com neces-
sidades especiais e radiologia, com 10,29% e 8,82% das menções, respec-
tivamente (Tabela 93, anexa). 

Opinião sobre o funcionamento dos mecanismos de referência e 
contrarreferência de pacientes

Na pesquisa procurou-se também saber a opinião dos profissionais 
do Saúde da Família sobre o funcionamento dos mecanismos de referên-
cia e contrarreferência de pacientes. Os médicos e os enfermeiros são os 
que têm uma opinião mais negativa a respeito do funcionamento des-
ses mecanismos: para cerca de 55% dos enfermeiros e cerca de 72% dos 
médicos esses mecanismos não funcionam ou funcionam precariamente. 
As opiniões de funcionamento adequado foram emitidas por um pequeno 
percentual desses profissionais: 4,12% dos enfermeiros e 1,72% dos médi-
cos. Os cirurgiões-dentistas têm uma opinião mais positiva a respeito do 
funcionamento da referência de pacientes. Para cerca de 22% desses pro-
fissionais o referenciamento é adequado, e para apenas 17,39% desses 
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profissionais esses mecanismos não funcionam ou funcionam precaria-
mente (Tabela 94, anexa). 

Os percentuais de médicos que reconhecem que os mecanismos de 
referência funcionam precariamente ou não funcionam também são altos 
em todas as capitais da Região Norte pesquisadas: 72,22% em Rio Branco, 
90,08% em Manaus, 79,48% em Boa Vista e 77,05% em Belém (SANTANA 
et al., 2012), próximo portanto do percentual encontrado no Distrito Fede-
ral, que, como vimos, foi de 72%. No estudo realizado nas capitais da 
Região Centro-Oeste (excluído Brasília) o percentual médio dos médicos 
que afirmaram que os mecanismos de referenciamento de pacientes não 
funcionam ou funcionam precariamente foi de 88,6% (SANTANA et al., 
2010b).

Gráfico 37. Distribuição dos profissionais de nível superior das 
equipes de Saúde da Família segundo opinião sobre o 
funcionamento dos mecanismos de referência - DF, 2011
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A opinião sobre os mecanismos de contrarreferência é ainda mais 
negativa, principalmente entre os médicos e os enfermeiros. Para quase 
90% dos médicos e 76% dos enfermeiros a contrarreferência de pacientes 
não funciona ou funciona precariamente. Também neste caso a avaliação 
dos cirurgiões-dentistas é mais favorável: a opinião de funcionamento 
precário ou não funcionamento foi emitida por cerca de 26% dos entrevis-
tados. Para 65% desses profissionais os mecanismos de contrarreferência 
funcionam adequadamente ou em parte adequadamente. Ou seja, a não 
ser no caso dos cirurgiões-dentistas, o recebimento por parte dos profis-
sionais do Saúde da Família de informações sobre a situação dos pacientes 
encaminhados para profissionais ou serviços especializados é pouco fre-
quente (Tabela 95, anexa).
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Gráfico 38. Distribuição dos profissionais de nível superior das 
equipes de Saúde da Família segundo opinião sobre o 
funcionamento dos mecanismos de contrarreferência - DF, 
2011
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Além da utilização de sistema mais formalizado de referência e 
contrarreferência, buscaram-se informações a respeito da procura de uma 
segunda opinião por parte dos profissionais do Saúde da Família por oca-
sião do atendimento de sua clientela e com que frequência isso ocorria. 
Cerca de 43,3% dos enfermeiros, 55,2% dos médicos e 69,6% dos cirurgi-
ões-dentistas informaram que buscam habitualmente e de maneira infor-
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mal ouvir a opinião de especialistas no atendimento de seus pacientes 
(Tabela 96, anexa).

Entre as três categorias, o meio mais utilizado para esse intercâm-
bio de informações com especialistas é o contato pessoal. Esse tipo de 
comunicação recebeu 41,6% das menções dos médicos e 44,7% das men-
ções dos cirurgiões-dentistas. Outros meios utilizados são o telefone e a 
internet. Este último meio recebeu 23,68% das citações dos cirurgiões-
-dentistas, 16,2% das menções dos enfermeiros e 41,6% das citações dos 
médicos. Esse meio de comunicação praticamente não foi mencionado 
em pesquisas similares realizadas em 2006 em quatro capitais da Região 
Centro-Oeste (SANTANA et al., 2010b) e na aplicada em 2008 em qua-
tro capitais da Região Norte (SANTANA et al., 2012). Na pesquisa atual 
do Distrito Federal, o telefone recebeu 26,3% das citações dos cirurgiões-
-dentistas e 38,03% e 29,7% das menções dos enfermeiros e dos médicos, 
respectivamente (Tabela 97, anexa). 

        
Avaliação do funcionamento dos serviços de apoio diagnóstico

Aos médicos e enfermeiros foi perguntado sobre o funcionamento 
dos serviços de apoio diagnóstico (exames básicos). Consideram o funcio-
namento adequado menos de 10% desses profissionais: 6,19% dos enfer-
meiros e 8,62% dos médicos. Quando se junta aqueles que disseram ser 
o funcionamento em parte adequado, os percentuais sobem para 60,7% e 
50%, respectivamente. Mas são bastante significativos os percentuais de 
enfermeiros e médicos que consideram que os serviços de apoio diagnós-
tico funcionam precariamente ou não funcionam – 34% dos enfermeiros e 
48,2% dos médicos (Tabela 98, anexa).
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3.6 BlOcO V – perfil da clientela atendida

Este bloco de questões tinha por finalidade identificar o perfil mais 
geral da população atendida e anotar possíveis preferências dos profissio-
nais no atendimento a diferentes grupos populacionais e na realização de 
atividades selecionadas.

Perfil populacional da população atendida

A população atendida pelas equipes do Saúde da Família no Dis-
trito Federal é preponderantemente urbana (Tabela 99, anexa).

Mulher adulta, idoso e criança são os três grupos mais atendidos por 
médicos e enfermeiros segundo a estimativa desses profissionais. Mulher 
adulta é o grupo populacional mais frequente no atendimento de médicos 
e enfermeiros, 43,54% e 31,10%. O segundo grupo mais frequente é o de 
idosos, cerca de 23%, segundo os médicos; e o de crianças, 22,53%, na 
experiência dos enfermeiros. Para os cirurgiões-dentistas, crianças (45%) 
e adolescentes (21,43%) são os grupos mais atendidos. Adolescentes e 
homem adulto são os grupos com menor percentual de atendimento nas 
unidades de saúde no atendimento por enfermeiros e médicos (Tabela 
100, anexa). Nas pesquisas realizadas nas capitais da Região Centro-
-Oeste, o grupo mulher adulta também foi o mais atendido (SANTANA 
et al., 2010b). Resultado similar foi encontrado em três das quatro capitais 
da Região Norte em pesquisa realizada em 2008 (SANTANA et al., 2012).
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Gráfico 39. Percentual da clientela atendida no consultório pelos 
cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da Família por 
grupo etário - DF, 2011
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Gráfico 40. Percentual da clientela atendida no consultório pelos 
enfermeiros das equipes de Saúde da Família por grupo 
etário - DF, 2011
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Gráfico 41. Percentual da clientela atendida no consultório pelos 
médicos das equipes de Saúde da Família por grupo etário - 
DF, 2011
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No atendimento no domicílio, os grupos mais atendidos, segundo 
médicos e enfermeiros, são idosos e mulher adulta – mais de 63% dos 
atendimentos médicos domiciliares e 40% dos atendimentos de enfermei-
ros. No caso dos cirurgiões-dentistas, os grupos com maior frequência de 
atendimento domiciliar foram crianças (44,64%) e mulher adulta (19,29%) 
(Tabela 101, anexa).



117

Gráfico 42. Percentual da clientela atendida no domicílio pelos 
cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da Família por 
grupo etário - DF, 2011
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Gráfico 43. Percentual da clientela atendida no domicílio pelos 
enfermeiros das equipes de Saúde da Família por grupo 
etário - DF, 2011
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Gráfico 44. Percentual da clientela atendida no domicílio pelos médicos 
das equipes de saúde da família, por grupo etário - DF 2011
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Preferências no atendimento nem sempre são reveladas. Mesmo 
assim, cerca de 43% dos cirurgiões-dentistas e enfermeiros e 50% dos 
médicos afirmaram ter preferências no atendimento de suas clientelas. 
Aos profissionais que declararam ter preferências no atendimento de 
determinados grupos pediu-se que ordenassem o grau de preferência no 
atendimento da clientela enumerada na estimativa de atendimentos – 
criança, adolescente, homem adulto, mulher adulta e idoso – utilizando a 
escala de 1 a 5 (1, 2, 3, 4, 5), sem repetição, com a seguinte valorização: 1 
maior preferência e 5 menor preferência. O grupo de maior preferência no 
atendimento foi o de mulher adulta para médicos e enfermeiros; para os 
cirurgiões-dentistas foi o de adolescentes. O segundo na ordem de prefe-
rências foi o de mulher adulta para o cirurgião-dentista, o de crianças para 
os enfermeiros e o de idosos para os médicos (Tabela 36, a seguir, e Tabela 
102, anexa).
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Tabela 36.  Distrito Federal: ordenamento da preferência declarada 
pelos profissionais de nível superior das equipes da ESF 
por determinados grupos etários considerando a escala de 1 
(maior preferência) a 5 (menor preferência) – 2011 

Clientela Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

Crianças 4 2 3

Adolescentes 1 4 5

Homens adultos 3 5 4

Mulheres adultas 2 1 1

Idosos 5 3 2

Também se perguntou sobre as preferências no tocante a ativida-
des realizadas pelos profissionais do Saúde da Família. Foram propostos 
para ordenamento quatro grupos de atividades: consultório, atendimento 
em domicílio, atendimento em grupo na unidade e ações na comunidade. 
A ordenação deveria ser feita com base em escala de 1 (maior preferên-
cia) a 4 (menor preferência), sem repetição. Atendimento no consultório 
foi a atividade mais valorizada por médicos e cirurgiões-dentistas. Para 
os enfermeiros, a mais valorizada foi atendimento em domicílio. Atendi-
mento em grupo na unidade foi a segunda atividade mais valorizada pelas 
três categorias. A atividade de ações na comunidade foi a menos valori-
zada, tanto pelos médicos como pelos enfermeiros (Tabela 37).

Tabela 37.  Distrito Federal: ordenamento da preferência declarada 
pelos profissionais de nível superior das equipes de Saúde 
da Família em relação a diferentes atividades, considerando 
a escala de 1 (maior preferência) a 4 (menor preferência) – 
2011 

Atividade Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

Consultório 1 3 1

Atendimento em domicílio 4 1 3

Atendimento em grupo na unidade 2 2 2

Ações na comunidade 3 4 4

Nota: Só foram considerados os profissionais que preencheram corretamente a questão que tratou da prefe-

rência relativa das atividades na estratégia de Saúde da Família (vinte cirurgiões-dentistas, 79 enfermeiros e 

52 médicos).
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taBelas anexas

Tabela 38. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família (ESF) segundo a 
faixa etária, a categoria e o total – 2011 

Faixa etária

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Menos de 30 anos 2 8,70 20 20,62 14 24,14 36 20,22

30-39 11 47,83 48 49,48 24 41,38 83 46,63

40-49 5 21,74 14 14,43 6 10,34 25 14,04

50-59 5 21,74 9 9,28 11 18,97 25 14,04

60 ou mais 0 0 3 3,09 3 5,17 6 3,37

Não informou 0 0 3 3,09 0 0 3 1,69

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 39. Distrito Federal: profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família segundo o sexo, a categoria e o total – 
2011 

Sexo

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Masculino 5 21,74 15 15,46 22 37,93 42 23,60

Feminino 18 78,26 82 84,54 35 60,34 135 75,84

Não informou - - 1 1,72 1 0,56

Total 23 100 97 100 58 100 178 100,00
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Tabela 40. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o estado 
civil, a categoria e o total – 2011 

Estado civil

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Casado(a) 11 47,83 55 56,70 26 44,83 92 51,69

Desquitado(a) ou 
separado(a) judicialmente 1 4,35 2 2,06 0 0 3 1,69

Divorciado(a) 1 4,35 7 7,22 6 10,34 14 7,87

Solteiro(a) 8 34,78 24 24,74 20 34,48 52 29,21

União estável 2 8,70 9 9,28 6 10,34 17 9,55

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 41.  Distrito Federal: distribuição percentual do rendimento 
bruto dos profissionais de nível superior das equipes de 
Saúde da Família segundo as fontes de rendimentos e a 
categoria – 2011

Fontes Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

PSF 73,46% 83,02% 79,86%

Aposentadoria 4,27% 9,36% 1,83%

Outros rendimentos de atividades 
profissionais 18,38% 5,46% 16,34%

Outros rendimentos 3,88% 2,16% 1,97%

Nota: apenas 14 cirurgiões-dentistas (60,87%), 71 enfermeiros (73,20%) e 47 médicos (81,03%) preencheram 

corretamente o valor total bruto dos rendimentos e a distribuição percentual por fonte de rendimentos. Ape-

nas estes foram considerados para os cálculos da Tabela 4. 
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Tabela 42. Distrito Federal: profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família com pelo menos um vínculo associativo 
segundo a categoria – 2011 

Categorias Total de profissionais

Um ou mais vínculo associativo

N. %

Cirurgião-dentista 23 19            82,61 

Enfermeiro 97 60            61,86 

Médico 58 43            74,14 

Total 178 122            68,54 

Tabela 43. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o sexo,1 a 
quantidade de vínculos associativos e a categoria – 2011 

Profissões e número de
vínculos associativos

Feminino Masculino Total

N. % N. % N. %

Cirurgião-dentista

Nenhum 2 11,11 2 40 4 17,39

Um 6 33,33 3 60 9 39,13

Dois 9 50 0 - 9 39,13

Três 0 0 0 - 0 -

Quatro 1 5,56 0 - 1 4,35

Cinco 0 0 0 - 0 -

Total 18 100 5 100 23 100

Enfermeiro

Nenhum 32 39,02 5 33,33 37 38,14

Um 44 53,66 8 53,33 52 53,61

Dois 3 3,66 2 13,33 5 5,15

Três 1 1,22 0 0 1 1,03

Quatro 2 2,44 0 0 2 2,06

Cinco 0 0 0 0 0 -

Total 82 100 15 100 97 100

Médico2

Nenhum 10 28,57 5 22,73 15 26,32

Um 12 34,29 4 18,18 16 28,07

Dois 7 20 6 27,27 13 22,81
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Três 5 14,29 4 18,18 9 15,79

Quatro 0 0 3 13,64 3 5,26

Cinco 0 0 0 0 0 -

Seis 1 2,86 0 0 1 1,75

Total 35 100 22 100 57 100

1 Um participante da pesquisa não declarou o sexo e foi desconsiderado da Tabela 5.

2 Só para os médicos as perguntas se referiam a seis vínculos associativos, para cirurgiões-dentistas e enfer-

meiros as perguntas eram relativas a cinco vínculos associativos.

Tabela 44. Distrito Federal: número e percentual dos profissionais 
de nível superior das equipes de Saúde da Família sem 
qualquer vínculo associativo segundo a faixa etária e a 
categoria – 2011 

Categoria/faixa etária Total de profissionais 

Sem vínculo associativo 

N %

Cirurgião-dentista

Menos de 30 2 1 50,00

30-39 11 2 18,18

40-49 5 0 0,00

50-59 5 1 20,00

Total 23 4 17,39

Enfermeiro

Menos de 30 20 10 50,00

30-39 48 17 35,42

40-49 14 6 42,86

50-59 9 3 33,33

60 ou mais 3 0 -

Não informou 3 1 33,33

Total 97 37 38,14

Médico

Menos de 30 14 3 21,43

30-39 24 4 16,67

40-49 6 3 50,00

50-59 11 4 36,36
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60 ou mais 3 1 33,33

Total 58 15 25,86

Tabela 45. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o grau de 
escolaridade materna e a categoria – 2011 

Escolaridade materna

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N % N. %

1o grau 6 26,09 45 46,39 12 20,69 63 35,39

2o grau 6 26,09 26 26,80 17 29,31 49 27,53

3o grau 9 39,13 24 24,74 27 46,55 60 33,71

Não respondeu 2 8,70 2 2,06 2 3,45 6 3,37

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 46. Distrito Federal: distribuição, por categoria e total, dos 
profissionais de nível superior das equipes de Saúde da 
Família segundo a localização geográfica (região/estado) da 
instituição onde obtiveram a graduação – 2011 

Região/Unidade da Fede-
ração da graduação

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Norte

Acre 0 0,00 1 1,03 0 0,00 1 0,56

Amazonas 0 0,00 1 1,03 1 1,72 2 1,12

Pará 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,56

Nordeste

Bahia 0 0,00 1 1,03 1 1,72 2 1,12

Ceará 0 0,00 1 1,03 2 3,45 3 1,69

Maranhão 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,56

Paraíba 0 0,00 4 4,12 2 3,45 6 3,37

Pernambuco 4 17,39 1 1,03 1 1,72 6 3,37

Piauí 0 0,00 0 0,00 1 1,72 1 0,56
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Sudeste

Espírito Santo 1 4,35 0 0,00 1 1,72 2 1,12

Minas Gerais 4 17,39 10 10,31 3 5,17 17 9,55

Rio de Janeiro 1 4,35 1 1,03 8 13,79 10 5,62

São Paulo 1 4,35 2 2,06 1 1,72 4 2,25

Sul

Paraná 0 0,00 1 1,03 0 0,00 1 0,56

Rio Grande do Sul 2 8,70 2 2,06 1 1,72 5 2,81

Centro-Oeste

Distrito Federal 8 34,78 39 40,21 22 37,93 69 38,76

Goiás 1 4,35 16 16,49 4 6,90 21 11,80

Mato Grosso 0 0,00 1 1,03 0 0,00 1 0,56

Sem informação

Não informou 1 4,35 16 16,49 8 13,79 25 14,04

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Nota: presumidamente o que não informou deve ser o de outro país (Uruguai).
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Tabela 47. Distrito Federal: número de profissionais de nível superior 
integrantes de equipes de Saúde da Família segundo a 
instituição de graduação e a categoria – 2011

Categoria profissional Instituição N.

Cirurgião-dentista Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 1

Faculdade de Odontologia de Caruaru 1

Faculdade de Odontologia do Planalto Central 2

Faculdade de Odontologia João Prudente 1

Faculdade de Odontologia Marília Unimar 1

Pontifícia Universidade Católica 1

Sociedade Caruaruense de Ensino Superior 1

Universidade Federal de Goiás 1

Uniube 1

Universidade de Alfenas 1

Universidade de Brasília 3

Universidade de Pernambuco 1

Universidade Federal de Pelotas 1

Universidade Federal de Pernambuco 1

Universidade Federal de Uberlândia 2

Universidade Federal do Espírito Santo 1

Universidade Gama Filho 1

Sem informação 2

Total 23



128

Enfermeiro Centro Universitário 1

Escola de Enfermagem Santa Emília de Rodat 1

Facesa 1

Faculdade de Ciências do Planalto Central 1

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 1

Faculdade Jecsoma 1

Faculdade Jk 16

Pontifícia Universidade Católica 2

Saúde da Família 1

Unip 5

Uniplac 2

Universidade Católica 2

Universidade Católica de Brasília 2

Universidade Católica de Goiás 6

Universidade Católica de Minas Gerais 1

Universidade de Brasília 18

Universidade de Marília 1

Universidade do Estado de Minas Gerais 2

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 1

Universidade Estadual da Paraíba 1

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 1

Continua na próxima página
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Continuação

Categoria profissional Instituição N.

Enfermeiro Universidade Estadual de Montes Claros 1

Universidade Estadual de Santa Cruz 1

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 1

Universidade Estadual Vale do Acaraú 1

Universidade Federal da Paraíba 2

Universidade Federal de Goiás 4

Universidade Federal de Uberlândia 1

Universidade Federal do Acre 1

Universidade Federal do Amazonas 1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1

Universidade Paulista 2

Universidade Regional do Nordeste 2

Universidade Severino Sombra-Vassouras 1

Sem informação 10

Total 97
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Médico Escola Latino-Americana de Medicina 1

Escola Superior de Ciências da Saúde 7

Faculdade Integrada do Planalto Central 2

Fameplac 1

Fundação Ciências Médicas Porto Alegre 1

Fundação Técnico-Educacional Souza Marques 3

Universidade Federal da Paraíba 1

Unaerp 1

União Educacional do Planalto Central 2

Unigranrio 1

Unimed 1

Universidade Católica de Brasília 2

Universidade de Brasília 11

Universidade de Vassouras 1

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1

Universidade Federal de Goiás 4

Universidade Federal de Minas Gerais 1

Universidade Federal de Pelotas 1

Universidade Federal do Amazonas 1

Universidade Federal do Ceará 2

Universidade Federal do Maranhão 1

Universidade Federal do Pará 1

Universidade Federal do Piauí 1

Universidade Gama Filho 1

Universidade Severino Sonhar 1

Sem informação 8

Total 58
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Tabela 48. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde daFamília segundo o tempo 
(em anos) de graduação e a categoria – 2011 

Tempo de conclusão da 
graduação

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

De 1 a 4 anos 0 0,00 8 8,25 18 31,03 26 14,61

De 5 a 14 anos 11 47,83 66 68,04 21 36,21 98 55,06

De 15 a 24 anos 7 30,43 7 7,22 3 5,17 17 9,55

De 25 a 37 anos 4 17,39 9 9,28 12 20,69 25 14,04

Não informou 1 4,35 7 7,22 4 6,90 12 6,74

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 49. Distrito Federal: número e percentual dos profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
posse de titulação como especialista e a categoria – 2011 

Cidade Total pesquisado

Título de especialista

N. %

Cirurgião-dentista 23 17 73,9

Enfermeiro 97 76 78,3

Médico 58 37 63,8

Total 178 130 73,0

Nota: esta tabela refere-se apenas aos portadores de título de especialista (130). Não inclui, portanto, aqueles 

que concluíram residência (seis enfermeiros e vinte médicos) e os pós-graduados stricto sensu (dois dentistas 

com mestrado, 12 enfermeiros com livre docência e três com mestrado, bem como quatro médicos, sendo dois 

mestres e dois doutores) (Tabela 13).
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Tabela 50. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família portadores de 
curso de especialização segundo o sexo e o tempo (em anos) 
de conclusão da primeira especialização – 2011 

Profissão e tempo
(anos) de titulação 
como especialista

Feminino Masculino Total geral

N. % N. % N. %

Cirurgião-dentista

Menos de 1 ano 0 0,00 1 33,33 1 5,88

De 1 a 4 1 7,14 1 33,33 2 11,76

De 5 a 14 8 57,14 1 33,33 9 52,94

De 15 a 24 2 14,29 0 0,00 2 11,76

De 25 a 34 1 7,14 0 0,00 1 5,88

35 ou mais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Não informou 2 14,29 0 0,00 2 11,76

Subtotal 14 100,00 3 100,00 17 100,00

Enfermeiro

Menos de 1 ano 1 1,56 1 8,33 2 2,63

De 1 a 4 29 45,31 6 50,00 35 46,05

De 5 a 14 15 23,44 3 25,00 18 23,68

De 15 a 24 1 1,56 0 1 1,32

De 25 a 34 2 3,13 1 8,33 3 3,95

35 ou mais 0 0,00 0 0,00 0,00

Não informou 16 25,00 1 8,33 17 22,37

Subtotal 64 100,00 12 100,00 76 100,00

Médico1

Menos de 1 ano 3 15,79 0 0,00 3 8,33

De 1 a 4 7 36,84 8 47,06 15 41,67

De 5 a 14 1 5,26 1 5,88 2 5,56

De 15 a 24 3 15,79 1 5,88 4 11,11

De 25 a 34 2 10,53 3 17,65 5 13,89

35 ou mais 1 5,26 0 0,00 1 2,78

Não informou 2 10,53 4 23,53 6 16,67

Subtotal 19 100,00 17 100,00 36 100,00

1 Um médico não declarou o sexo e foi desconsiderado.
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Tabela 51. Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família com menos 
de 15 anos de conclusão de algum curso de especialização em 
relação ao total de especialistas – 2011

Categoria
Total de 

especialistas

Com menos de 15 anos de especialização

N. %

Cirurgião-dentista 17 12            70,59 

Enfermeiro 76 55            72,37 

Médico 37 20            54,05 

Total 130 87            66,92 

Tabela 52. Distrito Federal: número de cursos de especialização 
realizados pelos profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família por área temática – 2011

Curso e profissão pesquisada N.

Cirurgião-dentista

Dentística 1

Aperfeiçoamento em próteses e implantes 1

Todas as demais 1

Dentística 2

Odontopediatria 1

Ortodontia 3

Periodontia 1

Prótese 5

PSF 1

SAÚDE DA FAMÍLIA 2

Saúde pública, coletiva, odontologia social e preventiva 5

Total 23

Enfermeiro

AUDITORIA DE SISTEMA DE SAÚDE 2

Auditoria em serviços de saúde 1

Direito e processo do trabalho 1

Docência do ensino superior 1

Docência técnica e superior 1
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Enfermagem 1

Enfermagem do trabalho 1

ENFERMAGEM, PEDAGOGIA NA ÁREA DE SAÚDE 1

Enfermagem, pediatria 2

Enfermagem, UTI 3

Gestão 1

Licenciatura plena – enfermagem 1

Pedagogia 1

Processo civil 1

Proform (docência para nível técnico) 1

Saúde da família 25

SAÚDE MENTAL 1

Saúde pública/saúde coletiva 30

Segurança do trabalho 1

Terapia intensiva 1

Ventilação mecânica 1

(vazio) 1

ENFERMAGEM, terapia intensiva 2

Enfermagem, auditoria de serviços de saúde 1

Enfermagem, saúde do trabalho 2

Segurança no trabalho 1

Enfermagem, nefrologia 1

Enfermagem, auditoria em serviços de saúde 1

Enfermagem, dermatologia, lesões cutâneas 1

Curso e profissão pesquisada N.

Enfermeiro

Enfermagem, enfermagem do trabalho 5

Enfermagem, cardiologia 3

Enfermagem, dermatologia, cuidados com portadores de feridas 1

Enfermagem, clínica cirúrgica 1

Enfermagem, educação em saúde 2

Enfermagem, obstetrícia 1

Enfermagem, educação na área de saúde 1

Enfermagem, dermatologia 1
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Enfermagem, saúde da comunidade 1

Enfermagem, oncologia 2

Enfermagem, educação profissional 1

Enfermagem, obstetrícia 2

Enfermagem, gestão em sistema e serviços de saúde 1

Enfermagem, licenciatura plena em enfermagem 1

Enfermagem, auditoria 1

Enfermagem, docência em saúde 1

Enfermagem, gerenciamento 1

Enfermagem, docência 1

Enfermagem, gestão e auditoria 1

Enfermagem, urgência e emergência 1

Enfermagem, auditoria 1

Enfermagem, auditoria dos sistemas de saúde 1

Enfermagem, saúde mental 1

Enfermagem, administração hospitalar 1

Enfermagem em cardiologia 1

Total 122

Médico

Acupuntura 1

Cirurgia geral 2

Cirurgia pediátrica 1

Clínica médica 8

Dermatologia 1

Epidemiologia e infectologia 1

Ginecologia e obstetrícia 1

Infectologia 1
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Medicina de família e comunidade 14

Medicina do trabalho 1

Medicina estética 1

Medicina social 1

Medicina do trabalho 1

Nutrologia 1

Ourtro – gestão de serviços e sistemas de saúde 1

OUTRO – ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR SÃO CAMILO 1

Outro – geriatria 1

Curso e profissão pesquisada N.

Médico

Outro – medicina do trabalho 1

Outro – medicina intensiva 1

Outro – mestrado 1

Outro – ortopedia 1

Outro – queimaduras 1

Outro – saúde da família 1

Outro – ultrassonografia geral 1

Outro – clínica cardíaca incompleto 1

Outro – curso de aprimoramento em hemoterapia 1

Outro – homeopatia 1

Outro – medicina do trabalho 2

Outro – medicina intensiva 1

Outro – médico do trabalho 1

Outro – saúde indígena 1

Pediatria 4

Saúde pública/coletiva, medicina social 4

Terapia comunitária 1

Terapia neonatal e concurso 1

Vigilância sanitária e epidemiológica 1

Total 64
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Tabela 53. Distrito Federal: distribuição por categoria dos profissionais 
de nível superior das equipes de Saúde da Família segundo 
o número de cursos de especialização concluídos – 2011 

Número de
cursos de es-
pecialização 
concluídos

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Nenhum 6 26,09 21 21,65 21 36,21 48 26,97

Um 12 52,17 42 43,30 18 31,03 72 40,45

Dois 4 17,39 23 23,71 12 20,69 39 21,91

Três 1 4,35 9 9,28 6 10,34 16 8,99

Quatro 0 0,00 2 2,06 1 1,72 3 1,69

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 54. Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família portadores 
de título de residência segundo a faixa etária e a categoria – 
2011 

Categoria e faixa etária

Total de profis-
sionais de nível 

superior das 
equipes de Saú-

de da Família

Profissionais de nível superior das 
equipes de Saúde da Família porta-

dores de título de residência

N. %

Enfermeiro 97 6 6,19

Menos de 30 20 1 5,00

30-39 48 3 6,25

40-49 14 1 7,14

50-59 9 1 11,11

60 ou mais 3 0 -

Médico 58 20 34,48

Menos de 30 14 1 7,14

30-39 24 7 29,17

40-49 6 4 66,67

50-59 11 6 54,55

60 ou mais 3 2 66,67

Total 178 26 14,61

Nota: nenhum cirurgião-dentista informou possuir título de residência.
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Tabela 55. Distrito Federal: distribuição por sexo dos profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família portadores 
de título de residência segundo a categoria e o tempo (em 
anos) de conclusão do curso e a categoria – 2011 

Profissão e tempo
(anos) de titulação

Masculino Feminino Total geral

N. % N. % N. %

Enfermeiro

De 1 a 4 2 40 1 100 3 50,00

De 5 a 14 2 40 0 0 2 33,33

De 15 a 24 0 0 0 0 0,00

De 25 a 34 1 20 0 0 1 16,67

35 ou mais 0 0 0 0 0,00

Total – enfermeiro 5 100 1 100 6 100

Médico1

De 1 a 4 3 30 4 44,44 7 36,84

De 5 a 14 1 10 2 22,22 3 15,79

De 15 a 24 4 40 1 11,11 5 26,32

De 25 a 34 1 10 1 11,11 2 10,53

35 ou mais 1 10 0 0 1 5,26

Não informou 0 0 1 11,11 1 5,26

Total – médico 10 100 9 100 19 100

Nota: nenhum cirurgião-dentista informou possuir título de residência.

1 Um médico não declarou o sexo e foi desconsiderado nesta tabela.
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Tabela 56. Distrito Federal: distribuição por sexo e total das 
especialidades que os médicos e os enfermeiros das equipes 
de Saúde da Família possuem segundo a especialidade 
adquirida no curso de residência realizado – 2011 

Especialidade/categoria

Feminino Masculino Total geral

N. % N. % N. %

Enfermeiro

Clínica médica 2 20,00 1 100 3 33,33

Clínica médica – cirurgia 1 20,00 0 0,00 1 16,67

Medicina do aparelho locomotor 1 20,00 0 0,00 1 16,67

Não informou 1 20,00 0 0,00 1 16,67

Total – enfermeiro 5 100 1 100 6 100

Médico

Cirurgia geral 3 27,27 0 0,00 3 13,64

Clínica médica 1 9,09 1 11,11 3 13,64

Ginecologia e obstetrícia 0 0,00 2 22,22 2 9,09

Pneumologia 1 9,09 0 0,00 1 4,55

Medicina geral e comunitária 3 9,09 4 0,00 7 4,55

Ortopedia – medicina da família 0 0,00 1 11,11 1 4,55

Patologia clínica/medicina laboratorial 0 0,00 1 11,11 1 4,55

Pediatria 2 18,18 0 - 3 13,64

Clínica cardiológica 1 9,09 0 - 1 4,55

Total – médico 11 100 9 100 22 100

Dois médicos não declararam o sexo e foram desconsiderados nesta tabela.

Nota: um profissional pode possuir mais de um título de residência.

Tabela 57. Distrito Federal: distribuição dos profissionais das equipes 
de Saúde da Família portadores de título de residência 
segundo a Unidade da Federação onde receberam a primeira 
titulação – 2011 

Unidade da Federação

Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. %

Ceará 0 0 2 10,00 2 7,69

Paraíba 0 0 1 5,00 1 3,85

Pernambuco 0 0 1 5,00 1 3,85
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Espírito Santo 0 0 1 5,00 1 3,85

Minas Gerais 0 0 1 5,00 1 3,85

Rio de Janeiro 0 0 2 10,00 2 7,69

São Paulo 0 0 2 10,00 2 7,69

Distrito Federal 6 100 10 50,00 16 61,54

Total 6 100 20 100,00 26 100

Tabela 58. Distrito Federal: distribuição por categoria, sexo e grau 
acadêmico dos profissionais das equipes de Saúde da 
Família com pós-graduação stricto sensu – 2011 

Categoria e grau acadêmico      

Feminino Masculino Total

N. % N. % N. %

Cirurgião-dentista 2 100,00 0 0,00 2 100,00

Mestrado 2 100,00 0 0,00 2 100,00

Enfermeiro 19 86,36 3 13,64 22 100,00

Livre docência 9 75,00 3 25,00 12 100,00

Mestrado 3 100,00 0 0,00 3 100,00

Não informou 7 100,00 0 0,00 7 100,00

Médico 3 42,86 4 57,14 7 100,00

Livre docência 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Mestrado 1 50,00 1 50,00 2 100,00

Não informou 1 25,00 2 50,00 3 100,00

1 Na categoria “não informou” estão os profissionais que não declararam o grau acadêmico concluído.

Nota: um médico não declarou o sexo e foi desconsiderado da tabela.

Tabela 59. Distrito Federal: número de cirurgiões-dentistas das equipes 
de Saúde da Família com pós-graduação stricto sensu por 
área temática/especialidade e sexo – 2011

Área temática

N.

Feminino Masculino

Prótese dentária 1 0

Saúde pública, coletiva, odontologia social e preventiva 1 0

Total 2 0 
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Tabela 60. Distrito Federal: número de enfermeiros das equipes de 
Saúde da Família com pós-graduação stricto sensu por 
especialidade e sexo – 2011 

Especialidade 

N.

Feminino Masculino Total

Dermatologia – tratamento de lesões cutâneas 0 1 1

Docência em ensino superior 1 0 1

Enfermagem de saúde pública 3 1 4

Enfermagem do trabalho 2 0 2

Enfermagem médico-cirúrgica 1 0 1

Enfermagem obstétrica 2 0 2

Enfermagem pediátrica 2 0 2

Oncologia 1 0 1

Saúde coletiva 3 0 3

Terapia intensiva 1 0 1

Outra 1 0 1

Não informou 2 1 3

Total geral 19 3 22

Tabela 61. Distrito Federal: número de médicos1 das equipes de 
Saúde da Família com pós-graduação stricto sensu por 
especialidade/área temática e sexo – 2011 

Especialidade/área temática

N.

Feminino Masculino

Clínica médica 2 0

Medicina da família e comunidade 0 1

Medicina do trabalho 1 1

Saúde coletiva 0 1

Medicina intensiva 0 1

Pediatria 0 0

Total 3 4

Nota: um médico não informou o sexo e foi desconsiderado desta tabela 
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Tabela 62. Distrito Federal: número de profissionais das equipes de 
Saúde da Família com pós-graduação stricto sensu segundo a 
Unidade da Federação onde obteve a titulação – 2011 

Unidade da Fede-
ração

N.

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico Total

Bahia 0 0 1 1

Minas Gerais 0 0 1 1

Rio de Janeiro 0 1 0 1

São Paulo 1 0 0 1

Goiás 1 1 0 2

Distrito Federal 0 10 1 11

Não informou1 1 10 5 16

Total 2 22 8 32

1 Na categoria “não informou” estão os profissionais que declararam possuir um título de pós-graduação 

stricto sensu mas não informaram a UF onde obtiveram a titulação.

Tabela 63. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior do programa de Saúde da Família que receberam 
capacitação em saúde da família anterior ao ingresso na ESF/
DF segundo a carga horária do treinamento realizado e a 
categoria – 2011 

Carga horária

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Menos de 40 h 0 - 2 6,06 2 10,00 4 6,67

De 40 h até 179 h 5 71,43 26 78,79 13 65,00 44 73,33

De 180 h até 
359 h 0 - 2 6,06 3 15,00 5 8,33

Não respondeu 2 28,57 3 9,09 2 10,00 7 11,67

Total 7 100 33 100 20 100 60 100
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Tabela 64. Distrito Federal: número de profissionais de nível superior 
que receberam capacitação em Saúde da Família antes de 
ingressar na ESF/DF por categoria e segundo a instituição 
responsável pelo treinamento – 2011

Município Instituição N.

Cirurgião-dentista Fepecs 1

UnB 1

Outros 2

Não respondeu 3

Total 7

Enfermeiro Fepecs 4

SES/DF 14

SES/GO 2

UnB 1

Outros 7

Não respondeu 6

Total 33

Médico Fepecs 2

SES/DF 6

Outros 8

Não respondeu 4

Total 20

Tabela 65. Distrito Federal: número de cursos ministrados aos 
profissionais de nível superior da ESF/DF após o respectivo 
ingresso na ESF/DF segundo a categoria e a área temática da 
capacitação – 2011

Área N.

Cirurgião-dentista

Saúde da família 4

Saúde bucal 1

DST/Aids 1

Outros 6

Total 12
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Enfermeiro

Saúde da família 46

Tuberculose 44

Saúde da mulher 34

Saúde da criança 32

Saúde do adolescente 21

Saúde mental 19

Saúde do idoso 14

Saúde do homem 8

Outros 261

Total 479

Médico

DST/Aids 28

Diabetes 26

Tuberculose 24

Saúde da família 24

Dengue 21

Hipertensão 20

Hanseníase 19

Saúde da criança 15

Saúde da mulher 15

Outros 79

Total 271

Tabela 66. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior que exercem outra(s) atividade(s) além da ESF 
segundo o setor de atuação e a categoria (público/privado) – 
2011 

Setor

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Público 1 14,29 21 72,41 17 44,74 39 52,70

Privado 5 71,43 4 13,79 13 34,21 22 29,73

Público e privado 0 0,00 1 3,45 5 13,16 6 8,11
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Sem informação 1 14,29 3 10,34 3 7,89 7 9,46

Total 7 100,00 29 100,00 38 100,00 74 100

Tabela 67. Distrito Federal: número e percentual de profissionais de 
nível superior das equipes de Saúde da Família com atuação 
exclusiva na ESF/DF – 2011 

Profissionais Total de profissionais 

Exclusivos do PSF

N. %

Cirurgião-dentista 23 14 60,9%

Enfermeiro 97 62 63,9%

Médico 58 19 32,8%

Total 178 74 41,6%

Nota: dois cirurgiões-dentistas, seis enfermeiros e um médico não responderam à questão 16, por isso a soma 

dos profissionais que informaram exercer outra atividade além do SF e os que informaram ser exclusivos não 

coincide com o total geral de entrevistados.

Tabela 68. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo o tempo 
de atuação nessas equipes e a categoria – 2011 

Tempo de atuação na ESF/
DF

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Menos de 2 anos 14 60,87 23 23,71 19 32,76 56 31,46

De 2 a 4 anos 6 26,09 43 44,33 24 41,38 73 41,01

De 5 a 7 anos 1 4,35 19 19,59 9 15,52 29 16,29

De 8 a 10 anos 2 8,70 5 5,15 4 6,90 11 6,18

11 ou mais anos 0 - 6 6,19 1 1,72 7 3,93

Não informou 0 - 1 1,03 1 1,72 2 1,12

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00 178 100
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Tabela 69. Distrito Federal: número de profissionais de nível superior 
das equipes de Saúde da Família segundo a categoria e a 
forma de ingresso na ESF/DF – 2011 

Forma de ingresso

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Concurso público 19 82,61 76 78,35 57 98,28 152 85,39

Processo seletivo 3 13,04 16 16,49 1 1,72 20 11,24

Remoção de centro de saúde 
tradicional 1 4,35 0 0,00 0 0,00 1 0,56

Outra 0 0,00 1 1,03 0 0,00 1 0,56

Não informou 0 0,00 4 4,12 0 0,00 4 2,25

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00 178 100

Nota: um enfermeiro respondeu que a forma de ingresso na ESF/DF se deu por mudança de regimento. Ele 

compõe a forma de ingresso “outra”.

Tabela 70. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
categoria e o tipo de vínculo contratual vigente com a SES – 
2011 

Tipo de vínculo

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Estatutário 20 86,96 80 82,47 56 96,55 156 87,64

Celetista (tempo indeter-
minado) 1 4,35 6 6,19 0 0,00 7 3,93

Celetista (tempo determi-
nado) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 -

Contrato temporário 2 8,70 10 10,31 1 1,72 13 7,30

Não informou 0 0,00 1 1,03 1 1,72 2 1,12

Total 23 100 97 100 58 100 178 100



147

Tabela 71. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
categoria e o local de residência – 2011 

Local de residência

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Mesma localidade onde 
atua na ESF 1 4,35 23 23,71 4 6,90 28 15,73

Outra localidade do DF 22 95,65 71 73,20 53 91,38 146 82,02

Outra cidade fora do DF 0 0,00 1 1,03 1 1,72 2 1,12

Não informou 0 0,00 2 2,06 0 0,00 2 1,12

Total 23 100 97 100 58 100 178 100

Tabela 72. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família por categoria e 
segundo o tempo habitualmente gasto para acesso ao local 
de trabalho – 2011 

Tempo de deslocamento da resi-
dência para o local de trabalho

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Até 30 minutos 7 30,43 50 51,55 22 37,93

De 30 a 59 minutos 15 65,22 35 36,08 30 51,72

60 ou mais minutos 1 4,35 11 11,34 6 10,34

Não informou 0 0,00 1 1,03 0 0,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 73. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família segundo a 
categoria e o meio de transporte habitualmente utilizado 
para acesso ao local de trabalho – 2011 

Meio de transporte

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Carona 0 0,00 1 1,03 0 0,00 1 0,56

Transporte coletivo e veículo 
particular 0 0,00 1 1,03 1 1,72 2 1,12
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Transporte coletivo 1 4,35 8 8,25 1 1,72 10 5,62

Transporte oferecido pela 
SES-DF 1 4,35 4 4,12 2 3,45 7 3,93

Veículo particular 20 86,96 83 85,57 54 93,10 157 88,20

Não informou 1 4,35 0 0,00 0 0,00 1 0,56

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00 178 100

Tabela 74. Distrito Federal: número de equipes de Saúde Bucal 
segundo o número de equipes de Saúde da Família que 
recebem cobertura das equipes de Saúde Bucal – 2011 

Número de equipes de Saúde da Família a 
que se vinculam as equipes de Saúde Bucal 
existentes

Equipes de Saúde Bucal

N. %

Uma 16 69,57

Duas 7 30,43

Total 23 100,00

Nota: do total de 23 equipes de Saúde Bucal, sete atuam em duas equipes de Saúde da Família e as outras 16 

em apenas uma dessas equipes. Desse modo, trinta ESF contam com alguma cobertura de ESB.

Tabela 75.  Distrito Federal: carga horária média dos profissionais das 
equipes de Saúde da Família do Distrito Federal em cada 
atividade exercida – 2011

Atividade
Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

 Consultório 68,4% 36,2% 59,9%

 Atendimento no domicílio 7,9% 16,0% 14,2%

 Atendimento de grupo na unidade de saúde 9,0% 9,1% 7,5%

 Atendimento de grupo na comunidade 5,0% 6,6% 6,4%

 Capacitação, estudos e pesquisas 2,0% 2,8% 3,4%

 Atividades administrativas 4,0% 12,2% 4,0%

 Coordenação e supervisão do trabalho técnico/
auxiliar de enfermagem - 2,6% 0,0%

 Deslocamento para atividade fora da unidade 
de saúde 2,8% 3,9% 2,5%

 Outra 0,9% 0,2% 2,0%
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Tabela 76.  Distrito Federal: atividades em grupo voltadas para 
clientelas específicas promovidas pelas equipes de Saúde da 
Família segundo as profissões pesquisadas – 2011 

Clientela

Enfermeiro Médico

N. % N. %

Gestantes 46 47,42 25 43,10

Crianças 31 31,96 18 31,03

Adolescentes 11 11,34 8 13,79

Mulheres adultas 36 37,11 23 39,66

Homens adultos 17 17,53 7 12,07

Idosos 23 23,71 14 24,14

Obesos 11 11,34 9 15,52

Diabéticos 58 59,79 35 60,34

Hipertensos 59 60,82 35 60,34

Outra 21 21,65 9 15,52

Total de entrevistados 97 100,00 58 100,00

Nota: a questão que tratou das clientelas com as quais os cirurgiões-dentistas desenvolviam atividades em 

grupo foi anulada, por isso não consta nesta tabela. Outra clientela: médicos indicaram grupos voltados a 

tabagismo; geriatria; planejamento familiar; shantala; cinesioterapia e tabagismo. Enfermeiros responderam: 

tabagismo; acidentes e violência; climatério; oficina de pais; pé diabético; planejamento familiar; planeja-

mento reprodutivo; saúde da mulher; e terapia comunitária artesanal.

Tabela 77.  Distrito Federal: participação de médicos e enfermeiros nas 
atividades em grupo promovidas pelas equipes de Saúde da 
Família segundo as profissões pesquisadas – 2011 

Clientela

Enfermeiro Médico

N. % N. %

Gestantes 58 59,79 25 43,10

Crianças 40 41,24 18 31,03

Adolescentes 13 13,40 8 13,79

Mulheres adultas 48 49,48 23 39,66

Homens adultos 22 22,68 14 24,14

Idosos 33 34,02 17 29,31

Obesos 7 7,22 10 17,24

Diabéticos 77 79,38 43 74,14
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Hipertensos 77 79,38 43 74,14

Tabagismo 6 6,19 6 10,34

Outra 13 13,40 2 3,45

Total de entrevistados 58 59,79 25 43,10

Nota: a questão que tratou das clientelas com as quais os cirurgiões-dentistas desenvolviam atividades em 

grupo foi anulada, por isso não consta nesta tabela.

Tabela 78. Distrito Federal: periodicidade das reuniões internas das 
equipes de Saúde da Família apontada pelos profissionais de 
nível superior que as integram – 2011

Periodicidade

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Semanal 17 56,67 60 61,86 36 62,07

Quinzenal 3 10,00 12 12,37 10 17,24

Mensal 1 3,33 15 15,46 5 8,62

Não tem periodicidade definida 7 23,33 8 8,25 4 6,90

Não se reúne 0 0,00 1 1,03 2 3,45

Não informou 2 6,67 1 1,03 1 1,72

Total 30 100,00 97 100,00 58 100,00

Nota: foram consideradas as respostas dos cirurgiões-dentistas para uma ou duas equipes de atuação.

Tabela 79. Distrito Federal: comparação da participação dos cirurgiões-
dentistas que atuam em duas equipes nas reuniões internas 
das equipes de Saúde da Família – 2011

Frequência de participação nas reu-
niões das equipes de SF

Equipe de lotação Equipe 2

N. % N. %

Habitualmente 4 57,14 1 14,29

Ocasionalmente 3 42,86 4 57,14

Não participa 0 0,00 0 0,00

Não informou 0 0,00 2 28,57

Total 7 100,00 7 100,00
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Tabela 80. Distrito Federal: opinião dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família sobre o grau de 
contribuição das reuniões internas para a maior eficiência do 
trabalho – 2011

Grau de contribuição 
das reuniões

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico Total

N. % N. % N. % N. %

Muito 14 60,87 74 77,08 47 83,93 135 77,14

Em parte 6 26,09 20 20,83 9 16,07 35 20,00

Não contribui 3 13,04 0 0,00 0 0,00 3 1,71

Não informou 0 0,00 2 2,08 0 0,00 2 1,14

Total 23 100,00 96 100,00 56 100,00 175 100,00

Tabela 81. Distrito Federal: profissionais que coordenam habitualmente 
as reuniões internas das equipes de Saúde da Família – 2011 

Profissional

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Cirurgião-dentista 1 3,33 0 0,00 0 0,00

Enfermeiro 24 80,00 79 82,29 37 66,07

Médico 2 6,67 10 10,42 16 28,57

Médico e enfermeiro 1 3,33 0 0,00 0 0,00

Um dos integrantes, rotativamente 0 0,00 5 5,21 3 5,36

Não informou 2 6,67 2 2,08 0 0,00

Total 30 100,00 96 100,00 56 100,00

Nota: o cirurgião-dentista que coordena habitualmente as reuniões internas das equipes atua apenas em uma 

equipe de Saúde da Família. 
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Tabela 82. Distrito Federal: profissionais de nível superior das equipes 
de Saúde da Família que exercem atualmente a coordenação 
da equipe – 2011  

Exerce a coordenação

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Não 22 95,65 9 9,28 48 82,76

Sim 1 4,35 88 90,72 10 17,24

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 83. Distrito Federal: número e percentual de cirurgiões-dentistas 
das equipes de Saúde da Família que informaram contar com 
dados sobre a situação de saúde bucal da área de atuação 
(cadastro ficha A) – 2011 

Disponibilidade de informação (ficha A)

Equipe de lotação Equipe 2 

N. % N. %

Sim 11 47,83 2 28,57 

Não 10 43,48 3 42,86 

Não sabe 2 8,70 1 14,29 

Não informou 0 0,00 1 14,29 

Total 23 100,00 7 100,00 

Tabela 84. Distrito Federal: periodicidade com que são atualizadas as 
informações do cadastro (ficha A) das equipes de Saúde da 
Família que contam com cirurgião-dentista – 2011 

Periodicidade de atualização das 
informações do cadastro (ficha A)

Equipe de lotação Equipe 2 

N. % N. %

Mensal 5 21,74 2 28,57 

Semestral 0 0,00 0 0,00   

Não tem periodicidade definida 8 34,78 2 28,57 

Outra 0 0,00 0 0,00   

Não sei 5 21,74 1 14,29 

Não informou 5 21,74 2 28,57 

Total 23 100,00 7      100,00 
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Tabela 85. Distrito Federal: utilização das informações do cadastro 
(ficha A) pelos cirurgiões-dentistas de Saúde da Família na 
opinião desses profissionais – 2011 

Uso de informações do cadastro 
(ficha A)

Equipe de lotação Equipe 2 

N. % N. %

Sim 11 47,83 2 28,57

Não 10 43,48 3 42,86

Não sabe 2 8,70 1 14,29

Não informou 0 0,00 1 14,29

Total 23 100,00 7 100,00

Tabela 86. Distrito Federal: disponibilidade de dados sobre a situação 
de saúde e sobre os fatores de risco mais importantes nas 
áreas de atuação das equipes de Saúde da Família do Distrito 
Federal conforme informação de médicos e enfermeiros da 
ESF/DF – 2011 

Disponibilidade de informações 

Enfermeiro Médico

N. % N. %

Sim 83         85,57         70,69         70,69 

Não 10         10,31         29,31         29,31 

Não sabe 1           1,03 0 0,00

Não informou 3           3,09 0 0,00

Total 97      100,00 58 10,00

Tabela 87. Distrito Federal: maneira como as equipes da ESF elaboram 
as respectivas programações de atividades segundo a 
informação dos profissionais de nível superior dessas 
equipes – 2011 

Maneira de elaboração da programação

Cirurgião-
-dentista

Enfer-
meiro Médico

N. % N. % N. %

Cada um elabora sua parte, que é consolidada 
pelo coordenador da equipe 12 40,00 7 7,22 8 13,79

Em conjunto pela equipe 13 43,33 76 78,35 43 74,14
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Pelo coordenador da equipe 0 0,00 8 8,25 4 6,90

Outro 2 6,67 3 3,09 1 1,72

Não informou 3 10,00 3 3,09 2 3,45

Total 30 100,00 97 100 58 100

Tabela 88. Distrito Federal: participação da comunidade na elaboração 
da programação das equipes de Saúde da Família conforme a 
opinião dos profissionais de nível superior dessas equipes – 
2011 

Participação da comuni-
dade

Cirurgião-den-
tista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Sim 3 10,00 18 18,56 18 31,03

Não 19 63,33 75 77,32 35 60,34

Não sabe 7 23,33 0 0,00 4 6,90

Não informou 1 3,33 4 4,12 1 1,72

Total 30 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 89. Distrito Federal: número e percentual de profissionais 
de nível superior das equipes de Saúde da Família, por 
categoria e total, que informaram sobre a disponibilidade de 
mapa(s) da área geográfica de atuação – 2011 

Disponibilidade de 
mapa(s) da área de atuação

Cirurgião-den-
tista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Sim 24 80,00 74 76,29 45 77,59

Não 1 3,33 21 21,65 7 12,07

Não sabe 4 13,33 0 0,00 5 8,62

Não informou 1 3,33 2 2,06 1 1,72

Total 30 100,00 97 100,00 58 100,00
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Tabela 90. Distrito Federal: estimativa dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família referente ao 
percentual de casos encaminhados para atendimento 
especializado – 2011 

Percentual de pacientes encami-
nhados        

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Até 10% 8 34,78 29 29,90 19 32,76

De 10% a menos de 20% 5 21,74 28 28,87 27 46,55

De 20% a menos de 30% 2 8,70 6 6,19 5 8,62

De 30% a menos de 40% 1 4,35 6 6,19 2 3,45

40% e mais 2 8,70 3 3,09 1 1,72

Não tenho estimativa 5 21,74 20 20,62 4 6,90

Não informou 0 0,00 5 5,15 0 0,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 91. Distrito Federal: distribuição das especialidades para as 
quais os médicos das equipes de Saúde da Família mais 
encaminham a clientela atendida

Especialidades N. %

Cardiologia 38 22,49

Cirurgia geral 17 10,06

Dermatologia 27 15,98

Endocrinologia 5 2,96

Ginecologia e obstetrícia 20 11,83

Oftalmologia 34 20,12

Ortopedia 19 11,24

Otorrino 1 0,59

Pediatria 4 2,37

Psicologia e fisioterapia 1 0,59

Psiquiatria 3 1,78

Total 169 100,00
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Tabela 92. Distrito Federal: número e percentual da frequência 
com que os médicos das equipes de Saúde da Família 
fornecem informações escritas para a clientela atendida 
levar ao especialista ou ao serviço especializado a que foi 
encaminhada

Frequência N. %

Eventualmente 4 6,90

Habitualmente 53 91,38

Raramente 1 1,72

Total 58 100,00

Tabela 93. Distrito Federal: número e percentual das especialidades 
para as quais mais se encaminha a clientela e das 
especialidades para as quais existe demanda, mas a oferta 
na rede pública não existe ou não é suficiente, segundo a 
opinião dos cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da 
Família – 2011

Especialidade

Clientela atendida 
e encaminhada para 
especialistas da rede 

pública

Opinião sobre quais 
especialidades há 

demanda, mas a oferta 
da rede pública não é 

suficiente

N. % N. %

Cirurgia bucomaxilofacial 16         23,53 1           1,59 

Diagnóstico de câncer bucal 1           1,47 0                -   

Endodontia 22         32,35 13         20,63 

Exodontia de permanentes 1           1,47 0                -   

Odontopediatria 4           5,88 13         20,63 

Pacientes com necessidades 
especiais 7         10,29 3           4,76 

Periodontia 8         11,76 5           7,94 

Prótese 3           4,41 21         33,33 

Radiologia 6           8,82 3           4,76 

Ortodontia 0                -   4           6,35 

Total 68      100,00 63      100,00 
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Tabela 94. Distrito Federal: opinião dos profissionais de nível superior 
das equipes de Saúde da Família sobre o funcionamento dos 
mecanismos de referência – 2011 

Funcionamento dos mecanis-
mos de referência

Cirurgião-
-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Adequadamente 5 21,74 4 4,12 1 1,72

Em parte 13 56,52 36 37,11 14 24,14

Precariamente 3 13,04 44 45,36 27 46,55

Não funcionam 1 4,35 9 9,28 15 25,86

Sem opinião definida 1 4,35 1 1,03 1 1,72

Não informou 0 0,00 3 3,09 0 0,00

Total geral 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 95. Distrito Federal: opinião dos profissionais de nível superior 
das equipes de Saúde da Família sobre o funcionamento dos 
mecanismos de contrarreferência – 2011

Funcionamento dos 
mecanismos de contrarre-
ferência

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Adequadamente 6 26,09 1 1,03 1 1,72

Em parte 9 39,13 16 16,49 5 8,62

Precariamente 5 21,74 29 29,90 17 29,31

Não funcionam 1 4,35 45 46,39 35 60,34

Sem opinião formada 2 8,70 2 2,06 0 0,00

Não informou 0 0,00 4 4,12 0 0,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00
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Tabela 96. Distrito Federal: número e percentual, por categoria e total, 
dos profissionais de nível superior da ESF/DF segundo a 
frequência com que buscam a opinião de especialistas além 
do sistema formal de encaminhamento (referência) – 2011 

Periodicidade da busca de 
opinião de especialistas       

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Habitualmente 16 69,57 42 43,30 32 55,17

Ocasionalmente 6 26,09 43 44,33 22 37,93

Não 1 4,35 8 8,25 4 6,90

Não informou 0 0,00 4 4,12 0 0,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 97. Distrito Federal: meios utilizados pelos profissionais 
de nível superior da ESF/DF para buscar a opinião de 
especialistas além do sistema formal de referência – 2011 

Meios de comunica-
ção utilizados 

Cirurgião-dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Telefone 10 26.32 54 38.03 30 29.70

Telessaúde 0 - 0 - 1 0.99

Internet 9 23.68 23 16.20 23 22.77

Contato pessoal 17 44.74 60 42.25 42 41.58

Outro 2 5.26 5 3.52 5 4.95

Total de meio utili-
zado 38 100.00 142 100.00 101 100.00

Tabela 98. Distrito Federal: opinião de enfermeiros e médicos das 
equipes de Saúde da Família sobre o funcionamento dos 
serviços de apoio diagnóstico – 2011 

Avaliação do funcionamento

Enfermeiro Médico

N. % N. %

Adequadamente 6 6,19 5 8,62

Em parte 53 54,64 24 41,38

Precariamente 33 34,02 25 43,10

Não funcionam 0 0,00 3 5,17
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Sem opinião formada 1 1,03 1 1,72

Não respondeu 4 4,12 0 0,00

Total geral 97 100,00 58 100,00

Nota: aos cirurgiões-dentistas não foi feita pergunta sobre SADT.

Tabela 99. Distrito Federal: distribuição dos profissionais de nível 
superior das equipes de Saúde da Família por categoria e 
conforme o tipo de população que atendem – 2011 

Tipo de população

Cirurgião-
dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Mista (urbana e rural) 3 13,04 19 19,59 11 18,97

Predominantemente rural 6 26,09 17 17,53 9 15,52

Predominantemente 
urbana 13 56,52 58 59,79 38 65,52

Não respondeu 1 4,35 3 3,09 0 0,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00

Tabela 100. Distrito Federal: distribuição percentual por grupo etário da 
clientela atendida no consultório conforme estimativas dos 
profissionais de nível superior das equipes da ESF – 2011 

Grupos atendidos       
Cirurgião-

dentista Enfermeiro Médico

Criança 45,00 22,53 17,96

Adolescente 21,43 9,52 8,35

Homem adulto 11,43 12,29 19,58

Mulher adulta 15,24 34,54 31,10

Idoso 6,90 21,13 22,98

Total 100,00 100,00 100,00
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Tabela 101. Distrito Federal: distribuição percentual por grupo etário 
da clientela atendida no domicílio conforme estimativa dos 
profissionais de nível superior das equipes da ESF – 2011 

Grupos atendidos       
Cirurgião-

dentista Enfermeiro Médico

Criança              44,64 18,97 11,26

Adolescente          12,86 6,21 3,60

Homem adulto         11,07 11,46 8,10

Mulher adulta        19,29 23,29 13,68

Idoso                12,14 40,07 63,32

Tabela 102. Distrito Federal: profissionais das equipes de Saúde da 
Família do Distrito Federal que expressaram preferência 
para o atendimento a determinada clientela – 2011

Expressaram preferência

Cirurgião-
dentista Enfermeiro Médico

N. % N. % N. %

Sim 10 43,48 42 43,30 29 50,00

Não 13 56,52 55 56,70 29 50,00

Total 23 100,00 97 100,00 58 100,00
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QuestiOnáriOs pOr categOria

dentista

Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção Básica/

Saúde da Família: Aspectos Institucionais, do Emprego e da 

Atividade do Enfermeiro, do Cirurgião-Dentista e do Médico 

no Distrito Federal

Este questionário, de responsabilidade do Observatório de Recursos Humanos 

em Saúde da Universidade de Brasília - Nesp/Ceam/UnB, tem como objetivo 

desenvolver estudo relacionado ao trabalho dos cirurgiões-dentistas atuantes na 

Estratégia de Saúde da Família da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Questionário N.º _______ Data da aplicação: ____ / ____ / 2011

Regional de Saúde: _________________________________________  
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O ObservaRH-Nesp/Ceam/UnB se compromete com o sigilo das informações individuais 

fornecidas para esta pesquisa. Somente será divulgado o consolidado das informações, 

sem qualquer menção ou identificação das respostas e/ou opiniões aqui emitidas. 

Dessa forma, este questionário não requer assinatura nem qualquer outro recurso que 

possibilite a identificação do entrevistado.

Pesquisadores responsáveis pela elaboração do questionário: Fernanda Barros do 

Nascimento, José Paranaguá de Santana, Roberto Passos Nogueira, Sérgio Francisco 

Piola, Solon Magalhães Vianna, Valdemar de Almeida Rodrigues, Zuleide do Valle 

Oliveira Ramos.
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QUESTIONÁRIO DO CIRURGIÃO-DENTISTA
 

 

Bloco I. Perfil socioeconômico

1 Idade: 

  _________ Anos 

2 Sexo:

	 	Masculino	 	Feminino 

3 Estado Civil: 

	 	Solteiro(a) 

	 	Casado(a) 

	 	União estável 

	 	Viúvo(a) 

	 	Divorciado(a) 

	 	Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 

4 Assinale seu país de nascimento: 

	 	Brasil Especifique a UF: ____________________________ 

	 	Exterior Especifique o país: ___________________________ 

 Se nasceu no exterior, é naturalizado? 	Sim 	 	Não 

 5 Informe o valor total bruto aproximado de seus rendimentos, no último mês, 

considerando o somatório de todas as fontes (exceto 13º e férias): 

  R$:______________________ 
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 6 Estime a distribuição percentual por fonte do somatório de seus rendimentos: 

Fontes de rendimento %

Remuneração no PSF 

Aposentadoria 

Outros rendimentos de atividade profissional 

Outros rendimentos (p.ex.: aluguel, pensão, etc.) 

Total 100 

7 Vínculos associativos (Excluído o CRO): 

 Entidades profissionais ou científicas (Ex.: ABO, ABCD, APCD, outros)	 	Sim	 	Não 

 Sociedades de especialistas	 	Sim	 	Não 

 Outro na área de saúde	 	Sim	 	Não 

 Sindicato 	Sim	 	Não 

 Partido político	 	Sim	 	Não 

 8 Escolaridade dos pais (assinale o maior grau concluído): 

 Mãe Pai 

	  Ensino fundamental (1º grau) 	Ensino fundamental (1º grau) 

	  Ensino médio (2º grau) 	Ensino médio (2º grau) 

	  Educação superior (3º grau)  	Educação superior (3º grau) 

 Especifique o curso superior:  Especifique o curso superior: 

 _____________________________________  ______________________________________

Bloco II. Formação e experiência profissional

 9 Graduação em Odontologia: 

 Instituição (por extenso): _____________________________________________________________

 	Pública 	Privada 

 	Brasil - Especifique a UF: _______ 	Exterior - Especifique o país: _____________________

  Ano de conclusão: __ __ __ __



165

5

10 Curso(s) de especialização concluídos (exceto Residência Odontológica), com o 

mínimo de 360 horas - assinale o(s) curso(s) (caso não tenha, vá para a questão 11): 

	  Odontopediatria 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Endodontia 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Dentística 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Ortodontia 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Prótese 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Periodontia 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Saúde Pública/Coletiva/Odontologia Social e Preventiva 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 
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	  Outro, especifique: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	  Outro, especifique: _______________________________________________________________ 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

11 Residência - preencha a especialidade concluída (caso não tenha, vá para a questão 

12): 

 	Cirurgia Buco Maxilo Facial 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __  

 	Multiprofissional em Saúde da Família 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __  

 	Outra, especifique: ______________________________________________________________

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __  

 

12 Pós-graduação stricto sensu - registre a mais importante, desde que concluída (caso 

contrário, vá para a questão 13): 

	 	Livre Docência 

	 	Doutorado 

	 	Mestrado 

	Identifique a área/especialidade dessa pós-graduação stricto sensu: 

	 	Odontopediatria 

	 	Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 

	 	Endodontia 

	 	Clínica Odontológica 

	 	Ortodontia 

	 	Radiologia Odontológica 

	 	Periodontia 

	 	Saúde Pública/Coletiva/Odontologia Social e Preventiva 
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	 	Materiais Odontológicos 

	 	Outra (específicar): ____________________________________________________________ 

 Instituição onde cursou essa pós-graduação ou onde obteve o título de livre docência  

(por extenso): _____________________________________________________________________

  Ano de conclusão/obtenção do título: __ __ __ __	

	  Brasil - UF:__________  Exterior - País:____________________________________ 

13 Capacitação em Saúde da Família antes de ingressar na Estratégia de Saúde da Família 

(não inclui cursos informados nas questões 10, 11 e 12): 

	 	Sim	 	Não 

Em caso afirmativo, informe abaixo a que considera mais importante: 

 Instituição responsável (por extenso): ___________________________________________________

 Ano de realização: __ __ __ __  UF: __ __ 

Assinale a carga horária: 

		  Menor de 40h 

		  De 40h até 179h 

		  De 180h até 359h 

14 Capacitação após ingressar na Estratégia de Saúde da Família (não inclui cursos 

informados nas questões 10, 11 e 12): 

	 	Sim	 	Não 

Em caso afirmativo, assinale as áreas em que recebeu a capacitação: 

	 	Treinamento introdutório em saúde da família 

	 	Odontopediatria 

	 	Dentística 

	 	Periodontia 

	 	Urgência odontológica  

	 	Odontologia preventiva 

 	Outra, especifique: _______________________________

 	Outra, especifique: _______________________________

 	Outra, especifique: _______________________________

 	Outra, especifique: _______________________________
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15 Experiências de trabalho em Saúde da Família anteriores à atual com duração 

superior a um ano, fora e dentro do DF: 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, registre abaixo até três experiências que considera mais impor-

tantes: 

Cidade UF Número de anos 

16 Você exerce atualmente outra(s) atividade(s) além do Saúde da Família? 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, informe a carga horária semanal dedicada a essas atividades: 

Atividade Setor Público (carga 

horária semanal)

Setor Privado (carga 

horária semanal)

Atividade clínica

Outra, especifique:  

_________________________________

Bloco III. Atuação no PSF 

17 Tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal, 

considerando todas as possíveis participações (Saúde em Casa, Família Saudável e 

atual Saúde da Família): 

	 	Menos de 2 anos 

	 	De 2 a 4 anos 

	 	De 5 a 7 anos 

	 	De 8 a 10 anos 

	 	11 ou mais anos 
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18 Forma de ingresso na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal (caso tenha 

passado por diferentes processos, assinale apenas o mais recente): 

	 	Concurso Público 

	 	Processo Seletivo 

	 	Outra, especifique: _______________________ 

19 Tipo de vínculo contratual vigente com a Estratégia de Saúde da Família: 

	 	Estatutário 

	 	Celetista (tempo indeterminado) 

	 	Celetista (tempo determinado) 

	 	Contrato temporário 

	 	Outro, especifique: _________________________ 

20 Local de atuação na Estratégia de Saúde da Família: 

	 	Águas Claras	 	J. Botânico	 	Riacho Fundo 

	 	Brasília	 	Lago Norte	 	Samambaia

	 	Brazlândia	 	Lago Sul	 	Santa Maria 

	 	Candangolândia	 	N. Bandeirante	 	S. Sebastião 

	 	Ceilândia	 	Paranoá	 	Sobradinho

	 	Cruzeiro	 	Park Way	 	Sudoeste e Octogonal 

	 	Gama	 	Planaltina	 	Taguatinga

	 	Guará	 	Recanto das Emas	 	Varjão 

	 	Outro no DF, qual? ____________________________________________________ 

21 Local de residência: 

	 	Mesma localidade onde atua 

	 	Outra localidade do DF 

	 	Outra cidade fora do DF 

22 Meio de transporte habitualmente utilizado para acesso a seu local de trabalho desde 

a sua residência (assinale mais de um se for o caso): 

	 	Transporte coletivo 

	 	Veículo particular 

	 	Transporte oferecido pela SES-DF 

	 	Outro, especifique:____________________________________________________ 
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23 Tempo de deslocamento de sua residência para o local de atuação na Estratégia de 

Saúde da Família, utilizando o meio de transporte habitual: 

	 	Menos de 30 minutos 

	 	De 30 a 59 minutos 

	 	60 e mais minutos 

24 A Equipe de Saúde Bucal está integrada a quantas equipes de saúde da família? 

	 	Uma	 	Duas 

25 Indique o número de cadeiras odontológicas/equipos disponíveis em cada uma das 

equipes de saúde da família: 

 Equipe 1 (equipe de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Nenhuma	 	Nenhuma 

	 	Uma	 	Uma 

	 	Duas	 	Duas 

	 	Três ou mais	 	Três ou mais 

26 Profissionais que integram a sua equipe de saúde da família: 

 Equipe 1 (equipe de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Enfermeiro 	Enfermeiro 

	 	Médico	 	Médico

	 	Técnico de Enfermagem ou  	Técnico de Enfermagem ou

 Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem

 Indique o quantitativo _________	 Indique o quantitativo _______

	 	Técnico de Saúde Bucal 	Técnico de Saúde Bucal 

	 	Auxiliar de Saúde Bucal 	Auxiliar de Saúde Bucal 

	 	Agente Comunitário de Saúde 	Agente Comunitário de Saúde 

 Indique o quantitativo _________	 Indique o quantitativo _________

	 	Outro, especifique: ____________________	 	Outro, especifique: ___________________ 
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27 Ordene (1, 2, 3, 4, 5) as atividades abaixo, segundo o grau de colaboração que 

você recebe de outros membros da equipe de saúde da família. Utilize - sem repetir 

os números - uma escala de 1 (maior grau de colaboração) a 5 (menor grau de 

colaboração). 

Tipos de Atividades Ordem (Equipe 1, de lotação) Ordem (Equipe 2, se houver) 

Consulta na unidade de saúde 

Atendimento no domicílio 

Atendimento em grupo na 

unidade de saúde 

Atividades na comunidade 

Atividades administrativas 

28 Estime, tendo como base as atividades relacionadas no quadro a seguir, a distribuição 

de sua carga horária semanal na Estratégia de Saúde da Família, colocando a média 

de horas de trabalho das duas equipes, quando for o caso: 

Tipos de Atividades Nº de horas/semana

Consultório 

Atendimento domiciliar 

Atendimento de grupo na unidade de saúde 

Atendimento/atividade de grupo na comunidade 

Capacitação, estudos e pesquisas (docente ou discente) 

Atividades administrativas 

Deslocamento para atividades fora da unidade de saúde (entre 

a sede e área rural, aos domicílios e outros) 

Outra, especifique: _____________________________________ 

Total de horas 20h ou 40h 

29 Informe o número médio de consultas odontológicas que você realiza semanalmente 

na(s) unidade(s) de saúde: _______	

30 Informe o número médio de visitas domiciliares que você realiza mensalmente: 

	 _______
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31 Quantidade estimada de primeiras consultas odontológicas programáticas (mensal) 

 Número: ______		 	Não sei 

32 Quantidade estimada de Tratamentos Concluídos (TC) (mensal) 

 Número: ______		 	Não sei 

33 Quantidade estimada de atendimentos de urgência (mensal) 

 Número: ______		 	Não sei 

34 Assinale para quais clientelas existem atividades em grupo em funcionamento, 

promovidas por sua equipe. Assinale, também, de que grupos você participa 

habitualmente: 

Clientelas

Atividades em grupo 

em funcionamento

Participação 

habitual do dentista 

Sim Não

Gestantes 

Criança 

Adolescente 

Mulher adulta 

Homem adulto 

Idosos 

Obesos 

Diabéticos 

Hipertensos 

Outra, especifique: ________________________

35 Assinale o(s) tipo(s) de atendimento que realiza: 

	 	Dentística/restaurações 

	 	Exodontias de dentes decíduos 

	 	Exodontias simples (dentes permanentes) 

	 	Periodontia 

	 	Urgências endodônticas (p. ex.: pulpotomia/pulpectomia) 

	 	Ações educativas/preventivas 

	 	Outro, especifique o mais importante: ___________________________________ 
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36 O Técnico de Saúde Bucal (TSB) realiza atendimento clínico sob supervisão: 

	 	Sim	 	Não 

37 A equipe de saúde da família realiza reuniões internas: 

 Equipe 1 (de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Semanalmente	 	Semanalmente 

	 	Quinzenalmente	 	Quinzenalmente 

	 	Mensalmente	 	Mensalmente 

	 	Não tem periodicidade definida	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Não se reúne (neste caso, vá para a questão 41)	 	Não se reúne (neste caso, vá para a questão 41) 

38 Você participa dessas reuniões: 

 Equipe 1 (de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Habitualmente	 	Habitualmente 

	 	Ocasionalmente	 	Ocasionalmente 

	 	Não participa	 	Não participa 

39 Na sua opinião, em que medida essas reuniões contribuem para maior eficiência do 

trabalho da(s) equipe(s): 

	 	Muito 

	 	Em parte 

	 	Não contribui 

	 	Não tem opinião formada 

40 Indique quem, da equipe, coordena habitualmente essas reuniões: 

 Equipe 1 (de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Médico 	 	Médico 

	 	Enfermeiro 	 	Enfermeiro 

	 	Cirurgião-Dentista 	 	Cirurgião-Dentista 

	 	Um dos integrantes, rotativamente 	 	Um dos integrantes, rotativamente 

	 	Outro, especifique: ____________________ 	 	Outro, especifique: ____________________ 

41 Você exerce atualmente a coordenação da equipe de saúde da família? 

	 	Sim	 	Não 
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42 Você já exerceu essa coordenação? 

	 	Sim	 	Não 

43 O coordenador da equipe de saúde da família participa de reuniões com a gerência 

regional da Estrategia de Saúde da Família? 

 Equipe 1 (de lotação)	 	Sim	 	Não 

 Equipe 2 (se houver)	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, qual á a periodicidade dessas reuniões: 

	 	Quinzenal 

	 	Mensal 

	 	Bimestral 

	 	Outra periodicidade, especifique: ___________ 

	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Não sei 

44 A equipe dispõe de informações sobre a situação de saúde bucal da sua área de 

atuação (cadastro Ficha A)? 

 Equipe 1 (de lotação)	 	Sim	 	Não  	Não sei

 Equipe 2 (se houver)	 	Sim	 	Não  	Não sei

45 Com que frequência essas informações são atualizadas? 

 Equipe 1 (de lotação)  Equipe 2 (se houver) 

	 	Mensalmente	 	Mensalmente 

	 	Semestralmente	 	Semestralmente 

	 	Não tem periodicidade definida	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Outra periodicidade,  	Outra periodicidade, 

 especifique: ________________________	 especifique: _________________________ 

	 	Não sei	 	Não sei 

46 A equipe utiliza as informações do cadastro (Ficha A) para o planejamento de suas 

atividades? 

 Equipe 1 (de lotação)	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

 Equipe 2 (se houver)	 	Sim	 	Não	 	Não sei 
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47 Assinale como é elaborada a programação das atividades da equipe de saúde da 

família: 

 Equipe 1 (de lotação) Equipe 2 (se houver) 

	 	Cada um elabora sua parte, que é  	Cada um elabora sua parte, que é

 consolidada pelo coordenador da equipe	 consolidada pelo coordenador da equipe 

	 	Em conjunto pela equipe	 	Em conjunto pela equipe 

	 	Pelo coordenador da equipe	 	Pelo coordenador da equipe 

	 	Outra,  	Outra, 

 especifique: _________________________ especifique: _________________________

 ____________________________________	 ____________________________________

48 A comunidade participa de alguma forma da elaboração da programação da equipe 

de saúde da família? 

 Equipe 1 (de lotação)	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

 Equipe 2 (se houver)	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

49 Para a realização das suas atividades a equipe de saúde da família dispõe de mapa(s) 

da área de atuação? 

 Equipe 1 (de lotação)	 	Sim	 	Não	 	Não sei

 Equipe 2 (se houver)	 	Sim	 	Não	 	Não sei

50 A equipe de saúde bucal ou o dentista participa de reuniões com a gerência regional 

de odontologia? 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, qual é a periodicidade dessas reuniões: 

	 	Quinzenal 

	 	Mensal 

	 	Bimestral 

	 	Outra periodicidade, especifique: _______________________________________ 

	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Não sei 
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51 Entre os fatores abaixo, assinale os três que deveriam ser priorizados para melhorar o 

trabalho da sua equipe: 

	 	Capacitação dos integrantes da equipe 

	 	Infra-estrutura (instalações e equipamentos odontológicos) 

	 	Manutenção dos equipamentos odontológicos 

	 	Suprimento de material de consumo odontológico (p. ex.: sugador, luva, máscara, 

 rolete de algodão) 

	 	Suprimento de materiais para restauração 

	 	Transporte para realização de visitas domiciliares 

	 	Outro, especifique: _________________________________ 

Bloco IV. Articulação com outros níveis de atenção 

52 Do total de atendimentos, que percentual aproximado de casos você refere para 

atendimento especializado? 

	 	Até 10% 

	 	De 10% a menos de 20% 

	 	De 20% a menos de 30% 

	 	De 30% a menos de 40% 

	 	40% e mais 

	 	Não tenho estimativa 

53 Assinale três das especialidades para as quais mais encaminha a clientela atendida, 

no âmbito da rede pública (Ex.: CEO, Hospitais Regionais e Hospital de Base): 

	 	Cirurgia buco maxilo facial 

	 	Diagnóstico de câncer bucal 

	 	Endodontia 

	 	Odontopediatria 

	 	Pacientes com necessidades especiais 

	 	Periodontia 

	 	Prótese 

	 	Radiologia 

	 	Outra, especifique: ________________________________ 
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54 Assinale até três especialidades para as quais há demanda, porém a oferta na rede 

pública não existe ou não é suficiente: 

	 	Cirurgia buco maxilo facial 

	 	Diagnóstico de câncer bucal 

	 	Endodontia 

	 	Odontopediatria 

	 	Pacientes com necessidades especiais 

	 	Periodontia 

	 	Prótese 

	 	Radiologia 

	 	Outra, especifique: ________________________________ 

55 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de referência funcionam: 

	 	Adequadamente 

	 	Em parte 

	 	Precariamente 

	 	Não funcionam 

	 	Sem opinião definida 

56 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de contra-referência funcionam: 

	 	Adequadamente 

	 	Em parte 

	 	Precariamente 

	 	Não funcionam 

	 	Sem opinião definida 

57 Além do sistema formal de encaminhamento, você busca a opinião de especialistas 

ou de outras fontes de informação quando atende os usuários da Estratégia de Saúde 

da Família: 

	 	Habitualmente	 	Ocasionalmente	 	Não 

 Em caso afirmativo, quais os meios que mais utiliza: 

	 	Telefone 

	 	Telessaúde 

	 	Internet 

	 	Contato pessoal 

	 	Outro, especifique: _______________________________________________________________
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Bloco V. Perfil da clientela e preferências de atendimento 

58 A população de sua área de trabalho é: 

	 	Predominantemente Urbana 

	 	Predominantemente Rural 

	 	Mista (urbana/rural) 

59 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende no consultório da 

unidade de saúde, segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 

60 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende nos domicílios, 

segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 

61 Você tem preferência de atendimento por um dos grupos da população listados na 

questão anterior? 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, ordene (1, 2, 3, 4, 5) a sua preferência relativa em atender os gru-

pos etários abaixo. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 (maior prefer-

ência) a 5 (menor preferência): 

	 	Crianças 
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	 	Adolescentes 

	 	Homens adultos 

	 	Mulheres adultas 

	 	Idosos 

62 Ordene (1, 2, 3, 4) a sua preferência relativa pelos seguintes tipos de atividades na 

Estratégia de Saúde da Família. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 

(maior preferência) a 4 (menor preferência): 

	 	Consultório 

	 	Atendimento em domicílio 

	 	Atendimento em grupo na unidade 

	 	Ações na comunidade 

Agradecemos a sua colaboração. 

Observações complementares
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Universidade de Brasília - UnB

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM

Núcleo de Estudos de Saúde Pública - NESP

SCLN 406, Bloco A, Sala 202, Asa Norte, Brasília-DF

CEP 70847-510

Telefax: (61) 3340 6863 

Endereço eletrônico: observarh@unb.br

http://www.observarh.org.br/nesp
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enfermeirO

Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção 

Básica/Saúde da Família: Aspectos Institucionais, do 

Emprego e da Atividade do Enfermeiro, do Cirurgião-

Dentista e do Médico no Distrito Federal

Este questionário, de responsabilidade do Observatório de Recursos 

Humanos em Saúde da Universidade de Brasília - Nesp/Ceam/UnB, 

tem como objetivo desenvolver estudo relacionado ao trabalho dos 

enfermeiros atuantes na Estratégia de Saúde da Família da Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal.

Questionário N.º _______ Data da aplicação: ____ / ____ / 2011

Regional de Saúde: _________________________________________  
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O ObservaRH-Nesp/Ceam/UnB se compromete com o sigilo das informações individuais 

fornecidas para esta pesquisa. Somente será divulgado o consolidado das informações, 

sem qualquer menção ou identificação das respostas e/ou opiniões aqui emitidas. 

Dessa forma, este questionário não requer assinatura nem qualquer outro recurso que 

possibilite a identificação do entrevistado.

Pesquisadores responsáveis pela elaboração do questionário: Fernanda Barros do 

Nascimento, José Paranaguá de Santana, Roberto Passos Nogueira, Sérgio Francisco 

Piola, Solon Magalhães Vianna, Valdemar de Almeida Rodrigues, Zuleide do Valle 

Oliveira Ramos.
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QUESTIONÁRIO DO ENFERMEIRO
 

 

Bloco I. Perfil socioeconômico

1 Idade:

 _________ Anos 

 

2 Sexo: 

  Masculino

  Feminino 

 

3 Estado Civil: 

  Solteiro(a)

  Casado(a)

  União estável

  Viúvo(a)

  Divorciado(a)

  Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 

 

4 País de nascimento: 

  Brasil Especifique a UF: ____________________ 

  Exterior Especifique o país: ___________________ 

 Se nasceu no exterior, é naturalizado?   Sim  Não 

 

5 Informe o valor total bruto aproximado de seus rendimentos, no último mês, 

considerando o somatório de todas as fontes (exceto 13º e férias): 

 R$:______________________
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6 Estime a distribuição percentual por fonte do somatório de seus rendimentos:

Fontes de rendimento % 

Remuneração no PSF

Aposentadoria

Outros rendimentos de atividade profissional

Outros rendimentos (p.ex.: aluguel, pensão, etc.)

Total 100 

 

7 Vínculos associativos (Excluído o COREN):

  Entidades profissionais ou científicas (Aben, outros)  Sim  Não

 Sociedade de especialistas  Sim  Não 

  Outro na área de saúde  Sim  Não

  Sindicato  Sim  Não 

  Partido político  Sim  Não 

 

8 Escolaridade dos pais (assinale o maior grau concluído): 

 Mãe Pai 

  Ensino fundamental (1º grau)  Ensino fundamental (1º grau) 

  Ensino médio (2º grau)  Ensino médio (2º grau) 

  Educação superior (3º grau)   Educação superior (3º grau)

 Especifique o curso superior:  Especifique o curso superior: 

 _____________________________________  ______________________________________

 

Bloco II. Formação e experiência profissional

9 Graduação em Enfermagem: 

 Instituição (por extenso): _____________________________________________________________

  Pública  Privada 

  Brasil - Especifique a UF: _______  Exterior - Especifique o país: _____________________

  Ano de conclusão: __ __ __ __
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10 Curso(s) de especialização concluído(s), com o mínimo de 360 horas (exceto 

Residência) - assinale o(s) curso(s) (caso não tenha, vá para a questão 11): 

   Saúde Pública/Saúde Coletiva 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

   Saúde da Família 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

   Enfermagem, Área: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

   Enfermagem, Área: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

  Outro, especifique: _______________________________________ 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

   Outro, especifique: _______________________________________ 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

 Brasil - Especifique a UF: ______  Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

 

11 Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde - preencha a 

especialidade concluída (caso não tenha, vá para a questão 12): 

   Multiprofissional 

Instituição (por extenso): __________________________________________________________

Cidade: __________________________________   UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

  Enfermagem, Área: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): __________________________________________________________

Cidade: __________________________________   UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 
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   Enfermagem, Área: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): __________________________________________________________

Cidade: __________________________________   UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

   Outra, especifique: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): __________________________________________________________

Cidade: __________________________________   UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __  

 

12 Pós-graduação stricto sensu - registre a mais importante, desde que concluída (caso 

contrário, vá para a questão 13): 

   Livre Docência 

   Doutorado 

   Mestrado 

Identifique a especialidade dessa pós-graduação stricto sensu: 

   Enfermagem Médico-Cirúrgica 

   Enfermagem Obstétrica 

   Enfermagem Pediátrica 

   Enfermagem Psiquiátrica 

   Enfermagem de Doenças Contagiosas 

   Enfermagem de Saúde Pública 

   Saúde Coletiva 

   Outra, especifique: 

 Instituição onde cursou essa pós-graduação ou onde obteve o título de livre docência  

(por extenso): _____________________________________________________________________

  Ano de conclusão/obtenção do título: __ __ __ __ 

  Brasil - UF:__________  Exterior - País:____________________________________ 

 

13 Capacitação em Saúde da Família antes de ingressar na Estratégia de Saúde da 

Família (não inclui cursos informados nas questões 10, 11 e 12): 

   Sim  Não

Em caso afirmativo, informe abaixo a que considera mais importante: 

 Instituição responsável (por extenso): ___________________________________________________

 Ano de realização: __ __ __ __  UF: __ __ 

Assinale a carga horária: 

   Menor de 40h 

   De 40h até 179h 

   De 180h até 359h 
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14 Capacitação após ingressar na Estratégia de Saúde da Família (não inclui cursos 

informados nas questões 10, 11 e 12): 

   Sim  Não 

Em caso afirmativo, assinale as áreas em que recebeu a capacitação: 

 Treinamento introdutório em saúde da família  Imunização

 Saúde da criança  Diabetes

 Saúde do adolescente  Hipertensão

 Saúde do homem  Obesidade 

 Saúde da mulher  DST/Aids 

 Saúde do idoso  Hanseníase 

 Saúde mental  Tuberculose 

 Práticas integrativas/complementares 

de saúde (fitoterapia, termalismo, práticas 

corporais, terapia comunitária, shantala, outras)

 Dengue 

 Outra(s), especifique a mais importante: 

_______________________________________

15 Experiências de trabalho em Saúde da Família anteriores à atual com duração  

superior a um ano, fora e dentro do DF:

  Sim  Não    

Em caso afirmativo, registre abaixo até três experiências que considera mais 

importantes:

Cidade UF Número de anos 

 

16 Você exerce atualmente outra(s) atividade(s) além do Saúde da Família?

  Sim  Não 

 Em caso afirmativo, informe a carga horária semanal dedicada a essas atividades:

Atividade Setor Público (carga 

horária semanal)

Setor Privado (carga 

horária semanal)

Atividade hospitalar e/ou ambulatorial 

Outra, especifique:  

_________________________________
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Bloco III. Atuação no PSF

17 Tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal, 

considerando todas as possíveis participações (Saúde em Casa, Família Saudável e 

atual Saúde da Família): 

   Menos de 2 anos 

   De 2 a 4 anos 

   De 5 a 7 anos 

   De 8 a 10 anos 

   11 ou mais anos 

 

18 Forma de ingresso na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal (caso tenha 

passado por diferentes processos, assinale apenas o mais recente): 

   Concurso Público 

   Processo Seletivo 

   Outra, especifique: ________________________________ 

 

19 Tipo de vínculo contratual vigente com a Estratégia de Saúde da Família: 

   Estatutário 

   Celetista (tempo indeterminado) 

   Celetista (tempo determinado) 

   Contrato temporário 

   Outro, especifique: _________________________ 

 

20 Local de atuação na Estratégia de Saúde da Família: 

   Águas Claras  J. Botânico  Riacho Fundo 

   Brasília  Lago Norte  Samambaia 

   Brazlândia  Lago Sul  Santa Maria 

   Candangolândia  N. Bandeirante  S. Sebastião 

   Ceilândia  Paranoá  Sobradinho 

   Cruzeiro  Park Way  Sudoeste e Octogonal 

   Gama  Planaltina  Taguatinga 

   Guará  Recanto das Emas  Varjão 

   Itapoã  Outro no DF, qual? __________________________________ 
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21 Local de residência: 

   Mesma localidade onde atua 

   Outra localidade do DF 

   Outra cidade fora do DF 

 

22 Meio de transporte habitualmente utilizado para acesso a seu local de trabalho desde 

a sua residência (assinale mais de um se for o caso): 

   Transporte coletivo 

   Veículo particular 

   Transporte oferecido pela SES-DF 

   Outro, especifique:____________________________________________________ 

 

23 Tempo de deslocamento de sua residência para o local de atuação na Estratégia de 

Saúde da Família, utilizando o meio de transporte habitual: 

   Menos de 30 minutos 

   De 30 a 59 minutos 

   60 e mais minutos 

 

24 Profissionais que integram a sua equipe de saúde da família: 

   Médico 

   Cirurgião-Dentista 

   Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem

 Indique o quantitativo _________

   Técnico de Saúde Bucal 

   Auxiliar de Saúde Bucal 

   Agente Comunitário de Saúde

 Indique o quantitativo _________

   Outro, especifique: ______________________________________________ 
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25 Ordene (1, 2, 3, 4, 5) as atividades abaixo, segundo o grau de colaboração que 

você recebe de outros membros da equipe de saúde da família. Utilize - sem repetir 

os números - uma escala de 1 (maior grau de colaboração) a 5 (menor grau de 

colaboração). 

Tipos de Atividades Ordem 

Consulta na unidade de saúde 

Atendimento no domicílio 

Atendimento em grupo na unidade de saúde 

Atividades na comunidade 

Atividades administrativas 

 

26 Estime a distribuição de sua carga horária semanal na Estratégia de Saúde da Família 

entre aquelas atividades que exerce habitualmente: 

Tipos de Atividades Nº de horas/semana 

Consultório 

Atendimento domiciliar 

Atendimento de grupo na unidade de saúde 

Atendimento/atividade de grupo na comunidade 

Capacitação, estudos e pesquisas (docente ou discente) 

Atividades administrativas 

Coordenação e supervisão do trabalho dos técnicos/auxiliares de 

enfermagem e ACS

Deslocamento para atividades fora da unidade de saúde (entre a 

sede e área rural, aos domicílios e outros)

Outra, especifique: _______________________________ 

Total de horas 40h 

 

27 Informe o número médio de consultas de enfermagem que você realiza 

semanalmente na unidade de saúde: _______    

28 Informe o número médio de visitas domiciliares que você realiza semanalmante: 

_______
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29 Assinale para quais clientelas existem atividades em grupo em funcionamento, 

promovidas por sua equipe. Assinale, também, de que grupos você participa 

habitualmente: 

Clientelas Atividades em grupo em 

funcionamento

Participação habitual do 

enfermeiro

Sim Não

Gestantes

Criança

Adolescente

Mulher adulta

Homem adulto

Idosos

Obesos

Diabéticos

Hipertensos

Outra, especifique: 

__________________________

 

30 Assinale na relação abaixo as atividades ou procedimentos que executa 

habitualmente: 

  Consulta de enfermagem de crescimento e desenvolvimento (CD) 

 e doenças prevalentes na infância 

  Consulta de enfermagem de planejamento familiar 

  Consulta de enfermagem de pré-natal 

  Exame e orientação para prevenção do CA de mama 

  Coleta de material para prevenção de CA de colo uterino 

  Consulta de enfermagem aos portadores de hipertensão 

  Consulta de enfermagem aos portadores de diabetes 

  Consulta de enfermagem aos portadores de tuberculose 

  Consulta de enfermagem aos portadores de hanseníase 

  Consulta de enfermagem aos portadores de DST/Aids 

  Consulta de enfermagem aos portadores de dengue 

  Consulta de enfermagem aos portadores de transtornos e sofrimentos psíquicos
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31 A equipe de saúde da família realiza reuniões internas: 

  Semanalmente 

  Quinzenalmente 

  Mensalmente 

  Não tem periodicidade definida 

  Não se reúne (neste caso, vá para a questão 35) 

 

32 Você participa dessas reuniões: 

  Habitualmente 

  Ocasionalmente 

  Não participa 

 

33 Na sua opinião, em que medida essas reuniões contribuem para maior eficiência do 

trabalho da equipe: 

  Muito 

  Em parte 

  Não contribui 

  Não tem opinião formada 

 

34 Indique quem, da equipe, coordena habitualmente essas reuniões: 

  Médico 

  Enfermeiro 

  Cirurgião-Dentista 

  Um dos integrantes, rotativamente 

  Outro, especifique: _______________________________________________________________ 

35 Você exerce atualmente a coordenação da equipe de saúde da família? 

  Sim  Não 

 

36 Você já exerceu essa coordenação? 

  Sim  Não 

 

37 O coordenador da equipe de saúde da família participa de reuniões com a gerência 

regional da Estrategia de Saúde da Família? 

  Sim  Não  Não sei 
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 Em caso afirmativo, qual é a periodicidade dessas reuniões: 

  Quinzenal 

  Mensal 

  Bimestral 

  Outra periodicidade, especifique: __________________________________________________ 

  Não tem periodicidade definida 

  Não sei 

 

38 A equipe dispõe de informações sobre a situação de saúde e dos fatores de risco mais 

importantes da sua área de atuação? 

  Sim  Não 

 

39 Com que frequência essas informações são atualizadas? 

  Mensalmente 

  Semestralmente 

  Não tem periodicidade definida 

  Outra periodicidade, especifique: __________________________________________________ 

  Não sei 

 

40 A equipe utiliza as informações de quais sistemas para o planejamento de suas 

atividades? 

  SIAB  Sim  Não   Não sei 

  PROGRAB  Sim  Não   Não sei 

 

41 Assinale como é elaborada a programação das atividades da equipe de saúde da 

família: 

  Cada um elabora sua parte, que é consolidada pelo coordenador da equipe 

  Em conjunto pela equipe 

  Pelo coordenador da equipe 

  Outro, especifique: _______________________________________________________________

 

42 A comunidade participa de alguma forma da elaboração da programação da equipe 

de saúde da família?

  Sim  Não  Não sei 
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43 Para a realização das suas atividades a equipe de saúde da família dispõe de mapa(s) 

da área de atuação? 

  Sim  Não  Não sei 

 

44 Entre os fatores abaixo, assinale os três que deveriam ser priorizados para melhorar o 

trabalho da sua equipe: 

  Capacitação dos integrantes da equipe 

  Infra-estrutura (instalações e equipamentos) 

  Suprimento de material de consumo (p. ex.: gaze, luva, esparadrapo, termômetro.) 

  Suprimento de medicamentos 

  Transporte para realização de visitas domiciliares 

  Outro, especifique: _______________________________________________________________ 

 

Bloco IV. Articulação com outros níveis de atenção

45 Do total de atendimentos, que percentual aproximado de casos a sua equipe refere 

para atendimento especializado? 

  Até 10% 

  De 10% a menos de 20% 

  De 20% a menos de 30% 

  De 30% a menos de 40% 

  40% e mais 

  Não tenho estimativa 

 

46 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de referência funcionam: 

  Adequadamente 

  Em parte 

  Precariamente 

  Não funcionam 

  Sem opinião definida 
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47 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de contra-referência funcionam: 

  Adequadamente 

  Em parte 

  Precariamente 

  Não funcionam 

  Sem opinião definida 

 

48 Além do sistema formal de encaminhamento, você busca a opinião de especialistas 

ou de outras fontes de informação quando atende os usuários da Estratégia de Saúde 

da Família: 

  Habitualmente  Ocasionalmente  Não 

 Em caso afirmativo, quais os meios que mais utiliza: 

  Telefone 

  Telessaúde 

  Internet 

  Contato pessoal 

  Outro, especifique: _______________________________________________________________

 

49 Na sua opinião os serviços de apoio diagnóstico (exames básicos) funcionam? 

  Adequadamente 

  Em parte 

  Precariamente 

  Não funcionam 

  Sem opinião definida 

 

Bloco V. Perfil da clientela e preferências de atendimento 

50 A população de sua área de trabalho é: 

  Predominantemente urbana 

  Predominantemente rural 

  Mista (urbana/rural) 
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51 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende no consultório da 

unidade de saúde, segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 

 

52 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende nos domicílios, 

segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 

 

53 Você tem preferência de atendimento por um dos grupos da população listados 

acima? 

  Sim  Não 

 Em caso afirmativo, ordene (1, 2, 3, 4, 5) a sua preferência relativa em atender os gru-

pos etários abaixo. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 (maior prefer-

ência) a 5 (menor preferência): 

  Crianças 

  Adolescentes 

  Homens adultos 

  Mulheres adultas 

  Idosos 
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54 Ordene (1, 2, 3, 4) a sua preferência relativa pelos seguintes tipos de atividades na 

Estratégia de Saúde da Família. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 

(maior preferência) a 4 (menor preferência): 

  Consultório 

  Atendimento em domicílio 

  Atendimento em grupo na unidade 

  Ações na comunidade

Agradecemos a sua colaboração. 
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Observações complementares
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Universidade de Brasília - UnB

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM

Núcleo de Estudos de Saúde Pública - NESP

SCLN 406, Bloco A, Sala 202, Asa Norte, Brasília-DF

CEP 70847-510

Telefax: (61) 3340 6863 

Endereço eletrônico: observarh@unb.br

http://www.observarh.org.br/nesp
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Caracterização do Processo de Trabalho em Atenção Básica/

Saúde da Família: Aspectos Institucionais, do Emprego e da 

Atividade do Enfermeiro, do Cirurgião-Dentista e do Médico 

no Distrito Federal

Este questionário, de responsabilidade do Observatório de Recursos Humanos 

em Saúde da Universidade de Brasília - Nesp/Ceam/UnB, tem como objetivo 

desenvolver estudo relacionado ao trabalho dos médicos atuantes na Estratégia de 

Saúde da Família da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Questionário N.º _______ Data da aplicação: ____ / ____ / 2011

Regional de Saúde: _________________________________________  

médicO
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O ObservaRH-Nesp/Ceam/UnB se compromete com o sigilo das informações individuais 

fornecidas para esta pesquisa. Somente será divulgado o consolidado das informações, 

sem qualquer menção ou identificação das respostas e/ou opiniões aqui emitidas. 

Dessa forma, este questionário não requer assinatura nem qualquer outro recurso que 

possibilite a identificação do entrevistado.

Pesquisadores responsáveis pela elaboração do questionário: Fernanda Barros do 

Nascimento, José Paranaguá de Santana, Roberto Passos Nogueira, Sérgio Francisco 

Piola, Solon Magalhães Vianna, Valdemar de Almeida Rodrigues, Zuleide do Valle 

Oliveira Ramos.
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QUESTIONÁRIO DO MÉDICO
 

 

Bloco I. Perfil socioeconômico

1 Idade: 

 _________ Anos 

2 Sexo: 

	 	Masculino 	 	Feminino 

 

3 Estado Civil: 

	 	Solteiro(a) 

	 	Casado(a)

	 	União estável 

	 	Viúvo(a) 

	 	Divorciado(a) 

	 	Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 

 

4 País de nascimento: 

	 	Brasil Especifique a UF: ___________________ 

	 	Exterior Especifique o país: ___________________

Se nasceu no exterior, é naturalizado(a)? 

	 	Sim 	 	Não 

 

5 Informe o valor total bruto aproximado de seus rendimentos, no último mês, 

considerando o somatório de todas as fontes (exceto 13º e férias): 

 R$:______________________ 
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6 Estime a distribuição percentual por fonte do somatório de seus rendimentos: 

Fontes de rendimento % 

Remuneração no PSF

Aposentadoria

Outros rendimentos de atividade profissional

Outros rendimentos (p.ex.: aluguel, pensão, etc.)

Total 100 

7 Vínculos associativos (Excluído o CRM): 

 Entidades profissionais ou científicas (AMB, Abem, Outros)	 	Sim	 	Não 

 Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade		Sim	 	Não 

 Outras sociedades de especialistas	 	Sim	 	Não 

 Outro(s) na área de saúde	 	Sim	 	Não

 Sindicato	 	Sim	 	Não 

 Partido político	 	Sim	 	Não 

8 Escolaridade dos pais (assinale o maior grau concluído): 

 Mãe Pai 

 	 	Ensino fundamental (1º grau) 	 	Ensino fundamental (1º grau) 

 	 	Ensino médio (2º grau)	 	Ensino médio (2º grau) 

 	 	Educação superior (3º grau) 	 	Educação superior (3º grau)

  Especifique o curso superior:  Especifique o curso superior: 

 _____________________________________  ______________________________________

Bloco II. Formação e experiência profissional

9 Graduação Médica: 

  Instituição (por extenso): _____________________________________________________________

	 	Pública 	Privada 

 	Brasil - Especifique a UF: ______ 	Exterior - Especifique o país:_______________________ 

   Ano de conclusão: __ __ __ __ 	
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10 Conclusão de curso(s) de especialização, com o mínimo de 360 horas (exceto 

Residência) e/ou aprovação em concurso para obtenção de título de especialista - 

assinale o(s) curso(s) (caso não tenha, vá para a questão 11): 

  	 	Pediatria 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __ 

  	 	Ginecologia e obstetrícia 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

 	 	Cirurgia geral 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Clínica médica 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Medicina de família e comunidade 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Saúde Pública/Coletiva, Medicina Social 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Outro, especifique: _______________________________________________________________ 

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Outro, especifique: _______________________________________________________________

Instituição (por extenso): ___________________________________________________________

	Brasil - Especifique a UF: ______		Exterior - Especifique o país:_____________________

Ano de conclusão: __ __ __ __  
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11 Residência Médica (RM) credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica 

- preencha a especialidade concluída (caso não tenha, vá para a questão 12): 

	 	Pediatria 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __  

	 	Ginecologia e obstetrícia 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

 	 	Cirurgia geral 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

 	 	Clínica médica 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

 	 	Medicina de família e comunidade 

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

	 	Outra, especifique: _____________________________________________________________

Instituição (por extenso): _________________________________________________________

Cidade: __________________________________  UF: __ __  Ano de conclusão: __ __ __ __ 

 

12 Pós-graduação stricto sensu - registre a mais importante, desde que concluída (caso 

contrário, vá para a questão 13): 

	 	Livre Docência 

	 	Doutorado 

	 	Mestrado 

 Identifique a especialidade dessa pós-graduação stricto sensu: 

	 	Pediatria 

	 	Ginecologia e obstetrícia 

	 	Cirurgia geral 

	 	Clínica médica 

	 	Medicina da família e comunidade 

	 	Outra, especifique: ____________________________________________________________ 
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 Instituição onde cursou essa pós-graduação ou onde obteve o título de livre docência  

(por extenso): _____________________________________________________________________

  Ano de conclusão/obtenção do título: __ __ __ __	

	  Brasil - UF:__________  Exterior - País:____________________________________ 

13 Capacitação em Saúde da Família antes de ingressar na Estratégia de Saúde da 

Família (não inclui cursos informados nas questões 10, 11 e 12): 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, informe abaixo a que considera mais importante: 

 Instituição responsável (por extenso): ___________________________________________________

 Ano de realização: __ __ __ __  UF: __ __ 

 Assinale a carga horária: 

	 	Menor de 40h 

	 	De 40h até 179h 

	 	De 180h até 359h 

 

14 Capacitação após ingressar na Estratégia de Saúde da Família (não inclui cursos 

informados nas questões 10, 11 e 12): 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, assinale as áreas em que recebeu a capacitação: 

	 	Treinamento introdutório em saúde da família	 	Imunização

	 	Dengue 	 	Saúde da criança	

	 	Saúde do adolescente	 	Hipertensão

	 	Saúde do homem	 	Obesidade 

	 	Saúde da mulher	 	DST/Aids 

	 	Saúde do idoso	 	Hanseníase 

	 	Saúde mental	 	Tuberculose

	 	Práticas integrativas/complementares de  	Diabetes

 saúde (acupuntura, homeopatia, fitoterapia, 

 termalismo, práticas corporais, terapia 

 comunitária, shantala, outras)

	 	Outra(s), especifique a mais importante: _______________________________ 
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15 Experiências de trabalho em Saúde da Família anteriores à atual com duração 

superior a um ano, fora e dentro do DF: 

	 	Sim	 	Não 

 Em caso afirmativo, registre abaixo até três experiências que considera mais importantes: 

Cidade UF Número de anos 

 

16 Você exerce atualmente outra(s) atividade(s) além do Saúde da Família? 

	 	Sim	 	Não 

Em caso afirmativo, informe a carga horária semanal dedicada a essas atividades:

Atividade Setor Público (carga 

horária semanal)

Setor Privado (carga 

horária semanal)

Atividade clínica e/ou cirúrgica 

Outra, especifique:  

_________________________________

Bloco III. Atuação no PSF

17 Tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal, 

considerando todas as possíveis participações (Saúde em Casa, Família Saudável e 

atual Saúde da Família): 

	 	Menos de 2 anos 

	 	De 2 a 4 anos 

	 	De 5 a 7 anos 

	 	De 8 a 10 anos 

	 	11 ou mais anos 

 

18 Forma de ingresso na Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal (caso tenha 

passado por diferentes processos, assinale apenas o mais recente): 

	 	Concurso Público 

	 	Processo Seletivo 

	 	Outra, especifique: ________________________________ 
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19 Tipo de vínculo contratual vigente com a Estratégia de Saúde da Família: 

	 	Estatutário 

	 	Celetista (tempo indeterminado) 

	 	Celetista (tempo determinado) 

	 	Contrato temporário 

	 	Outro, especifique: _________________________ 

 

20 Local de atuação na Estratégia de Saúde da Família: 

	 	Águas Claras	 	J. Botânico	 	Riacho Fundo 

	 	Brasília	 	Lago Norte	 	Samambaia 

	 	Brazlândia	 	Lago Sul	 	Santa Maria 

	 	Candangolândia	 	N. Bandeirante	 	S. Sebastião 

	 	Ceilândia	 	Paranoá	 	Sobradinho 

	 	Cruzeiro	 	Park Way	 	Sudoeste e Octogonal 

	 	Gama	 	Planaltina	 	Taguatinga 

	 	Guará	 	Recanto das Emas	 	Varjão 

	 	Itapoã	 	Outro no DF, qual? ________________________ 

 

21 Local de residência: 

	 	Mesma localidade onde atua 

	 	Outra localidade do DF 

	 	Outra cidade fora do DF 

 

22 Meio de transporte habitualmente utilizado para acesso a seu local de trabalho desde 

a sua residência (assinale mais de um se for o caso): 

	 	Transporte coletivo 

	 	Veículo particular 

	 	Transporte oferecido pela SES-DF 

	 	Outro, especifique:____________________________________________________ 

 

23 Tempo de deslocamento de sua residência para o local de atuação na Estratégia de 

Saúde da Família, utilizando o meio de transporte habitual: 

	 	Menos de 30 minutos 

	 	De 30 a 59 minutos 

	 	60 e mais minutos 
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24 Profissionais que integram a sua equipe de saúde da família: 

	 	Enfermeiro 

	 	Cirurgião-Dentista 

	 	Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem

 Indique o quantitativo ________

 	 	Técnico de Saúde Bucal 

	 	Auxiliar de Saúde Bucal 

	 	Agente Comunitário de Saúde 

 Indique o quantitativo ________

	 	Outro, especifique: ________________________________________________ 

 

25 Ordene (1, 2, 3, 4, 5) as atividades abaixo, segundo o grau de colaboração que 

você recebe de outros membros da equipe de saúde da família. Utilize - sem repetir 

os números - uma escala de 1 (maior grau de colaboração) a 5 (menor grau de 

colaboração). 

Tipos de Atividades Ordem 

Consulta na unidade de saúde 

Atendimento no domicílio 

Atendimento em grupo na unidade de saúde 

Atividades na comunidade 

Atividades administrativas 

26 Estime a distribuição de sua carga horária semanal na Estratégia de Saúde da Família 

entre aquelas atividades que exerce habitualmente: 

Tipos de Atividades Nº de horas/semana 

Consultório 

Atendimento domiciliar 

Atendimento de grupo na unidade de saúde 

Atendimento/atividade de grupo na comunidade 

Capacitação, estudos e pesquisas (docente ou discente) 

Atividades administrativas 

Deslocamento para atividades fora da unidade de saúde (entre a 

sede e área rural, aos domicílios e outros)

Outra, especifique: _______________________________ 

Total de horas 40h 
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27 Informe o número médio de consultas médicas que você realiza semanalmente na 

unidade de saúde:  _______

 

28 Informe o número médio de visitas domiciliares que você realiza semanalmante:  

_______

 

29 Assinale para quais clientelas existem atividades em grupo em funcionamento, 

promovidas por sua equipe. Assinale, também, de que grupos você participa 

habitualmente: 

Clientelas Atividades em grupo 

em funcionamento

Participação 

habitual do médico 

Sim Não 

Gestantes 

Criança 

Adolescente 

Mulher adulta 

Homem adulto 

Idosos 

Obesos 

Diabéticos 

Hipertensos 

Outra, especifique: ________________________

 

30 Assinale na relação abaixo as atividades ou procedimentos que executa 

habitualmente: 

	 	Consulta médica de crescimento e desenvolvimento (CD) e doenças prevalentes na infância 

	 	Consulta médica de planejamento familiar 

	 	Consulta médica de pré-natal 

	 	Exame e orientação para prevenção do CA de mama 

	 	Coleta de material para prevenção de CA de colo uterino 

	 	Tratamento de hipertensão 

	 	Tratamento de diabetes 

	 	Tratamento de tuberculose 

	 	Tratamento de hanseníase 

	 	Tratamento de DST 
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	 	Tratamento de dengue 

	 	Tratamento de transtornos e sofrimentos psíquicos 

	 	Tratamento de tabagismo 

 

31 A equipe de saúde da família realiza reuniões internas: 

	 	Semanalmente 

	 	Quinzenalmente 

	 	Mensalmente 

	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Não se reúne (neste caso, vá para a questão 35) 

 

32 Você participa dessas reuniões: 

	 	Habitualmente 

	 	Ocasionalmente 

	 	Não participa 

 

33 Na sua opinião, em que medida essas reuniões contribuem para maior eficiência do 

trabalho da equipe: 

 	 	Muito 

	 	Em parte 

	 	Não contribui 

	 	Não tem opinião formada 

 

34 Indique quem, da equipe, coordena habitualmente essas reuniões: 

	 	Médico 

	 	Enfermeiro 

	 	Cirurgião-Dentista 

	 	Um dos integrantes, rotativamente 

	 	Outro, especifique: ______________________________________________________________

 

35 Você exerce atualmente a coordenação da equipe de saúde da família? 

 	 	Sim	 	Não 

 

36 Você já exerceu essa coordenação? 

	 	Sim	 	Não 
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37 O coordenador da equipe de saúde da família participa de reuniões com a gerência 

regional da Estrategia de Saúde da Família? 

	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

 Em caso afirmativo, qual á a periodicidade dessas reuniões: 

 	 	Quinzenal 

	 	Mensal 

	 	Bimestral 

	 	Outra periodicidade, especifique: __________________________________________________

	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Não sei 

 

38 A equipe dispõe de informações sobre a situação de saúde e dos fatores de risco mais 

importantes da sua área de atuação? 

	 	Sim	 	Não 

 

39 Com que frequência essas informações são atualizadas? 

	 	Mensalmente 

	 	Semestralmente 

	 	Não tem periodicidade definida 

	 	Outra periodicidade, especifique: __________________________________________________

	 	Não sei 

 

40 A equipe utiliza as informações de quais sistemas para o planejamento de suas 

atividades? 

  SIAB	 	Sim	 	Não 	 	Não sei 

 PROGRAB	 	Sim	 	Não 	 	Não sei 

 

41 Assinale como é elaborada a programação das atividades da equipe de saúde da 

família: 

	 	Cada um elabora sua parte, que é consolidada pelo coordenador da equipe 

	 	Em conjunto pela equipe 

	 	Pelo coordenador da equipe 

	 	Outro, especifique: ______________________________________________________________
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42 A comunidade participa de alguma forma da elaboração da programação da equipe 

de saúde da família? 

	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

 

43 Para a realização das suas atividades a equipe de saúde da família dispõe de mapa(s) 

da área de atuação? 

	 	Sim	 	Não	 	Não sei 

 

44 Entre os fatores abaixo, assinale os três que deveriam ser priorizados para melhorar o 

trabalho da sua equipe: 

	 	Capacitação dos integrantes da equipe 

	 	Infra-estrutura (instalações e equipamentos) 

	 	Suprimento de material de consumo (p. ex.: gaze, luva, esparadrapo, termômetro) 

	 	Suprimento de medicamentos 

	 	Transporte para realização de visitas domiciliares 

	 	Outro, especifique: ______________________________________________________________ 

 

Bloco IV. Articulação com outros níveis de atenção 

45 Do total de atendimentos, que percentual aproximado de casos você refere para 

atendimento especializado? 

	 	Até 10% 

	 	De 10% a menos de 20% 

	 	De 20% a menos de 30% 

	 	De 30% a menos de 40% 

	 	40% e mais 

	 	Não tenho estimativa 

 

46 Assinale três das especialidades para as quais mais encaminha a clientela atendida: 

	 	Cardiologia 

	 	Cirurgia geral 

	 	Dermatologia 

	 	Endocrinologia 

	 	Ginecologia e obstetrícia 

	 	Oftalmologia 
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	 	Ortopedia 

	 	Pediatria 

	 	Outra, especifique: ______________________________________________________________ 

 

47 Quando seus pacientes são encaminhados você lhes fornece informação escrita para 

levar ao especialista ou serviço especializado? 

	 	Habitualmente 

	 	Eventualmente 

	 	Raramente 

	 	Não 

 

48 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de referência funcionam: 

	 	Adequadamente 

	 	Em parte 

	 	Precariamente 

	 	Não funcionam 

	 	Sem opinião definida 

 

49 Na sua opinião, de um modo geral, os mecanismos de contra-referência funcionam: 

	 	Adequadamente 

	 	Em parte 

	 	Precariamente 

	 	Não funcionam 

	 	Sem opinião definida 

 

50 Além do sistema formal de encaminhamento, você busca a opinião de especialistas 

ou de outras fontes de informação quando atende os usuários da Estratégia de Saúde 

da Família: 

	 	Habitualmente	 	Ocasionalmente	 	Não 

 Em caso afirmativo, quais os meios que mais utiliza: 

 	 	Telefone 

	 	Telessaúde 

	 	Internet 

	 	Contato pessoal 

	 	Outro, especifique: ______________________________________________________________
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51 Na sua opinião os serviços de apoio diagnóstico (exames básicos) funcionam? 

	 	Adequadamente 

	 	Em parte 

	 	Precariamente 

	 	Não funcionam 

	 	Sem opinião definida 

 

Bloco V. Perfil da clientela e preferências de atendimento 
 

52 A população de sua área de trabalho é: 

 	 	Predominantemente urbana 

	 	Predominantemente rural 

	 	Mista (urbana/rural) 

 

53 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende no consultório da 

unidade de saúde, segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 

 

54 Estime a distribuição percentual da clientela que você atende nos domicílios, 

segundo os grupos listados abaixo: 

Grupo etário % 

Crianças 

Adolescentes 

Homens adultos 

Mulheres adultas 

Idosos 

Total 100 
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55 Você tem preferência de atendimento por um dos grupos da população listados na 

questão anterior? 

	 	Sim	 	Não 

Em caso afirmativo, ordene (1, 2, 3, 4, 5) a sua preferência relativa em atender os gru-

pos etários abaixo. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 (maior prefer-

ência) a 5 (menor preferência): 

 	 	Crianças 

	 	Adolescentes 

	 	Homens adultos 

	 	Mulheres adultas 

	 	Idosos 

 

56 Ordene (1, 2, 3, 4) a sua preferência relativa pelos seguintes tipos de atividades na 

Estratégia de Saúde da Família. Utilize - sem repetir os números - uma escala de 1 

(maior preferência) a 4 (menor preferência): 

 	 	Consultório 

	 	Atendimento em domicílio 

	 	Atendimento em grupo na unidade 

	 	Ações na comunidade 

Agradecemos a sua colaboração. 
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Observações complementares
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Universidade de Brasília - UnB

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM

Núcleo de Estudos de Saúde Pública - NESP

SCLN 406, Bloco A, Sala 202, Asa Norte, Brasília-DF

CEP 70847-510

Telefax: (61) 3340 6863

Endereço eletrônico: observarh@unb.br

http://www.observarh.org.br/nesp
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