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RESUMO  

 

A distribuição eficiente de profissionais médicos é um dos principais 

problemas enfrentados pelos gestores de políticas públicas. Há vários mecanismos 

utilizados pelos países para prover profissionais de saúde, que vão desde incentivos 

salariais até formação continuada. O estado de Pernambuco vem incentivando os 

programas de residência médica, com aumento das vagas e programas, e também 

ampliando o número de graduandos de medicina, inclusive de maneira interiorizada, 

como estratégias para a fixação e provimento do profissional médico. O objetivo 

desse trabalho foi estimar a necessidade de médicos especialistas em Ginecologia e 

Obstetrícia para o Sistema Único de Saúde de Pernambuco – SUS/PE e para 

responder o objetivo da pesquisa foram analisados dados secundários oriundos dos 

sistemas de informações do SUS (DATASUS) e entrevistas semiestruturadas com 

gestores de saúde e médicos residentes da especialidade de ginecologia e 

obstetrícia. Dessa maneira, o estudo observou uma maior procura dos médicos pela 

especialidade de ginecologia e obstetrícia, ao longo dos anos, contudo ainda existe 

uma grande concentração de especialistas em algumas áreas do estado, em 

especial a região metropolitana do Recife. Esse fator demonstrou ser um dos 

elementos responsáveis pelo alto número de partos encaminhados para realização 

em outros municípios e um baixo acesso das mulheres ao exame de colposcopia. 

 

 Palavras-Chave: Políticas públicas. Residência médica. Recursos humanos 

em saúde. Obstetrícia e ginecologia. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Efficient distribution of medical professionals is one of the main problems 

faced by policymakers. There are several mechanisms used by countries to provide 

health professionals, ranging from wage incentives to continuing education. The state 

of Pernambuco is encouraging medical residency programs, an increase of 

vacancies and programs, and also increasing the number of undergraduate students 

of medicine, including internalized way, as strategies for the establishment and 

provision of medical professionals. The aim of this study was to estimate the need for 

specialists in Obstetrics and Gynaecology for Health System of Pernambuco - SUS / 

PE and to respond to the objective of the research were analyzed secondary data 

from the SUS information systems (DATASUS) and interviews semistructured with 

health managers and resident doctors of obstetrics and gynecology specialty. Thus, 

the study found a greater demand for doctors in the specialty of obstetrics and 

gynecology, over the years, yet still there is a large concentration of specialists in 

some areas of the state, particularly the metropolitan region of Recife. This factor 

proved to be one of the factors responsible for the high number of deliveries referred 

to perform in other cities and low access of women to colposcopy examination. 

Keywords: Public policy. Medical residency. Health human resources. 

Obstetrics and gynecology 
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1. Introdução 

 

A alocação eficiente de profissionais médicos é um dos principais problemas 

enfrentados pelos formuladores e implementadores de políticas públicas. 

Tecnicamente a elucidação deste problema motivou a formulação de 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para políticas de 

recrutamento e fixação de médicos em áreas rurais ou remotas, com o objetivo de 

garantir o acesso à saúde para essas populações (OMS, 2010). 

Nacionalmente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) realizou uma 

pesquisa denominada Demografia Médica no Brasil, dando números atuais do 

problema da má distribuição. Os resultados indicam que existem 1,9 médicos por mil 

habitantes (CFM, 2013). Comparando com outras realidades em nível mundial, essa 

relação fica abaixo de países como Inglaterra (2,74), Austrália (2,99), Argentina 

(3,16) e Uruguai (3,74) e acima de outros, como Chile (1,09), Bolívia (1,2) e Peru 

(0,9) (OMS apud SILVEIRA; PINHEIRO, 2014, OMS, 2011).  

O Ministério da Saúde, tendo por base dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, 

informou que no período de 2003 a 2011, o Brasil criou 147 mil postos de emprego 

formal para médicos em contrapartida houve a criação de 93 mil vagas para 

profissionais na graduação. Portanto, existiria um déficit de 54 mil médicos e que 

esse quadro poderá se agravar, caso se confirme a perspectiva de contratação de 

26.311 médicos para trabalhar nas unidades do SUS, cuja construção está sendo 

custeada com recursos da referida Pasta e previstas para ficarem prontas até 2014 

(LOPES, 2013). 

Tradicionalmente, os países abordam as questões de planificação e de 

gestão de recursos humanos nos serviços de saúde com a utilização de desenhos 

baseados unicamente em razões de profissionais por população (ex.: 

médicos/habitante). Embora ainda seja amplamente utilizada para o cálculo de 

equipes e de profissionais, essa abordagem não é suficiente para atender à 

população uma vez que as necessidades de saúde são dinâmicas e as realidades 

de adoecimento muito variadas (MACHADO; DAL POZ, 2015).  
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Em particular este cálculo da necessidade de médicos apenas baseado no 

porte populacional não reflete a realidade já que ignora outros elementos 

importantes, tais como: concentração espacial da população (com todos os seus 

aspectos sociais), o perfil epidemiológico e o envelhecimento populacional. Estes 

elementos alteram o padrão de adoecimento e mudam, portanto, o perfil dos 

profissionais médicos necessários para atender à população. Outro fator que deve 

ser considerado é a incorporação de novas tecnologias no setor saúde, pois 

aumenta a necessidade de especialistas por meio da criação de novas funções para 

o médico desempenhar (BARBER; LÓPEZ-VALCÁRCEL, 2010). 

Na realidade brasileira existe clareza suficiente acerca da desigualdade de 

distribuição de médicos entre as regiões. A oferta é maior no Sudeste e Sul, e menor 

no Norte e Nordeste. O mesmo se observa quando se comparam capitais com o 

interior, prevalecendo menor déficit nos grandes centros urbanos (CFM, 2013). 

Segundo Maciel Filho (2007) a forte concentração geográfica dos 

profissionais e dos serviços impede a concretização dos princípios que regem o 

SUS, particularmente no que se refere à universalização, à integralidade e à própria 

descentralização. 

Em particular, no campo da saúde pública brasileira, as políticas públicas 

destinadas à gestação e ao parto que foram implementadas nos últimos anos 

objetivaram ampliar o acesso às consultas de pré-natal e garantir condições 

adequadas para o nascimento visando à redução da mortalidade materna e da 

infantil, esta última no que se refere especialmente às causas perinatais (DIAS, 

2006).  

Em Pernambuco as políticas públicas da saúde estão fomentadas num 

modelo de atenção à saúde através da conformação de redes assistenciais 

regionalizadas, na perspectiva de desenvolvimento de uma rede de serviços de 

saúde pública, regionalizado, hierárquico e cooperativo (PERNAMBUCO, 2012). 

Partindo dessa premissa, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e o Ministério 

da Saúde (MS) estão progressivamente investido na formação de médicos 

especialistas, com destaque para o ginecologista e obstetra, com a intenção de 

suprir este novo momento de ampliação e mudança de perfil de serviços de saúde, 
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demonstrando ser esta uma política pública prioritária para os tomadores de 

decisão. 

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é estimar a necessidade de 

médicos especialistas em Ginecologia/ Obstetrícia para o Sistema Único de Saúde 

de Pernambuco – SUS/PE. O recorte na referida especialidade se justifica por ser 

eixo norteador da política de saúde da mulher e materno-infantil que são prioridades 

para o Governo, tanto Federal como Estadual. Para responder aos objetivos desta 

pesquisa optou-se pelo método quantitativo, com base em dados secundários, 

obtidos nos sistemas de informações em saúde do SUS (DATASUS). Além disso, 

para compreender alguns fatos extremos observados após a análise dos dados 

secundários, optou-se por entrevistas com os gestores das políticas públicos de 

saúde dos municípios e com médicos do programa de residência em obstetrícia e 

ginecologia.  

Esta dissertação está assim organizada: o primeiro capítulo apresenta os 

conceitos das políticas públicas; o segundo capítulo a inserção do sistema único de 

saúde (SUS) e a política de formação de Recursos Humanos (RH) para o SUS; o 

terceiro capítulo analisa o programa de residência médica (RM) como ferramenta de 

formação para o SUS e a especialidade médica de Ginecologia e Obstetrícia como 

eixo da política de saúde da mulher; o quarto capítulo descreve os objetivos da 

pesquisa; o quinto capítulo apresenta o desenho metodológico da pesquisa 

contextualizando o estado de Pernambuco e como ocorreu a coleta dos dados. O 

sexto capítulo sumariza os principais resultados. Por fim, apresentamos as principais 

conclusões e recomendações do trabalho.  
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2. Conceituação de políticas públicas 

 
As políticas públicas são escolhas de critérios e procedimentos para 

distribuição de bens públicos, o que significa que elas necessitem ser avaliadas 

quanto à escolha desses critérios e procedimentos visando uma melhoria da 

sociedade (SOUZA, 2006). Academicamente, a política pública enquanto área de 

conhecimento nasce nos Estados Unidos, pulando as etapas seguidas pela tradição 

de pesquisas nessa área, que se concentravam, então, na análise sobre o Estado e 

suas instituições e não na produção dos governos (PARSONS, 2001).  

Na Europa a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos 

trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das 

mais importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de 

políticas públicas. O que difere esse surgimento é que nos EUA, a área surge no 

mundo acadêmico sem estabelecer relações normativas sobre o papel do Estado, 

passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos (SOUZA 

2006). 

Partindo de Lynn (1980) com a definição clássica de políticas públicas como 

um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos e 

Dye (1984) que afirma que a política pública define “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer” (SOUZA, 2003), o gestor público deve compreender as políticas 

públicas como iniciativas dos governos (federal, estaduais ou municipais) para suprir 

uma demanda/necessidade da sociedade. 

As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e 

modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação (SOUZA, 

2006). 

Vários fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área, tais como: a 

adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da 

maioria dos países; as novas visões sobre o papel dos governos substituindo as 

políticas keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto e, por fim, em 

especial na América Latina, a falta de coalizões políticas capazes de equacionar 

minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de 
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impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de 

grande parte de sua população (SOUZA, 2006).  

No Brasil houve um novo fôlego no campo de conhecimento das políticas 

públicas devido as alterações históricas, políticas e econômicas vivenciadas pela 

sociedade. Dessa forma as políticas públicas foram encaradas pelos governos como 

desafios, que se traduziram em modificações sobre a forma de compreender, 

formular e avaliar as próprias políticas (TREVISAN; VAN BELLEN, 2008). 

Para Souza (2006) a política pública é vista como um ciclo deliberativo, 

formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado, 

apresentando as seguintes fases:  

1. Identificação do problema 
2. Formação da agenda 
3. Formulação de alternativas 
4. Tomada de decisão 
5. Implementação  
6. Avaliação 

 
Estas fases geralmente ocorrem ao mesmo tempo sem, necessariamente, 

uma delimitação nítida. A identificação do problema ocorre quando é identificada a 

diferença entre o status quo e a situação ideal possível. Quando estes problemas 

são relevantes eles podem configurar a formação de uma agenda pública onde 

serão traçados os objetivos e estratégias para solução destes problemas. Após 

definir como os problemas serão enfrentados, serão equacionados os interesses dos 

atores e a gestão pública irá tomar a decisão de como enfrentar o problema, quais 

estratégias serão utilizadas. Quando se decide implementar uma política pública, 

opta-se por estratégias, ações e regras para resolver os problemas identificados, 

ainda nesta fase é possível detectar falhas e erros no desenho. No momento em que 

se faz a avaliação de uma política pública é possível avaliar o sucesso e as falhas 

dos projetos colocados em prática. 

No tocante ao tipo de avaliação situada no tempo, segundo Mény e Thoening 

(1989), encontra-se a avaliação ex-ante ou a priori, e ex-post ou a posteriori. A 

avaliação ex-ante é prospectiva e constitui um instrumento de ajuda à decisão. Esse 

tipo de avaliação ajuda os decisores a efetuar escolhas sobre investimentos muito 

elevados como armamentos militares, estradas, meios de transportes, entre outros. 
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Quanto a avaliação ex-post, diferentemente da anterior, é retrospectiva, busca 

apreender os impactos gerados por uma política pública, a relação entre as 

realizações públicas e seus impactos no meio social e natural. Trata-se da eficácia 

externa da ação pública. 

Quando se pensa em estruturar uma política pública, duas questões se 

apresentam imediatamente: 1) a ideia de que as políticas são escolhas públicas 

realizadas por atores legitimados (ou reconhecidos) na arena pública e 2) a escolha 

de critérios específicos para a sua proposição e, por consequência, para sua 

avaliação (OLIVEIRA; BERGUE, 2012). Assim, as políticas serão mais 

democráticas, quanto maior for a participação de atores legitimamente constituídos 

envolvidos no processo de deliberação sobre essas políticas e, portanto, mais 

equitativas. Nesse sentido, é fundamental que exista um maior número de setores 

governamentais efetivamente envolvidos e comprometidos com essa política, em 

cada esfera de governo e interesferas. 

Em suma, deve-se pensar a política pública como o campo do conhecimento 

que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação 

e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A 

formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

Para saúde pública, cada vez mais os conceitos de avaliação das políticas 

públicas se tornam constantes. A necessidade de avaliar, principalmente de maneira 

ex-post tem sido mais frequente com objetivo de apresentar os resultados das 

políticas públicas implantadas. 
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3. O Sistema Único de Saúde brasileiro como polític a pública e seus eixos 
para formação de recursos humanos 
 

Em particular no que diz respeito às políticas de saúde no início dos anos 60, 

a desigualdade social, marcada pela baixa renda per capita e a alta concentração de 

riquezas, ganha dimensão no discurso dos sanitaristas em torno das relações entre 

saúde e desenvolvimento. O planejamento de metas de crescimento e de melhorias 

conduziram o que alguns pesquisadores intitularam como a grande panacéia dos 

anos 60 com ações no planejamento global e o planejamento em saúde.   No final 

da década de 80  a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, houve a 

formalização do dever do Estado em garantir saúde a toda a população e, para 

tanto, criou o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Este marco legislativo se fortaleceu com a bandeira da Reforma Sanitária, 

antecipando o que viria, anos depois, a ser as diretrizes constitucionais da 

Universalidade, Igualdade e Participação da Comunidade. Na década de 90, após a 

promulgação da CF, o Congresso Nacional aprovou uma sequência de Leis 

Orgânicas da Saúde (8.0801 e 8.1422) que regulamentaram o funcionamento do 

SUS (SANTOS, 2013). 

Na sequência de elementos normativos, no período de 1991 a 1996, foram 

divulgadas as Normas Operacionais Básicas (NOBs) 91, 92, 93 e 96 como os 

principais instrumentos do processo de descentralização das ações e serviços de 

saúde no Brasil e os pilares de sustentação do Sistema Único de Saúde (SCATENA; 

YOSHIMI, 2001). 

Nesse cenário, desde o advento da reforma sanitária e a construção do SUS 

foram criaram novas demandas assistenciais, gerenciais e intersetoriais, induzindo à 

necessidade de mudança na forma de governar. Assim, a gestão dos serviços de 

saúde assume significado estratégico para a consolidação das políticas do SUS e 

para a reorganização dos processos de trabalho dos profissionais da saúde, para o 

atendimento das necessidades da população (FERREIRA, 2012). 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 
2  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm 
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A partir de 2004 inicia-se o processo de revisão do aparato normativo do 

SUS, originado nas solicitações dos gestores estaduais, segundo os quais as 

normas do SUS necessitavam contemplar as diversidades entre as regiões do país. 

Para isso, os gestores consideravam prioritária a reafirmação do compromisso com 

o SUS, o fortalecimento da atenção primária, o fortalecimento do papel dos estados 

e o aumento dos recursos financeiros para a saúde (RODRIGUES, 2009).  

Em 2007 a Organização Mundial da Saúde (OMS)3 divulga um relatório que 

deixa clara a necessidade de vontade política, bem como da cooperação 

internacional, para o desenvolvimento e a implantação de planos nacionais 

direcionados e alinhados com a utilização de conhecimentos na construção e no 

reforço dos sistemas de saúde que contemplem tratamento e prevenção de 

doenças, além de promoção de saúde. Para tal, é necessário garantir a formação de 

profissionais capazes e motivados para superar as dificuldades e alcançar os 

objetivos de desenvolvimento nacionais e globais (MACHADO; DAL POZ, 2015). 

Juridicamente a Presidência da república instituiu o Decreto nº 7.508, de 28 

de Junho de 20114 com objetivo de regulamentar a Lei nº 8.080 de 19 de setembro 

de 1990 (BRASIL, 2011). Este novo aparato legal fortaleceu a descentralização dos 

serviços de saúde com um deslocamento de poder e obrigações em favor da esfera 

municipal.  

A municipalização, decorrente da descentralização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), fez do município o principal espaço para implementar as políticas de 

saúde. Estudos sobre a descentralização do sistema de saúde no Brasil destacam 

as complexas relações intergovernamentais na formulação e execução das políticas 

de saúde, fortemente induzidas pelo governo federal, mediante mecanismos de 

transferências de recursos aos municípios em função da adesão a uma política. 

(ARRETCHE, 2003; MARQUES; MENDES, 2003).  

A municipalização dos serviços de saúde foi colocada como diretriz 

operacional de um novo sistema de saúde e trazia como ideia central a noção de 

território e a necessidade de se delimitar uma base territorial de abrangência 

                                                           
3 http://www.who.int/whr/2006/06_overview_pr.pdf 
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm 
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populacional, na perspectiva de se implantar novas práticas em saúde capazes de 

responder com resolutividade — equidade e integralidade de ações — às 

necessidades e aos problemas de saúde de cada área delimitada (GONDIM et al, 

2016).  Um dos grandes responsáveis por tais mudanças é o Programa Saúde da 

Família (PSF), o qual significa a reorganização do SUS através da atenção básica, o 

que favorece a maior aproximação da população com os serviços, tanto pelo 

estabelecimento de vínculos, como pelo trabalho multiprofissional. O PSF propõe a 

adscrição dos usuários em um determinado território próximo a sua residência, os 

quais se vinculam a uma equipe (JUNQUEIRA et al, 2010).  

Nesse contexto, os municípios vêm estruturando e ampliando uma ampla 

rede de serviços de saúde e se tornaram importantes gestores das políticas e, 

consequentemente, da força de trabalho no SUS. Este aspecto foi evidenciado por 

Junqueira et al (2010) que demonstra uma aumento significativo do número de 

servidores municipais ao longo dos anos com a municipalização dos serviços de 

saúde. 

Apesar dos esforços para estruturar a área de Gestão do Trabalho no SUS, 

são reconhecidos desafios gerenciais diversificados e cada vez mais complexos, 

devido às transformações e exigências do trabalho contemporâneo, tais como: 

escassez de quadros qualificados para o exercício da gestão dos sistemas e 

serviços, precarização das relações de trabalho, além de várias questões 

relacionadas à inserção de trabalhadores no serviço, como a distribuição, a fixação, 

o desempenho profissional, a qualificação, a motivação e o resgate de padrões 

éticos (PINTO; TEIXEIRA, 2011). 

Na perspectiva do sistema público de saúde, uma Política de Recursos 

Humanos – RH, que atenda as necessidades do SUS, ganha força e campo de 

pesquisa nas últimas décadas do século XX, com ênfase após a década de 1970. As 

bases legais que legitimam a construção dessa Política estão expressas no artigo 

200, inciso Ill, da Constituição Federal que estabelece, como uma das atribuições do 

SUS, a ordenação da formação de recursos humanos para o Sistema. Na 

sequência, a Lei Nº 8.080/90 explicitou a necessidade de articulação entre as 

esferas de governo para a formalização e execução da política de recursos 

humanos, entre outras referências legais (BRASIL, 2003). 
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Ao considerarmos as questões para a construção da Política de Recursos 

Humanos e, por consequência, para a distribuição daqueles bens públicos, estamos 

nos referindo à consideração de dois sistemas fundamentais: de um lado, aquelas 

questões relacionadas com o sistema de produção de recursos humanos – a 

formação/preparação para o trabalho ; de outro lado, as questões relativas ao 

sistema de utilização de Recursos Humanos (RH) – a gestão do trabalho (BRASIL, 

2003). 

Pierantoni, Varela e França (2004) destacam que a histórica negligência e, 

mesmo, ausência de políticas para Recursos Humanos (RH) no setor de saúde tem 

algumas possíveis causas, como: abordagens que enfatizam aspectos quantitativos 

da força de trabalho em detrimento de uma contemporânea que se concentra na 

motivação e no desempenho; políticas públicas centralizadas de regulação do 

emprego, que reduzem as políticas setoriais a um papel de mera implementação de 

diretrizes nacionais e a não valorização do papel dos profissionais. 

Uma das principais causas de escassez e má distribuição de trabalhadores de 

saúde num país é a falta de entrada no mercado do trabalho de um número 

adequado de pessoas com a educação e a formação devidas. Reunir dados 

atualizados, precisos e abrangentes sobre entrada de trabalhadores de saúde é vital 

para planear a prestação de serviços de saúde e reformar eficazmente a política de 

saúde (DAL POZ et al, 2009). 

No contexto do setor público da saúde, as mudanças se processam também 

no campo conceitual e, ao mesmo tempo, no campo da gestão. A discussão de RH, 

paulatinamente, ganha força e se torna uma das questões centrais debatidas pela 

área, desenvolvendo uma agenda que tem como foco os problemas dos 

profissionais e os desafios da gestão. As mudanças observadas refletem a mudança 

de paradigma que se processa no setor de saúde, bem como as alterações 

causadas pela reforma do Estado, que se traduz em reformas administrativas em 

diversos setores (PIERANTONI; VARELLA; FRANÇA, 2004). 

A carência de profissionais de saúde com diferentes tipos de competências, 

em vários locais do mundo, é um assunto que tem mobilizado tomadores de decisão 

e estudiosos do setor saúde (GIRARDI, 2009). Uma demonstração dessa 
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preocupação crescente culminou com o Relatório Mundial de Saúde da OMS5, em 

2006, intitulado “Trabalhando Juntos Pela Saúde” onde afirma existir 57 países com 

carências críticas de médicos, profissionais de enfermagem e parteiras equivalentes 

a um déficit global de 2,4 milhões de profissionais. As carências proporcionais são 

maiores na África Subsaariana, embora os déficits numéricos sejam muito grandes 

no Sudeste da Ásia devido ao tamanho da população (OMS 2006).  

O III Fórum Global sobre Recursos Humanos para a Saúde destacou que 

todos os países enfrentam o desafio de como alcançar, sustentar ou acelerar 

progressos no sentido da cobertura de saúde universal. Os recursos humanos para 

a saúde são centrais nessa discussão sobre a cobertura universal da saúde. As 

lacunas em termos de recursos humanos para saúde afetam praticamente todos os 

países, embora com diferentes conotações e variando o nível de gravidade (WHO, 

2013). 

Figura 1 - Exemplo de países com carência crítica d e prestadores de serviços de saúde 
(médicos, profissionais de enfermagem e parteiras) 
 

 
Fonte: OMS (2006)  

Os países com déficit e desproporções graves de trabalhadores de saúde 

também apresentam muitas vezes falta de capacidade técnica para identificar e 

avaliar questões cruciais de políticas relacionadas com o pessoal de saúde. Por 

essa razão, questões fundamentais relativas ao estatuto do pessoal, ao seu nível de 

resultados e aos problemas que os trabalhadores de saúde devem enfrentar 

                                                           
5  http://www.who.int/whr/2006/06_overview_pr.pdf 
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continuam largamente sem resposta. Além disso, a falta de dados abrangentes, 

seguros e atualizados, e a ausência de definições e meios analíticos geralmente 

aceites, tornaram a monitorização do pessoal de saúde mais difícil em todos os 

contextos, desde o nível mundial e regional ao nível nacional e subnacional. Tais 

desafios continuam a ser importantes para muitos governos que lutam para manter 

nas respectivas jurisdições uma força de trabalho na saúde em número suficiente, 

sustentável e eficaz (DAL POZ et al, 2009). 

Na maioria das vezes, os países abordam as questões de planejamento e de 

gestão de recursos humanos nos serviços de saúde com a utilização de desenhos 

baseados unicamente em razões de profissionais por população (MACHADO; DAL 

POZ, 2015). Tal abordagem, apesar de ainda muito difundida, é insuficiente para 

adequar as necessidades epidemiológicas e sociais da população uma vez que as 

projeções da força de trabalho não podem ser realizadas isoladamente, pois são 

altamente dependentes de fatores epidemiológicos, demográficos, sociais, culturais 

e econômicos que afetam o sistema de saúde. 

Outra abordagem para mensuração de RH é estipular a quantidade de 

atenção/procedimentos a ser oferecida por estabelecimento, recorrendo-se à 

constituição de equipes padrão para o cálculo de lotação de pessoal para as 

diversas tipologias de serviços (postos e saúde, centros de saúde, hospitais etc.) e 

propondo-se uma equação entre capacidade instalada e quantitativo de pessoal. 

Este método de cálculo também apresenta suas falhas, pois as necessidades de 

pessoal variam amplamente entre serviços de mesmo nível, de acordo com o 

volume do trabalho realizado e características epidemiológicas (RAMOS; CRUZ; 

POLLARA, 2012). 

Na gestão da saúde, o dimensionamento de recursos humanos se torna um 

desafio, ainda maior, pela complexidade da tarefa que decorre da necessidade de se 

tomar como ponto de partida as principais características das mudanças 

desencadeadas com a implantação do SUS no decorrer da década de 1.990. A 

própria dinâmica descentralizadora que envolve novos atores e contextos locais 

diversos, é responsável por um considerável deslocamento e pulverização do 

processo decisório e, portanto, pela diversidade de cenários locais. Mas a maior 

dificuldade é dada, sobretudo, pela compreensão de como tais mudanças geram 
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impactos diversos, quer na reorganização das secretarias municipais, quer na 

estrutura e na composição da rede ou dos sistemas locais, na extensão e na 

qualidade da assistência e, enfim, nas condições de acesso aos serviços de saúde 

(BODSTEIN, 2002). 

No Brasil, a metodologia de índice de carga de trabalho para necessidade de 

pessoal de saúde (Workload Indicators for Staffing Need – WISN) foi testada em 

uma unidade de saúde da família no município de Juiz de Fora (MG) e demonstrou 

sua utilidade para dimensionamento de médicos neste estabelecimento. Em relação 

à economicidade6 e à eficiência7, tem potencial para mostrar caminhos para 

equacionar melhor a distribuição de profissionais na rede de unidades de saúde, 

uma vez que aponta para sobrecarga ou ociosidade (MACHADO; DAL POZ, 2015 

APUD PIERANTONI et al, 2011A). 

Embora as estimativas de demanda por profissionais de saúde sejam de 

fundamental importância no planejamento em saúde, modelos matemáticos mais 

complexos parecem ser mais adequados. Estes consideram diferentes variáveis, tais 

como: crescimento demográfico, padrão de adoecimento da população e relações 

entre mão de obra requerida e disponível, predizendo o equilíbrio mais adequado 

entre distribuição e número de trabalhadores de saúde (VIANNA et al, 2013). 

Os recursos humanos no âmbito sanitário são o ponto central de um problema 

muito complexo: o planejamento. Quantos profissionais serão necessários, de que 

tipo, onde, quando e para quê é uma tarefa complexa, mas obrigatória em saúde. A 

necessidade de planejar é uma tarefa árdua, porém imprescindível, principalmente 

em um mercado caracterizado por uma forte regulação pública de suas entradas, e 

cuja fotografia é reflexo de ações e legislações passadas e presentes em três 

grandes setores econômicos: o setor educativo, o setor laboral e o setor sanitário, é 

uma tarefa árdua, porém imprescindível (LOPEZ-VALCÁRCEL; PEREZ; VEJA, 

2011). 

Este planejamento se torna mais difícil quando se analisa os profissionais 

médicos, que recebem uma formação com valores de autonomia e regulação 

                                                           
6 Economicidade: Operacionalidade ao mínimo custo possível 
7 Eficiência: é uma medida normativa da utilização dos recursos sendo uma relação entre custos e 
benefícios, sendo uma ação eficiente quando os resultados alcançados utilizam o menor recurso 
possível. 
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profissional própria mais forte que as metas políticas e operacionais que são 

impostas a eles pelo sistema público de saúde. 

A conjuntura atual que perpassa o processo de consolidação do SUS 

representa importante balizamento para as propostas e as estratégias de 

viabilização das políticas de Recursos Humanos. Estas questões atuais colocam 

demandas específicas, tanto para as ações de formação da força de trabalho, 

quanto de gestão do trabalho e de regulação de RH. 

Nesse sentido, avaliar a necessidade de formação de médicos especialistas 

em ginecologia/obstetrícia para o SUS de Pernambuco, como uma vertente da 

política pública de formação de RH para o SUS, se faz importante para contribuir 

com os gestores públicos na tomada de decisão, uma vez que estes profissionais 

são atores fundamentais na execução das políticas de saúde da mulher.  

 

4. A Residência Médica como núcleo estruturante da política de formação 
de RH para o SUS e a especialidade médica de Gineco logia/Obstetrícia 
como eixo da política de saúde da mulher  
 

No século XIX, a Associação Médica Americana implantou um sistema de 

ensino baseado na utilização da rede hospitalar, dando início a uma nova 

modalidade de formação de recursos humanos na área médica. Esta privilegiava o 

ensino clínico hospitalar e a capacitação profissional em serviço: a Residência 

Médica (RM). O termo “residência” vem do fato de, na época, ser necessário morar 

na instituição onde se desenvolvesse o programa, com o objetivo de estar à 

disposição do hospital em tempo integral. No Brasil, esse sistema foi implementado 

por volta de 1940 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CHEHUEN NETO, 2009) e foi Instituída pelo Decreto nº 

80.2818, de 5 de setembro de 1977 (BRASIL, 2015). 

A RM é um modelo educacional, em nível de pós-graduação, no qual os 

aprendizes aprofundam conhecimentos e melhoram habilidades e atitudes, ou seja, 

desenvolvem competências específicas dentro de cada área ao qual são 

selecionados depois de um processo seletivo. O treinamento nas instituições de 

                                                           
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80281.htm 
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saúde articula ensino e aprendizagem de forma coesa e a partir da realidade dos 

serviços de saúde (MICHEL; OLIVEIRA; NUNES, 2011).  

Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato 

deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado 

pela Comissão Nacional de Residência Médica e suas atribuições como médico 

residente foram definidas desde a Lei nº 6.9329 de 07/07/1981. 

É no momento da residência médica que o especializando, graduado em 

medicina, desempenha duplo papel: a dimensão de aluno que está se 

especializando em áreas de interesse para sua formação e que recebe uma bolsa 

de estudo financiada pelo poder público para desempenhar esta função; e a 

dimensão de profissional médico responsável por suas práticas profissionais. O que 

significa que o médico residente já é responsável por suas atitudes profissionais, 

mas ainda é tutelado por profissionais médicos mais experientes e qualificados 

(chamados de preceptores) e que são responsáveis pela formação deste novo 

especialista.  

A subdivisão do trabalho médico em especialidades pode ser explicada como 

uma consequência do avanço da racionalidade científica. O crescente nível de 

agregação tecnológica, tanto na investigação quanto terapêutica médica, passou a 

exigir treinamento específico para realização de procedimentos. A constante 

renovação do conhecimento científico requer um grande esforço dos profissionais 

para se manterem atualizados. Uma explicação corrente para o surgimento das 

especialidades médicas é que a quantidade de conhecimento médico e a tecnologia 

agregada cresceram de tal forma que seria impossível que uma só pessoa pudesse 

dominá-los sozinho (AGUIAR, 2003). 

A mensuração adequada da necessidade de médicos especialistas não é 

uma tarefa simples, já que vários fatores estão envolvidos. Entre estes temos as 

corporações, que muitas vezes primam pela reserva de mercado, ou seja, não têm 

interesse em formar grande quantidade de especialistas, já que isto significaria 

maior oferta de profissionais, aumentando a concorrência entre os mesmos. Além de 

regular o exercício profissional, entre as preocupações destas corporações, temos a 

                                                           
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6932.htm 



31 

 

questão salarial, que acabaria por ser prejudicada frente à maior oferta de 

profissionais, que ocasionaria queda no valor remuneratório (ROGERIO, 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e seus parceiros vêm colocando o 

tema de recursos humanos para o SUS em suas agendas políticas. O objetivo é 

encorajar os profissionais desta área, instituições acadêmicas, políticos, doadores 

internacionais, tomadores de decisão, sociedade civil e organizações religiosas a 

trabalharem conjuntamente em prol da saúde, no que diz respeito à questão de 

pessoal, sendo necessário que esta questão esteja na agenda política de todos os 

países (CARRO, 2006). 

Como reflexo desse relatório da OMS, o Brasil desde 2011, a partir do 

Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, lançou um conjunto 

de medidas que buscam atrair profissionais de saúde, mais especificamente 

médicos. Entre essas medidas, destacam-se: 1) O Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), 2) vinda de médicos estrangeiros para o país 

através do termo de cooperação internacional com o Governo Brasileiro e revisão do 

processo de revalidação de diplomas no Brasil, 3) ampliação da oferta de vagas de 

cursos de medicina, 4) estruturação do PROVAB que objetiva prover e incentivar 

profissionais a atuarem na atenção básica e 5) expansão de residências médicas 

como importante estratégia de fixação e de formação de médicos para o sistema de 

saúde (CARVALHO; SOUSA, 2013). 

Uma avaliação nacional da demanda de médicos especialistas, percebida 

pelos gestores de saúde, demonstrou três especialidades (Anestesiologia, Pediatria 

e Psiquiatria) como destaque com mais de 25% de indicação de necessidade no 

país de maneira geral (GIRARDI, 2009). Para atender esta demanda de formação de 

especialistas, os programas de RM são estimulados para ampliar ou abrir novas 

vagas nos programas de formação, uma vez que estes são os que mais formam 

especialistas médicos.  

Dados da Comissão Nacional de Residência Médica10 indicam que o Brasil 

possui 20.077 programas de RM aprovados e 41.744 residentes, com um número 

aproximado de 20 mil vagas. A duração das Residências varia de dois a seis anos, 

dependendo da especialidade. Atualmente, os programas com o maior número de 

                                                           
10  http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude/residencia-medica 
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formandos são: Clínica Médica e Cirurgia Geral (CHEHUEN NETO, 2009), o que 

pode justificar esta maior formação nestas áreas é que são consideradas áreas 

básicas de acesso direto do graduando de medicina e porque, também, são pré-

requisitos para outras áreas de formação. 

Chaves et al (2011) realizaram pesquisa com os editais de residência médica 

publicados no Sistema da Comissão Nacional de Residência Médica, disponível 

eletronicamente no site do Ministério da Educação (MEC). A Região Sudeste foi 

responsável por 42,8% dos editais, com 4.493 (66,7%) vagas, em seguida, aparece 

a região Nordeste com 1.299 (16,4%).  

A preferência dos profissionais médicos por algumas especialidades, em 

detrimento de outras é uma questão importante a ser pensada. Em geral, esta 

preferência está voltada para as especialidades relacionadas à maior incorporação 

de tecnologia, que acabam gerando procedimentos mais rentáveis, maior prestígio, 

status profissional, entre outros. Desta maneira, a formação de profissionais não 

está voltada para as necessidades da população, mas segue a lógica do mercado e, 

portanto, é fundamental um papel regulador do Estado, através de políticas que 

visem garantir e estimular a formação de profissionais dos quais o sistema é carente. 

A formação médica especializada, por meio da residência médica, embora 

institucionalizada no País e financiada pelo poder público, dificilmente é objeto de 

formulação de políticas públicas específicas, carecendo, portanto, de mecanismos 

de articulação entre necessidades de profissionais e oferta de formação. Ao longo 

do tempo, prevaleceram interesses coorporativos e de mercado pela ausência de 

ações regulatórias para a residência médica (PETTA, 2013). 

O programa de Residência Médica constitui-se na melhor estratégia para 

fixação dos profissionais, não só pela dedicação à formação, pois o especializando 

precisa cumprir uma carga horária de 60 horas semanais de atividades no serviço de 

saúde ao qual está sendo formado, mas, também, pela infraestrutura que muitas 

vezes o estudante precisa organizar para se instalar na cidade onde realiza essa 

formação. Segundo a Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde da 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, em média, 82% dos residentes 

continuaram na mesma unidade da federação onde fizeram a residência (BRASIL, 

2012). 
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Baseado na Residência como fator de fixação de médicos o Ministério da 

Saúde criou o Pró-Residência a partir da Portaria GM nº124811 de 24/06/2013, onde 

o Estado assume a função de regular a oferta de formação para áreas prioritárias 

mediante incentivos financeiros no custeio das bolsas dos estudantes e na 

qualificação dos serviços de saúde. Este incentivo fez com que houvesse uma 

redistribuição das novas vagas ofertadas priorizando as áreas mais carentes em 

formação de especialistas, 70% dessas vagas foram destinadas as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste (BRASIL, 2012).  

Este incentivo ocorreu para aumentar a formação de especialistas na 

modalidade da Residência Médica em áreas estratégicas do SUS, considerando a 

necessidade de criação de programas e ampliação do número de vagas. Entre estas 

áreas prioritárias está a formação em ginecologia/obstetrícia, (CONASS, 2013). 

Com a mesma necessidade de compreender e subsidiar os parâmetros para 

dimensionamento do número de médicos por especialidade, os Ministérios da Saúde 

e da Educação publicaram o decreto  nº 8.51612 de 10/09/15 que instituiu o Cadastro 

Nacional de Especialistas.  Esta ferramenta procura subsidiar o planejamento de 

políticas públicas que atendam às necessidades de cada região do país, tais como a 

expansão de serviços de saúde de atenção especializada e a ampliação de 

programas de residência médica, incentivando a formação de profissionais menos 

disponíveis (BRASIL, 2015). 

Em particular, no contexto de Pernambuco, houve uma consolidação ao longo 

dos anos como sendo um estado de referência para formação de médicos 

especialistas do Norte e Nordeste, tanto pelo quantitativo de vagas como pelo 

número de programas ofertados. A quantidade de vagas ofertadas passou de 342 

em 2008 para 743 vagas em 2015, o que representa um aumento de 117% 

(PERNAMBUCO, 2013). 

Nessa crescente de ampliação de vagas de RM, o estado de Pernambuco 

tem priorizado as áreas que fortaleçam a política de saúde da mulher e materno-

infantil uma vez que são prioridades para o Governo, tanto Federal como Estadual. 

Para garantir a execução destas políticas públicas, é fundamental a atuação do 

                                                           
11 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1248_28_06_2013.html 
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8516.htm 
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médico especialista em ginecologia e obstetrícia, que na maioria das vezes é 

formado a partir dos programas de residência médica. 

A Ginecologia/Obstetrícia esta existe como especialidade desde 1911 e 

integram o quadro das chamadas áreas básicas na medicina e envolvem 

características e aptidões diferentes entre aqueles que a praticam. Na residência 

médica, embora seja um programa atrelado, as atividades são cumpridas de forma 

independente (GILBERT et al, 2009). Em seus primórdios, a Obstetrícia era mais 

ligada à experiência do médico e à sua prática, enquanto a Ginecologia, por ser 

essencialmente cirúrgica, acompanhou as descobertas científicas que 

impulsionaram a cirurgia (SANTOS FILHO, 1992).  

De acordo com a resolução nº 0213 de 17/05/2006 do Ministério da Educação 

(MEC) a área de atuação do especialista em Ginecologia/Obstetrícia é muito ampla 

e contempla desde o diagnóstico e tratamento da saúde da mulher, da infância até a 

terceira idade, cuidar e prevenir de todo tipo de doença do sistema reprodutor 

feminino e tratar todo tipo de doença relacionada à vagina, ao útero e aos ovários. 

Além de tratar as doenças da mulher, também cabe a este especialista atuar na 

prevenção realizando exames, como o Papanicolau, os exames de imagem 

ginecológicos gerais. A vertente da Obstetrícia é a área da especialização que 

estuda a reprodução da mulher, acompanhando desde a confirmação da gravidez, 

exames pré-natais e, principalmente, o parto com suas possíveis complicações 

durante e depois do nascimento. Outras atuações, de grande importância, ocorrem 

no planejamento familiar e possíveis infertilidades (BRASIL, 2015). 

O eixo central de atuação do médico especialista em Ginecologia/Obstetrícia 

nas políticas públicas recai sobre a política de saúde da mulher. Na década de 1970 

o objeto das políticas públicas de saúde da mulher era apenas sua dimensão 

reprodutiva, especialmente no que se refere aos cuidados voltados ao ciclo 

gravídico-puerperal, enfatizando-se a visão da mulher como mãe. Em 1983 houve 

mudança dentro da rede de serviços de saúde como um novo pensar e agir sobre a 

questão da saúde da mulher como resultado da convergência de interesses e 

concepções do movimento sanitário e do movimento feminista (MEDEIROS; 

GUARESCHI, 2009). 

                                                           
13 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao02_2006.pdf 
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No processo de redemocratização e instituição do SUS, o Movimento 

Feminista brasileiro contribuiu significativamente na construção do novo modelo 

político-sanitário, uma vez que se organizava em torno de denúncias sobre as 

desigualdades sociais e de gênero. As mulheres organizadas argumentavam que as 

desigualdades nas relações sociais entre homens e mulheres se traduziam também 

em problemas de saúde que afetavam particularmente a população feminina 

(SANTOS NETO et al 2008).Desde então, várias normativas específicas sobre a 

saúde da mulher foram publicadas. 

No Brasil, ao longo dos últimos anos, o Ministério da Saúde, em articulação 

com setores da sociedade civil, tem procurado através de suas ações normativas 

incentivar o redirecionamento das ações voltando-as à humanização do pré-natal e 

do parto, como ações prioritárias que compõem as políticas de saúde da mulher 

(ARAÚJO, 2012). 

Em Pernambuco, a gestão tem como estratégia prioritária para saúde da 

mulher organizar a linha de cuidado de forma a garantir a continuidade da atenção 

integral humanizada e de qualidade, trabalhando de forma associada com os três 

níveis de atenção e em consonância com as Políticas de Saúde da Mulher, Pacto 

pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Programa Mãe Coruja 

Pernambucana e Rede Cegonha, sendo essas duas últimas os instrumentos 

norteadores para as ações da saúde da mulher (PERNAMBUCO, 2012). 

Em 2011, foi lançada a Rede Cegonha, uma estratégia do Ministério da 

Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o 

direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta estratégia tem a finalidade de 

estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país (BRASIL, 2015).  

Pernambuco foi o primeiro estado brasileiro a aderir ao programa Rede 

Cegonha com expansão de leitos, qualificação do atendimento nas maternidades e 

consequentemente melhoria no atendimento de mães e bebês.  A rede cegonha 

junto com as políticas de saúde da mulher são eixos norteadores da atenção ao 

parto e à mulher (BRASIL, 2011).  
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A Comissão Intergestores Bipartite Estadual (CIB/PE) em 19 de setembro de 

2011, por meio da Resolução CIB/PE Nº. 172314 homologou a Implantação da Rede 

Cegonha prioritariamente nas Regiões de Saúde I (Metropolitana), IV (Caruaru) e 

VIII (Petrolina); as Diretrizes para remodelagem da Rede Materno e Infantil de 

Pernambuco; e a Instituição do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha. Esse 

processo de reordenamento foi construído com os municípios através de pactuação 

nos Colegiados de Gestão Regionais (CGR) tendo sido construídos Planos de Ação 

Municipais da Rede Cegonha e Planos de Ação Regionais (ARAÚJO, 2012). 

A Rede Cegonha prevê ações para a melhoria do acesso e da qualidade da 

assistência à mulher e da criança, por meio da vinculação da gestante à unidade de 

referência, o transporte seguro e da execução de boas práticas na atenção ao parto 

e nascimento, incluindo o direito ao acompanhante de livre escolha da mulher no 

parto. Estas ações estão inseridas em quatro componentes estruturantes da 

estratégia: Pré-Natal, Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção Integral à Saúde da 

Criança, Sistema Logístico com Transporte Sanitário e Regulação (CAVALCANTI, 

P.; GURGEL, G., GUERRERO, 2010). 

Os principais objetivos deste programa são: 1) promover a implementação de 

um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança com foco na atenção 

ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança; 2) 

organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta 

acesso, acolhimento e resolutividade; e 3) reduzir a mortalidade materna e infantil 

com ênfase no componente neonatal (BRASIL, 2013). 

A outra estratégia adotada, o Programa Mãe Coruja Pernambucana foi criado 

em 2007, por meio do decreto de n° 30.859, está presente nas 12 Regiões de 

Saúde, em 105 municípios pernambucanos, sendo 103 sob a gestão estadual e 2 

sob a gestão municipal (Ipojuca e Recife).  O objetivo do Programa é reduzir a 

mortalidade materna e infantil, trabalhando Políticas Públicas integradas por ações 

estratégicas articuladas e intersetoriais dos eixos de saúde, educação e 

desenvolvimento social, por meio de 11 Secretarias de Estado.  O Programa 

também tem o objetivo de garantir uma boa gestação e um bom período posterior ao 

                                                           
14http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/resol_1723_rede_cegonha_nas_regio
nais_i_iv_e_viii.pdf 
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parto às mulheres, e às crianças o direito a um nascimento e desenvolvimento 

saudável. A ação busca reduzir a morbi-mortalidade materna e infantil, assim como 

estimular o fortalecimento dos vínculos afetivos entre mãe, filho e família 

(PERNAMBUCO, 2016). 

Apesar de toda normatização e princípios do SUS que se referem à 

humanização do parto e do nascimento estarem presentes nas diversas políticas 

públicas relacionadas à saúde da mulher, ainda não há uma quebra efetiva do 

modelo tecnocrático de atenção. Exemplo disso é a enorme disparidade entre os 

preceitos estabelecidos e a dura realidade enfrentada pelas mulheres usuárias do 

SUS em busca do atendimento ao parto. Apesar de essas normativas 

governamentais existirem desde a última década, poucas mudanças têm sido 

observadas no cotidiano dos serviços (ARAÚJO, 2012). 

Assim, discutir questões referentes à formação de médicos especialistas em 

ginecologia/obstetrícia dos programas de RM em Pernambuco, a partir de dados 

mais próximos da realidade do SUS, é um ponto de partida para repensar a política 

de formação de recursos humanos para o SUS no estado de maneira que as 

políticas de atenção à saúde, em especial as relacionadas à saúde da mulher, 

possam ser efetivas15, ou seja, capazes de funcionarem regularmente e 

satisfatoriamente. 

 No caso específico deste estudo, foi analisada a necessidade de médicos 

especialistas em ginecologia/obstetrícia para o SUS-PE por ser esta especialidade 

norteadora de diversas ações prioritárias nas políticas públicas de saúde da mulher 

do Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Efetividade: é a capacidade de funcionar regularmente, satisfatoriamente. 
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Quadro 1: Quadro analítico com resumo das legislaçõ es citadas  
Legislação  Principais Diretrizes  

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990  Dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

Normas Operacionais Básicas nº 91, nº 92, nº 
93 e nº 96 

São os principais instrumentos do processo 
de descentralização das ações e serviços de 
saúde no Brasil e os pilares de sustentação 
do Sistema Único de Saúde 

Lei nº 8.142 de 19 de setembro de 1990  Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências. 

Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde -
 SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 80.281 5/09/1977 Regulamenta a Residência Médica, cria a 
Comissão Nacional de Residência Médica  

Lei nº 6.932 de 07/07/1981 Dispõe sobre as atividades do médico 
residente  

Portaria GM nº 1248 de 24/06/2013 Institui a Estratégia de Qualificação das 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) por meio 
do incentivo à formação de especialistas na 
modalidade Residência Médica em áreas 
estratégicas do Sistema Único de Saúde 
(SUS) 

Decreto  nº 8.516 de 10/09/15 Regulamenta a formação do Cadastro 
Nacional de Especialistas 

Resolução nº 02 de 17/05/2006 Dispõe sobre requisitos mínimos dos 
Programas de Residência Médica 

Resolução CIB/PE Nº. 1723 de 19/09/2011 Homologa a Rede Cegonha nas regiões 
prioritárias I Regional (Recife), IV Regional 
(Caruaru) e VIII Regional (Petrolina) 

Fonte: Elaboração própria 
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5. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

• Estimar a necessidade de médicos especialistas em Ginecologia/Obstetrícia para o 

SUS no estado de Pernambuco 

 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever o programa de residência médica de formação de recursos humanos para 

o SUS em Pernambuco, com ênfase no programa de Ginecologia/Obstetrícia;  

• Analisar o número de partos por município de internação por região de saúde; 

• Estimar o acesso da população aos procedimentos de consulta médica em atenção 

especializada de ginecologia e exames de colposcopia; 

• Avaliar a percepção dos médicos residentes em Ginecologia/Obstetrícia quanto as 

estratégias de provimento e fixação do profissional; 

• Compreender a percepção dos gestores municipais de saúde sobre os elementos da 

política de saúde da mulher nos municípios. 
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6. Metodologia 

 

5.1 Caracterização do local de estudo 

 

O Estado de Pernambuco está situado na Região Nordeste, limitando-se ao 

Norte com a Paraíba e o Ceará, ao Leste com o oceano Atlântico, ao Oeste e ao Sul 

com o Piauí, a Bahia e Alagoas. O Estado está dividido em quatro macrorregiões 

(Região Metropolitana do Recife- RMR, Zona da Mata, Agreste e Sertão) e 12 

Regiões de Saúde (PERNAMBUCO, 2012). A figura 2 ilustra a distribuição dessas 

regiões de saúde o Anexo 1 apresenta uma lista dos municípios que compõem as 

regionais de saúde do estado de Pernambuco.  

 

Figura 2 - Regiões de saúde em Pernambuco 

 
FONTE: Pernambuco (2012) 

 

O estado possui uma extensão territorial de 98.146,32 km², sendo dividido em 

184 municípios e um distrito estadual (Fernando de Noronha). Com relação ao porte 

dos municípios, observa-se que 81% são considerados de pequeno porte, 12,4% de 

médio porte, 5,9% de grande porte e uma metrópole (PERNAMBUCO, 2012). A 

figura 3 ilustra a distribuição dos municípios de acordo com o porte populacional. 
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Figura 3 - Caracterização do estado de Pernambuco d e acordo com o porte dos municípios 

 
FONTE: Pernambuco (2012) 

 

A política de saúde do estado tem tido grande relevância na gestão pública o 

que pode ser observado com a quantidade de recursos financeiros investidos nos 

últimos anos, superando R$ 20 milhões no período de 2007 a 2014. Neste período 

houve reorganização da rede de saúde com ampliação, mudança de perfil, além da 

descentralização de serviços de saúde (PERNAMBUCO, 2013).  

Com o objetivo de reorganizar as redes de saúde, nelas incluída a rede 

obstétrica, houve uma nova divisão territorial da área do estado, passando a ter 04 

macrorregiões de saúde, 12 regiões de saúde e 11 microrregiões (ARAÚJO, 2012). 

O mapa 4 ilustra essa subdivisão espacial. 

 

Figura 4 - Macrorregiões de Saúde de Pernambuco, 20 11 

 
Fonte: Araújo (2012) 

I RECIFE 

XII GOIANA 

II LIMOEIRO 

III PALMARES 

IV CARUARU 

V GARANHUNS 

VI  ARCOVERDE 

X AFOGADOS DA INGAZEIRA 

XI SERRA TALHADA 

VII SALGUEIRO 

IX OURICURI 

VIII PETROLINA 
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Do ponto de vista da oferta de serviços públicos de saúde, o Estado de 

Pernambuco, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES, em outubro de 2015, possuía 8.303 estabelecimentos de saúde, 

considerando as unidades públicas e privadas, sendo 1,48% sob gestão estadual, 

48,9% sob gestão municipal, 49% sob gestão privada e 0,58% pertencentes às 

forças armadas. Seguindo as diretrizes de municipalização da atenção à saúde, PE 

apresenta a maioria de suas unidades de saúde sob gestão municipal. Com relação 

ao número de leitos, no mesmo mês, o estado apresentava 10.153 leitos, destes 

2.368 eram obstétricos o que representa 23% do total (BRASIL, 2015).  

Em relação ao perfil de nascimentos, no período de 2000 a 2010 nasceram, 

em média, 165.770 crianças, por ano, de mães residentes em Pernambuco. 

Seguindo a tendência observada no Brasil e na Região Nordeste, a taxa bruta de 

natalidade do Estado de Pernambuco vem apresentando declínio durante toda a 

década de 2000 (PERNAMBUCO, 2012). A figura 5 ilustra a evolução temporal da 

taxa bruta de natalidade em Pernambuco, Nordeste e Brasil em perspectiva 

comparada. 

 
Figura 5 - Evolução temporal da taxa bruta de natal idade em Pernambuco, no Nordeste e no 
Brasil, 2000 a 2010. 
 

 
FONTE: Pernambuco (2012) 
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5.2 Desenho do estudo 

 

O desenho de pesquisa adota uma perspectiva multimétodo a partir da 

combinação de técnicas quantitativas e qualitativas. Em particular, para examinar a 

distribuição de residentes no tempo e no espaço, utilizamos estatística descritiva 

para analisar dados secundários, obtidos nos sistemas de informações em saúde do 

SUS (DATASUS) de domínio público. A escolha por esta abordagem foi feita por se 

tratar de um tipo de trabalho que pode ser mensurado em números classificados e 

analisados utilizando técnicas estatísticas (RAMOS; RAMOS; BUSNELLO 2005) 

Considerando a natureza da questão escolhida para o estudo, utilizou-se a 

abordagem quantitativa para responder alguns dos objetivos propostos e com 

objetivo de melhor compreender a escolha dos médicos residentes pela 

especialidade de GO e a participação dos gestores municipais envolvidos nas 

políticas públicas de saúde da mulher, optou-se pela por utilizar entrevistas. Essa 

escolha seguiu a orientação de Minayo (2010) que afirma ser a abordagem 

qualitativa apropriada para aprofundar a compreensão de grupos, segmentos e 

microrrealidades, buscando desvendar a lógica de determinados problemas, 

expressa através de práticas, relações, opiniões, atitudes, crenças e valores.  

 

6.3  Coleta de dados 

 

Durante a primeira parte do estudo foram utilizados dados secundários 

obtidos a partir dos sistemas de informações em saúde do SUS (DATASUS), o 

período analisado foi de 2008-2014. Os Sistemas de Informações consultados 

foram: o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informações 

Hospitalares  (SIH), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de 

Informação Ambulatorial (SIA) e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES16.  

                                                           
16  www.cnes2.datasus.gov.br 
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As variáveis utilizadas a partir dos sistemas citados acima foram: número de 

partos por município de internação e residência, número de leitos de 

ginecologia/obstetrícia, número de profissionais de ginecologia/obstetrícia 

cadastrados com CBO (cadastro Brasileiro de Ocupação) 225250, número de 

procedimentos de colposcopia e número de consultas especializadas de GO. O 

quadro 2 sumariza as variáveis utilizadas. 

Quadro 2 - Relação das variáveis analisadas 

Variável Descrição Fonte 

Número de partos por município de 
internação 

Número de partos de acordo 
com local onde a unidade de 
saúde realizou o parto 

SINASC 

Número de partos por município de 
residência 

Número de partos de acordo 
com o município que houve 
aquele nascimento 
independente de onde ele 
ocorreu 

SINASC 

Número de leitos de 
Ginecologia/Obstetrícia 

Número total de leitos 
reservados para GO 

SIH 

Número de profissionais de 
ginecologia/obstetrícia cadastrados com 
CBO 225250 atuantes no SUS 

Número de especialistas em GO 
atuantes no SUS 

 

CNES 

Número de procedimentos de colposcopia 
e número de consultas especializadas de 
GO 

Procedimentos de colposcopia e 
consultas especializadas 

 

SIA 

Fonte: Elaboração própria 

Além destes dados secundários obtidos nos sistemas de informação, foram 

utilizados dados da RM, tais como: número de vagas de RM, valores investidos 

nesta política pública, distribuição e concorrências. Estes foram disponibilizados pela 

Secretaria Estadual de Saúde do estado de Pernambuco no período de 2008-2016. 

Após a análise dos dados secundários foi realizada a segunda parte do 

estudo com entrevistas semiestruturadas. Primeiramente as entrevistas foram 

realizadas com residentes de GO que foram aprovados na seleção para 2016 com 

objetivo de melhor compreender a escolha por essa especialidade, as estratégias 

utilizadas para provimento e fixação dos profissionais médicos. O público alvo 

original seriam 38 entrevistados, porém 18 se recusaram a participar da pesquisa e 

20 residentes foram entrevistados. As respostas foram agregadas em quatro grupos 

por similaridade. 
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Na sequência, ocorreram as entrevistas com gestores municipais das políticas 

públicas de saúde, selecionados a partir da verificação dos resultados secundários 

extremos, como: poucos ou muitos nascimentos em determinado serviço de saúde e 

poucos ou muitos procedimentos de ginecologia. Vários municípios apresentavam 

as características para serem incluídos no grupo das entrevistas, porém para limitar 

a amostra das entrevistas foram analisadas as características econômicas e de rede 

de serviços de saúde. Ao final dez municípios foram selecionados porém, apenas 

dois representantes de gestão municipal se colocaram a disposição em participar da 

pesquisa, outros três solicitaram o instrumento por e-mail e não devolveram e os 

demais não demonstraram disponibilidade17. 

 

5.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram tabulados com auxílio do Microsoft Excel e analisados a partir 

do programa Statistical Package for Social Sciences versão Statistics, versão 22. 

Analiticamente, empregamos estatística descritiva e testes de correlação.  

 

5.5 Padrão de Replicabilidade 

 

Foi garantido o padrão de replicabilidade de modo que os dados coletados e 

analisados possam ser trabalhados por outro pesquisador repetindo a mesma 

pesquisa (KING, 1995; JANZ, 2015). 

As três dimensões da replicabilidade (substantiva, pedagógica e 

transparência) serão atendidas com a disponibilização dos dados em repositórios 

públicos como a plataforma do Dataverse - http://dataverse.org/ ou do CIS 

http://www.cis.org.br/. 

As dimensões da replicabilidade são definidas por Rocha et al (2013) assim: 

substantiva e pedagógica dizem respeito sobre a importância de garantir que os 

dados utilizados possam ser trabalhados por outro pesquisador e transparência 

como sendo a disponibilização dos dados em bases dados confiáveis.  

                                                           
17  Os roteiros das entrevistas estão disponíveis nos apêndices 
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5.6 Considerações Éticas 
 
 

Essa pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE, como parte de uma pesquisa para 

conclusão de mestrado e seguiu as orientações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e a Resolução n.º466/12 (CNS, 2012) do Conselho Nacional de 

Saúde e teve aprovação sob o seguinte CAAE 49347015.3.00005208. 
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6. Resultados e discussão 

 

1. Análise descritiva 

 

a) Residência Médica como Política Pública de forma ção de recursos 

humanos para o SUS em Pernambuco 

Ao longo dos anos o estado de Pernambuco vem aumentando as vagas e, 

consequentemente, o investimento para formação de recursos humanos para o SUS 

– PE através do programa de residência em saúde, o que demonstra que esta é 

uma política pública de relevância para o Estado. A tabela 1 sumariza o número de 

vagas de residência em saúde ofertadas em Pernambuco entre 2008 e 2015. 

 

Tabela 1 - Número de vagas de residência em saúde o fertadas em Pernambuco (2008-2015) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RESIDÊNCIA MÉDICA 342 360 369 419 439 430 556 743 

RESIDÊNCIAS EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE  
128 137 140 151 194 222 216 395 

TOTAL 470 497 509 570 633 652 772 1.138 

Fonte: DGES/SES 2015 

Como pode ser observado, o número total de vagas passou de 470 em 2008 

para 1.138 em 2015. Ou seja, um aumento de 142%. O gráfico 1 ilustra o 

comparativo de vagas de residências em saúde (médica e em área profissional) ao 

longo do tempo. Esse aumento representou esforços do MS, MEC e SES, uma vez 

que o governo federal fomentou os programas de residências com portarias 

específicas para financiamento de bolsas e incentivos para estruturação dos 

serviços de saúde, por exemplo, com o Pró-residência. Do total de vagas de 

residências (1.138) ofertadas em 2015, a SES financiou aproximadamente 59% do 

total de bolsas de residência, sendo os demais 41% das bolsas financiadas pelo MS 

e MEC. 
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Gráfico 1 - Comparativo entre as vagas de residênci a em saúde ofertadas em Pernambuco 
(2008-2015) 

 
Fonte: DGES/SES 2015 

 

Gráfico 2 - Recursos investidos para o financiament o das residências em saúde ofertadas em 
Pernambuco (2008-2015 ) 

 
Fonte: DGES/SES 2015 

Comparando o programa de RM com o de residência em área profissional 

(que engloba as demais 13 profissões de saúde de nível superior: Biomedicina, 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 

Social e Terapia Ocupacional), a residência médica sempre esteve com um 

quantitativo de vagas maior, em média, 70% das vagas ofertadas pelo estado e, 

consequentemente, dos investimentos feitos pela gestão nesta política pública. 

Essa soberania dos programas de RM pode ser explicada pelo fato desta ter 

sido pioneira nesse tipo de formação de especialistas em serviço de saúde, com 

registro de início desde 1940 em São Paulo como cita Chehuen Neto (2009) e 

Instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977. Já os programas de 
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residência em área profissional de saúde iniciaram suas atividades em 2005 a partir 

da promulgação da Lei n° 11.129 (BRASIL, 2015). Outra justificativa para essa 

grande diferença é o fato de ainda existir culturas e valores dentro das atividades da 

saúde centrada no médico, o que Paim (1999) chama de modelo de atenção à 

saúde médico-hegemônico que privilegia a assistência médica em detrimento das 

outras, demandando grande formação para estes profissionais. 

Fazendo um comparativo com outros estados que ofertam programas de 

residência médica, a Bahia e o Ceará se aproximam dos investimentos em bolsas de 

residência médica do estado de Pernambuco com 715 e 587 vagas em 2015, 

respectivamente (CEREM BAHIA, 2015; SURCE, 2015). 

 Comparando com outra região do país, a cidade de São Paulo ofertou um 

quantitativo de 584 vagas de residência médica em sua rede de saúde para 2015 

(SÃO PAULO, 2015). Estes dados demonstram como a RM em Pernambuco se 

destaca no país como uma política pública importante e com grandes investimentos 

ao longo dos anos. O gráfico 3 ilustra essa diferença de vagas de RM entre algumas 

regiões do país e a cidade de São Paulo. 

 

Gráfico 3 - Representação da diferença do quantitat ivo de vagas de Residência Médica  

 
Fonte: DGES/SES (2015); SURCE (2015); CEREM BAHIA (2015); SÃO PAULO (2015) 
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b) Residência Médica em Ginecologia/Obstetrícia 

 

Em relação à residência médica na especialidade de ginecologia/obstetrícia, 

ao longo dos anos houve um aumento nas vagas ofertadas para esta especialidade, 

passando de 36 em 2008 para 51 em 2016, ou seja, um incremento de 41,6%. Em 

relação à concorrência, a média é de 2,83 candidatos por vaga. Em 2010, a 

concorrência atingiu o nível máximo (6,2) com 229 inscritos para 37 disponíveis. A 

tabela 3 resume a quantidade de vagas e a concorrência da especialidade de 

ginecologia e obstetrícia entre 2008-2016. 

 

Tabela 2 - Quantitativo de vagas e concorrência da especialidade de ginecologia e obstetrícia 
em Pernambuco (2008-2016)  

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VAGAS 36 36 37 42 42 42 42 48 51 

CONCORRÊNCIA 0,5 1,4 6,2 1,7 2 2,8 3,9 3,7 3,3 

ESTIMATIVA DO Nº DE INSCRITOS 18 50 229 71 84 118 164 178 168 

Fonte: DGES/SES 2015 

 

A distribuição destas vagas de formação para especialista em 

ginecologia/obstetrícia no estado de Pernambuco se apresenta com grande 

concentração em uma única região de saúde (I Região) e na cidade do Recife.   

Até 2015 estas vagas estavam concentradas entre Recife e Petrolina (I e VIII 

regiões de saúde). A partir do processo seletivo para preenchimento das vagas em 

2016 houve uma expansão de três vagas em Caruaru, dessa forma, as vagas ainda 

estão concentradas em apenas três regiões de saúde do estado a I, IV e VIII (Recife, 

Caruaru e Petrolina). Logo, a distribuição das 51 vagas de formação do programa de 

RM em ginecologia/obstetrícia para o ano de 2016 no estado de PE estão assim 

distribuídas: pouco mais de 6% das vagas em Caruaru, 8% do total em Petrolina e 

as demais 44 vagas, grande maioria, 86% em Recife. Isto demonstra uma grande 

concentração de formação desta especialidade financiada pela gestão pública na 

capital pernambucana em Recife, uma tímida formação no agreste e grande vazio 

desta formação ao longo do estado com uma mínima formação também há 712 km 

da capital, na cidade de Petrolina. 
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Uma alternativa para a gestão pública na busca de uma melhor distribuição 

da formação de médicos especialistas em GO ao longo do estado seria estimular 

essa formação na mesma regional de saúde onde possuem os cursos de medicina 

interiorizados, como Garanhuns, Caruaru e Serra Talhada que ampliaram a 

formação de médicos de maneira interiorizada mas a formação de especialistas 

ainda se mostra muito concentrada na capital do estado. 

Em relação à procura dos médicos pela especialidade de ginecologia e 

obstetrícia houve um aumento ao longo dos anos, apesar de ainda demonstrar uma 

baixa demanda, se comparado com outros programas de residência médica como 

anestesiologia que em 2016 apresentou uma concorrência de 10,6 candidatos por 

vaga. Esta maior procura do médico pela especialidade de GO pode ser justificado 

pela mudança do perfil do médico e do mercado profissional que está requerendo 

mais especialistas nesta área e também por ter mais médicos formados por ano, 

devido a expansão das vagas de cursos de medicina, e estes estão procurando 

áreas com maior necessidade no mercado de trabalho. 

Para Maciel Filho (2007), de maneira geral, houve um crescimento 

desordenado dos programas de residência médica, aliado ao aumento do número de 

escolas médicas, sem que ambos estejam efetivamente orientados pelas 

necessidades do sistema de saúde e do modelo de atenção. Apesar do Ministério da 

Saúde ter representação na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 

entidade responsável pela ampliação dos programas de RM, que está abrigada no 

próprio Ministério da Educação, a CNRM tem funcionado numa espécie de "mundo à 

parte", não havendo tradição de diálogo entre o MS e o MEC. 

Feuerwerker (2001) afirma que: a residência médica está situada na interface 

dos processos de prestação de serviços e formação, sofre particularmente com essa 

desarticulação entre MS e MEC. Ficando as definições a respeito de programas, 

vagas e especialidades sem articulação com as políticas ou as necessidades do 

sistema de saúde. 

O mapa 1 ilustra a distribuição das vagas de formação de especialistas em 

obstetrícia e ginecologia, a partir dos programas de RM no estado de Pernambuco.  
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Mapa 1 - Distribuição das vagas de RM em Ginecologi a/obstetrícia no estado de Pernambuco  

 
Fonte: DGES/SES 

 

Como pode ser observado, existe uma grande concentração na capital do 

estado (86%). Esse grande agrupamento corrobora com a grande concentração de 

especialistas que atuam no SUS nesta localidade como demonstra o mapa 2. Essa 

mesma concentração ocorre em poucos municípios ao longo do estado. 

 

Mapa 2 - Distribuição dos especialistas em Obstetrí cia e Ginecologia ao longo do estado de 
Pernambuco a partir da razão entre número de especi alistas em GO/população-alvo deste 
especialista x 1000 habitantes ano 2015 18. 

 
Fonte: CNES/DATASUS 

                                                           
18 A população-alvo para este especialista seriam as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos 
disponível em: www.saude.gov.br/drac 
 

 44 vagas – 86% 

03 vagas – 6% 

04 vagas – 8% 

I RECIFE 

XII GOIANA 

II LIMOEIRO 

III PALMARES 

IV CARUARU 

V GARANHUNS 

VI ARCOVERDE 

X AFOGADOS DA INGAZEIRA 

XI SERRA TALHADA 

VII SALGUEIRO 

IX OURICURI 

VIII PETROLINA 



53 

 

Pernambuco apresenta uma maior concentração de médicos especialistas em 

GO prestando atendimento ao SUS na I Regional de Saúde (Recife) que inclui a 

capital do estado. Porém o município com maior taxa de Nº especialistas em 

GO/população-alvo deste especialista x 1000 habitantes é Ipojuca com 23, ou seja, 

para cada 1.000 habitantes dentro da população-alvo da especialidade de GO temos 

aproximadamente 23 especialistas. Este aspecto justifica o grande número de 

procedimentos realizados por especialistas em GO na I Regional de Saúde. 

Além disso, o estado de Pernambuco possui 1.369 médicos especialistas em 

GO, cadastrados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), 

prestando atendimento ao SUS. Porém 47 dos 184 municípios do estado não 

possuem nenhum médico de GO mas todos os 47 municípios citados apresentam 

leitos de GO cadastrado no CNES, de acordo com a competência de 

dezembro/2015 (BRASIL, 2015).  

Comparando com estados com características semelhantes dos programas 

de residência médica de Pernambuco, a Bahia e o Ceará possuem 1.660 e 968 

médicos especialistas em GO também prestando atendimento ao SUS de acordo 

com o mesmo CNES (BRASIL, 2015). Ou seja, a quantidade de especialistas se 

mostra semelhante entre estes estados que possuem características parecidas de 

formação de médicos especialistas a partir dos programas de RM. 

O programa de Residência Médica se constitui na melhor estratégia para 

fixação dos profissionais, não só pela dedicação à formação, pois o especializando 

precisa cumprir uma carga horária de 60 horas semanais de atividades no serviço de 

saúde ao qual está sendo formado, mas, também, pela infraestrutura que muitas 

vezes o estudante precisa organizar para se instalar na cidade onde realiza essa 

formação. Segundo a Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde da 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, em média, 82% dos residentes 

continuaram na mesma unidade da federação onde fizeram a residência (BRASIL, 

2012). 

 

 

 

 



54 

 

c) Entrevistas com os residentes 

 

Com objetivo de melhor compreender a escolha pela especialidade de GO 

foram realizadas entrevistas com residentes recém-aprovados no processo seletivo 

da residência médica do estado de Pernambuco. A escolha por entrevista ocorreu 

por permitir ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 

coletando indícios dos modos como os residentes percebem e significam sua 

realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 

compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior desse 

grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de 

dados (DUARTE, 2004). 

As entrevistas ocorreram em local em que os residentes realizaram suas 

matrículas para iniciar suas atividades nos programas de RM. Originalmente a 

amostra de residentes a serem entrevistados era de 38, porém a penas 20 se 

disponibilizaram a participar da pesquisa o que representa 52% do total19.  

Foi utilizado um instrumento de coleta semiestruturado, pois esse tipo de 

entrevista utiliza um roteiro que contém poucas questões, as quais servem como 

guia para orientar o pesquisador em relação ao objeto e conteúdo do estudo 

(MINAYO, 2010). 

Inicialmente, foram apresentados pela pesquisadora os objetivos da pesquisa, 

explicitados os riscos e benefícios da participação do entrevistado e a garantia do 

anonimato, por fim, o entrevistado assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), um para cada sujeito da pesquisa, os quais compõem o 

Apêndice A. 

Dando início à entrevista, a pesquisadora apresentava ao entrevistado um 

resumo do referencial teórico e os principais objetivos da pesquisa. Após a leitura 

dava-se início à entrevista propriamente dita, a qual se baseava em um roteiro 

elaborado com tópicos-guia (Apêndice B).  

A partir da formulação dos tópicos da entrevista, a pesquisadora pretendeu 

alcançar os seguintes objetivos: verificar o perfil (sexo, idade, tempo de formado em 

                                                           
19 Os 18 possíveis entrevistados que se negaram a participar da entrevista alegaram falta de interesse 
ou de tempo. 
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medicina, naturalidade); entender os motivos da escolha em se especializar em GO; 

a escolha da cidade e do hospital para essa formação; entendimento dos residentes 

em relação a interiorização dos cursos de graduação em medicina e dos programas 

de RM, além de expor se havia interesse em retornar a sua cidade natal após 

concluir sua formação de especialista em GO, no caso de residentes de fora de 

Pernambuco.  

Foram entrevistados 20 residentes sendo 15 do sexo feminino e 5 do sexo 

masculino, do total 12 eram oriundos de outros estados. O gráfico 4 ilustra a 

representação dos estados de naturalidade dos residentes.   

 

Gráfico 4 - Representação dos estados de naturalida de dos residentes entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A média de idade foi 27,05 anos com desvio padrão de 2,46, o que sugere 

uma distribuição fortemente homogênea. Ou seja, a distância das observações em 

relação à média é pequena. Para os homens, a média de idade é de 27,20 anos 

enquanto para as mulheres essa estimativa é de 27 anos. A diferença de 0,2 anos 

não é estatisticamente significativa (t = -0,153; p-valor = 0,880). A tabela 3 sumariza 

essas sintetiza a distribuição da idade e do tempo de formado dos residentes 

entrevistados.  

 

 

Tabela 3 – Idade e tempo de formação dos residentes  entrevistados 

Variável N Mín  Máx Média Desvio 
padrão 

Idade 20 23 32 27,05 2,46 
Tempo formado 

(em meses) 
19 2 72 17,79 21,00 

Fonte: Elaboração própria 
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Contrariamente, em relação ao tempo de formado, a média é de 17,79 meses 

com um desvio padrão de 21 meses, o que sugere maior heterogeneidade. Para os 

homens, a média do tempo de formado é de 20,80 meses, enquanto para as 

mulheres essa estimativa é de 16,71 meses. A diferença de 4,01 meses não é 

estatisticamente significativa (t = -0,364; p-valor = 0,720). Os gráficos 5 e 6 ilustram 

a variação dessas variáveis de acordo com o estado de origem dos residentes.  

 

Gráfico 5 – Idade por origem do residente 

 

Gráfico 6 – Tempo de formado por origem do 
residente 

 
 

Em ambos os casos a linha pontilhada representa a média da distribuição. No 

quesito idade, os residentes oriundos da Bahia (29,50) e Ceará (28,5) apresentam 

as maiores médias, enquanto os residentes oriundos do Piauí apresentam a menor 

média de idade (25,33 anos). Em relação ao tempo de formado, o Ceará (42 meses) 

aparece com a maior média enquanto a Paraíba apresenta a menor (6,67 meses).  

Após essa análise descritiva do perfil dos entrevistados, segue a análise dos 

discursos dos residentes. 

No geral, a escolha do residente por essa especialidade foi assim definida: 

 

. 

 

 

 

 

 

“Grupo 01: O ambiente de trabalho, experiência 
anterior no serviço por ter estagiado, por ter se 
interessado por essa área ainda na graduação, 
identificação profissional com a especialidade”; 
“Grupo 02: Por vocação mesmo, desde os 
procedimentos ambulatoriais até o parto”; 
“Grupo 03: Por querer outra área (mastologia) que 
necessita de pré-requisito que pode ser GO”; 
“Grupo 04:Por identificação com a área e por estar 
sendo um campo profissional com muita carência 
profissional”. 
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A escolha pela cidade e pelo hospital para essa formação e os principais 

desafios que espera encontrar: 

 

 

 

 

 

 

O entendimento dos residentes em relação à interiorização dos cursos de 

graduação em medicina foi assim relatado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interiorização dos programas de RM como estratégia de fixação de 

médicos: 

 

 

 

 

 

 

“Grupo 01: A escolha ocorreu por ser um serviço de 
referência, qualidade do serviço, indicação de colegas 
de profissão”; 
“Grupo 02: Por ser uma cidade de destaque como 
polo médico”; 
“Grupo 03: Por ter tido experiência anterior na 
graduação no mesmo serviço”; 
“Grupo 04: Os desafios maiores serão: Carga horária 
excessiva, deficiência de estrutura dos serviços e 
quantidade de leitos insuficiente”. 

“Grupo 01: A interiorização a priori facilita a fixação do 
médico, pois o estudante já tem vínculo com a cidade e tem 
maior probabilidade de não sair, porém é importante 
programas de residência médica próximo as cidades onde 
têm os cursos de graduação em medicina para que o 
médico não sinta necessidade de se deslocar para 
complementar sua formação”; “A fixação envolve não 
apenas a graduação mas também a formação em 
especialista”; 
“Grupo 02: Me formei num curso interiorizado 
(UNIVSF/Petrolina) e a maioria dos graduandos da minha 
turma se fixaram em Petrolina por identificação com a 
cidade, boas oportunidades”; 
“Grupo 03: Não pois além de abrir vagas de formação em 
medicina se faz necessário estruturar os serviços e as 
cidades precisam se tornar atrativas, pois não adianta 
formar o médico sem oferecer cursos de especialização 
mediante a RM pois ele vai acabar se deslocando para os 
centros de referência que são geralmente na capital”; 
“Grupo 04: Não, pois a maioria dos estudantes optam por 
cursar em cidades mais distantes por ser menos concorrido 
depois que se formam procuram outros locais, geralmente a 
capital, para se especializar.” 

“Grupo 01: Em alguns momentos é uma boa estratégia, mas não 
igual para todos, pois muitos acabam retornando para sua cidade 
natal por conta dos vínculos familiares e maiores oportunidades 
profissionais”; 
“Grupo 02: Sim, pois o network é fundamental para formação médica, 
pois a formação em especialista numa determinada localidade ajuda 
na fixação pois encontra mais oportunidades de emprego, cria 
vínculos com a cidade”; 
“Grupo 03: Sim, pois o profissional acaba gerando seus vínculos e 
rotinas onde ele se especializa e também porque nos locais de 
formação geralmente apresentam melhor qualidade de vida e 
estrutura para morar”; 
“Grupo 04: Não, pois para os profissionais que se deslocam para se 
especializar acabam retornando para junto de sua família e amigos”. 
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Os interesses dos residentes de outros estados, diferentes de Pernambuco, 

relataram desta forma sua vontade em retornar a sua cidade natal:  

 

 

 

 

 

 

Gilbert et al (2009) em pesquisa com médicos residentes de GO, que teve 

objetivo caracterizar o perfil do médico obstetra/ginecologista em formação, 

demonstrou alguns discursos semelhantes ao encontrado nesta pesquisa, 

principalmente quanto a escolha pela especialidade. Entre as falas foi justificada a 

escolha por identificação na época da faculdade.  

Algumas falas corroboram com o que cita Maciel (2007) que refere a 

especialização como meio pelo qual as inovações tecnológicas foram sendo 

absorvidas pela medicina, configurando uma prática segmentada, com áreas 

detentoras de características específicas de formação e mercado de trabalho. 

Ferreira (2001) afirma não se trata de negar a importância do médico 

especialista, mas de ressaltar que sua atuação deverá ser melhor orientada, senão 

pelo próprio mercado de trabalho, pelo menos por regulamentações que a limitem 

como resposta às reais necessidades, freando seu crescimento com fins mais 

especulativos. 

Como ressalta Feuerwerker (2001), embora o Ministério da Saúde tenha 

representação na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que está 

abrigada no próprio Ministério da Educação, a CNRM tem funcionado numa espécie 

de "mundo à parte", não havendo tradição de diálogo entre o MS e o MEC. Ficando 

a RM numa interface dos processos de prestação de serviços e formação, sofrendo 

com essa desarticulação. Assim, as definições a respeito de programas, vagas, 

especialidades não estão minimamente articuladas às políticas ou às necessidades 

do sistema de saúde. 

 

 

“Grupo 01 e 02: Pretende voltar para cidade por ser de outro 
estado (PB, CE, BA, AL, PI) por ter boas oportunidades 
profissionais nas cidades de origem e por querer manter o 
vínculo já construído”; 
“Grupo 03 e 04: Pretende ficar, pois terá mais opções de 
emprego, outros profissionais conhecerão meu trabalho e de 
melhorar sua formação.” 
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Quanto aos discursos dos residentes entrevistados foi observado: 

 

• A maioria realizou sua escolha pela especialidade de GO por vocação ou por 

demanda do mercado (por ter poucos especialistas nesta área podendo ser 

uma forma de boa colocação profissional) e também por ser GO um pré-

requisito para outras especialidades; 

• A escolha pelo programa e hospital ocorreu por experiência anterior na 

graduação ou por indicação de colegas e não na necessidade do serviço em 

ter estes especialistas. Este aspecto é observado em programas que muitas 

vezes não preenchem todas as vagas e outros que apresentam alta 

concorrência; 

• Em relação a interiorização dos cursos de medicina e RM como estratégia de 

fixação de profissionais não houve um consenso nas opiniões. Algumas falas 

foram bastante positivas em afirmar que seria uma boa estratégia para 

fixação de médicos em áreas menos atrativas pois durante a formação o 

profissional iria criar novos vínculos e tenderia a se fixar. Outras falas não 

acreditam nesta fixação pois escolas médicas e programas de RM precisam 

garantir ao profissional que se desloca para áreas pouco atrativas qualidade 

de vida e uma formação contínua, caso contrário o profissional irá concluir 

sua formação e depois procurar ou sua cidade natal ou localidades com 

melhores possibilidades de trabalho e qualidade de vida; 

• Os residentes que vieram de outros estados para complementar sua 

formação nos programas de RM em Pernambuco não demonstraram 

consenso em relação a vontade de retornar ao seu estado de origem, alguns 

relataram querer retornar pois tem vínculos familiares fortes e também boas 

oportunidades profissionais, porém outros afirmaram que teriam mais 

oportunidades profissionais ficando nas proximidades onde terá se 

especializado pois outros profissionais conheceram seu trabalho e lhe 

indicarão o que gera um ciclo profissional. 

 

 



60 

 

2. Análise estatística 20 

 

As variáveis secundárias obtidas a partir dos sistemas de informações em 

saúde do SUS (DATASUS), no período analisado de 2008-2014 foram: número de 

partos por município de internação e residência, número de leitos de 

ginecologia/obstetrícia, número de profissionais de ginecologia/obstetrícia 

cadastrados com CBO (cadastro Brasileiro de Ocupação) 225250, número de 

procedimentos de colposcopia e número de consultas especializadas de GO.  

 

a) Análise das variáveis relacionadas à obstetrícia  

 

Para análise dos dados relacionados à obstetrícia foram avaliadas as 

seguintes variáveis: número de partos por município de internação e residência, 

número de leitos de ginecologia/obstetrícia, número de profissionais de 

ginecologia/obstetrícia cadastrados com CBO (cadastro Brasileiro de Ocupação) 

225250. A tabela 1 apresenta o número de partos por município de internação.  

 

Tabela 4 – Número de partos por município de intern ação (2008-2014) 
 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Média 0 24.915,29 586,97 2.099,93 
Soma 0 174.407 4.108,77 14.699,52 

 

Os partos por municípios de internação são aqueles que o município realiza 

em seu serviço de saúde independente do município de origem da gestante, por 

exemplo, uma gestante residente do Município de Olinda que realiza seu parto em 

Recife. O gráfico 7 ilustra a variação desse indicador ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Os dados foram obtidos a partir dos sistemas de informações em saúde do SUS, DATASUS, a 
partir do seguinte endereço eletrônico: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php 
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Gráfico 7 – Média de partos por município de intern ação em Pernambuco (2008-2014) 

 

 

Esse gráfico demonstra que o estado de Pernambuco apresenta a mesma 

tendência nacional de forte declínio nos nascimentos até 2012 e discreto 

crescimento logo depois, corroborando com os dados do IBGE (2016). 

Em média, foram realizados 586,97 partos por município em Pernambuco 

durante o período examinado (2008-2014). O desvio padrão de 2.099,93 indica que 

a distribuição do número de partos por município de internação é bastante 

heterogênea. Recife apresentou a maior média (24.915,29) enquanto 18 municípios 

não registram nenhum nascimento21. Essa maior média em Recife se justifica por 

ser a capital e absorver os casos mais complexos e os vazios assistenciais ao longo 

do estado.  

Os municípios que não realizaram nenhum parto no período de 2008-2014 

apresentaram 149 leitos de obstetrícia e 10 especialistas de GO cadastrados 

prestando atendimento ao SUS. Este alto número de leitos pode ser justificado por 

cadastro indevido no CNES para que os municípios continuassem recebendo 

recursos do MS, mesmo sem prestar o serviço à população. Um exemplo é o 

município de Palmerina, de pequeno porte e integrante da IV Regional de Saúde, 

que apresentou 71 leitos cadastrados e nenhum profissional de GO cadastrado o 

que demonstra a prática de manter os leitos de GO ativos no CNES sem sua real 

utilização.  

 

                                                           
21 Araçoiaba, Camutanga, Fernando de Noronha, Ferreiros, Itapissuma, Jucati, Manari, Palmeirina, 
Paranatama, Primavera, Quixaba, Salgadinho, Santa Filomena, Santa Maria do Cambucá, São José 
da Coroa Grande, Tacaimbó Tracunhaém e Vertente do Lério. 
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É importante uma consideração sobre o CNES pois por diversos momentos 

ele se apresenta desatualizado. A responsabilidade pelo cadastramento do CNES é 

de competência do gestor local, que tem função de manter o sistema atualizado em 

parcerias com outras áreas da auditoria na realização de vistorias em loco no 

processo de cadastramento dos estabelecimentos públicos e dos privados, 

avaliando a estrutura física, número de leitos, tipo de convênio e serviços 

especializados. 

O quadro 3 apresenta esses municípios que não realizaram nenhum parto em 

suas unidades de saúde mesmo possuindo leitos cadastrados, a grande maioria 

com exceção para Ferreiros e Araçoiaba e, em alguns casos, profissionais de GO. A 

ausência do serviço do parto no município resultou em referenciamentos das 

gestantes para outros municípios. 

Quadro 3 - Relação dos municípios que não realizara m nenhum parto em suas unidades de 
saúde no período de 2008-2014 

Regional de 
Saúde 

Municípios 

Total de 
partos por 

município de 
internação  
2008-2014 

Total de 
partos por 

município de 
residência  
2008-2014 

Total 
de 

leitos 
GO 

Número de 
profissionais de 

GO CBO 225250 

I Araçoiaba 0 1.709 0 1 
XII Camutanga 0 537 2 0 
I Fernando de Noronha 0 45 0 1 

XII Ferreiros 0 814 0 0 
I Itapissuma 0 1.801 4 4 
V Jucati 0 1.237 1 0 
III Manari 0 992 7 1 
IV Palmeirina 0 649 71 0 
IX Paranatama 0 1.258 4 0 
I Primavera 0 1.127 8 1 
X Quixaba 0 512 12 1 
II Salgadinho 0 275 3 0 
IX Santa Filomena 0 829 12 0 
IV Santa Maria do Cambucá 0 1.157 10 0 
III São José da Coroa Grande 0 2.062 6 0 
X Tacaimbó 0 908 5 1 
II Tracunhaém 0 1.086 4 0 
II Vertente do Lério 0 827 0 0 
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A média passou de 596,70 em 2008 para 573,49 em 2014, o que representa 

uma redução de 3,89%. 2012 apresentou a menor média (567,15), enquanto a maior 

média ocorreu em 2009 com 616,51 internações por município.  Além disso, 

observa-se uma redução sistemática entre 2009 e 2012. Esse aspecto de pico de 

partos nos municípios pode ser justificado por ter ocorrido neste período 

reorganização da rede de saúde com ampliação, mudança de perfil, além da 

descentralização de serviços de saúde (PERNAMBUCO, 2013).  O gráfico 8 ilustra a 

variação desse indicador por região de saúde.  

 

             Gráfico 8 – Média de partos por município de intern ação por região de saúde em 
Pernambuco (2008-2014) 

 

Comparativamente, as regiões I e VIII apresentaram as maiores médias com 

2.706,39 e 1.194,36 de partos por municípios de internação entre 2008 e 2014, 

respectivamente. No outro oposto, as regiões XII (186,13) e II (182,54) 

apresentaram as menores médias, o mapa abaixo demonstra essa distribuição ao 

longo do Estado. 
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Mapa 3 - Distribuição da concentração dos partos 20 08-2014 por município de 
internação

 
Fonte: SINASC/DATASUS 

 

Essa grande concentração de partos na I Regional de Saúde se justifica por 

ser a região com maior concentração de estruturas hospitalares e médicos, como os 

médicos especialistas em GO, como exemplificado no mapa 2. A VIII Regional neste 

período passou por grande reestruturação econômica e nos serviços de saúde com 

implantação de curso de medicina e programas de RM, o que está tornando a 

regional atrativa para profissionais o que a torna resolutiva para as necessidades de 

saúde. 

Um exemplo desta problemática é o alto número de partos de outros 

municípios que a capital do estado realizou. No período de 2008-2014, o município 

de Recife realizou 73.212 (SINASC/DATA/SUS) partos de gestantes de outros 

municípios, esse total significa que do total de partos que o município de Recife 

realizou neste período (174.407) aproximadamente 42% foram de gestantes de 

outros municípios. Esse alto número de partos de gestantes de outros municípios 

pode ser justificado por esse vazio assistencial na atenção ao parto em diversas 

regiões do estado concentrando em Recife esse procedimento. 

Esse fato de alta concentração de especialistas em GO no SUS em locais 

específicos do estado, além dos resultados apresentados acima, demonstra uma 

grande concentração de partos em alguns municípios (demonstrado no mapa 3) 

gerando os constantes encaminhamentos das gestantes. Esse aspecto é explicado 

por Menezes et al (2006) como sendo uma verdadeira peregrinação de mulheres à 

procura de serviços de saúde, no momento do parto, o que pode gerar graves 

I RECIFE 

XII GOIANA 

II LIMOEIRO 

III PALMARES 

IV CARUARU 

V GARANHUNS 

VI ARCOVERDE 

X AFOGADOS DA INGAZEIRA 

XI SERRA TALHADA 

VII SALGUEIRO 

IX OURICURI 

VIII PETROLINA 
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complicações. Frank e Pelloso (2013) afirmam a importância do acompanhamento 

da mulher em trabalho de parto muito além da competência técnica, mas com muito 

o apoio emocional principalmente da família.  

Acker, Annoni e Carreno (2006) citam que a participação da família no parto é 

uma das prerrogativas para o resgate da humanização no nascimento. Entretanto, é 

comum a exclusão destes atores sociais do contexto do parto. O afastamento 

familiar ao longo dos anos com a institucionalização do parto contribui para a 

artificialidade e desumanização do nascimento. 

As altas concentrações de partos constatadas no estudo em conjunto com a 

literatura demonstram uma fragilidade no momento do parto com quebra de vínculo 

da gestante com sua cidade natal e com sua família, além de ocasionar grave risco 

de complicações dos partos. 

Depois de examinar a variação do número de partos por município de 

internação, o próximo passo foi examinar a distribuição dos partos por município de 

residência que é a correção feita pelo DATASUS que quantifica os nascimentos pelo 

munícipio de origem da gestante. 

Tabela 5 – Número de partos por município de residê ncia (2008-2014) 
 Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Média 6,43 14.456,43 572,88 1.263,99 
Soma 45 10.1195 4.010,14 8.847,94 

 

Em média, foram realizados 572,88 partos por município em Pernambuco 

durante o período examinado (2008-2014). O desvio padrão de 1.263,99 indica que 

a distribuição do número de partos por município de residência também é bastante 

heterogênea. Recife apresentou a maior média (14.456,43) enquanto Ingazeira 

(43,43), Salgadinho (39,29) e Fernando de Noronha (6,43) apresentaram as 

menores médias, apesar de Ingazeira apresentar um leito de GO cadastrado e 

nenhum GO, de acordo com o CNES, realizou 14 partos em seu serviço de saúde, o 

que pode ser explicado por partos realizados por enfermeiros obstetras ou um 

médico clínico geral.  

Por região de saúde o número de partos por município de residência segue a 

tendência do número de partos por município de internação, ocorre uma maior 

concentração na I, por ser a região com maior concentração de estruturas 
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hospitalares e médicos tendo a capital Recife nessa Região de Saúde que muitas 

vezes absorve os casos que as demais regionais não conseguem atender, e VIII que 

neste período passou por grande reestruturação econômica e nos serviços de saúde 

com implantação de curso de medicina e programas de RM, o que está tornando a 

regional atrativa para profissionais e com resolutividade nos serviços de saúde. O 

gráfico 9 ilustra a variação desse indicador por região de saúde.  

 

Gráfico 9 – Média de partos por município de residê ncia por região de saúde em 

Pernambuco (2008-2014) 

 
 

Comparativamente, as regiões I e VIII apresentaram as maiores médias com 

de partos por municípios de residência entre 2008 e 2014, seguindo o mesmo 

padrão do número de partos por município de internação. Essa grande concentração 

de partos na I Regional de Saúde se justifica por ser a região com maior 

concentração populacional e de estruturas hospitalares e profissionais de saúde. A 

VIII Regional neste período passou por grande reestruturação econômica e nos 

serviços de saúde com implantação de curso de medicina e programas de RM, o 

que está tornando a regional atrativa para a população de maneira geral o que a 

torna mais populosa. No outro oposto, as regiões X e II apresentaram as menores 

médias. Cabe a gestão pública fomentar políticas públicas de incentivo a formação e 

fixação de profissionais nestas regionais onde o vazio assistencial é maior. 

A diferença entre o número de partos por município de residência e 

internação informa a dinâmica espacial dos nascimentos. Quando o resultado é 
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negativo, o município ou a região de saúde realiza muitos partos de pacientes 

oriundas de outros municípios (recebe gestantes para realizar partos). 

Contrariamente, quando a diferença é positiva significa que o município ou a região 

de saúde realizou poucos partos nos seus serviços de saúde e encaminhou uma 

quantidade maior de gestantes para realizar os partos em outro município, fora da 

cidade de origem da gestante. A figura 6 ilustra a variação desse indicador por 

região de saúde.  

Figura 6 – Variação da diferença entre o número de partos por município de residência 
e internação 
 

 

 
Região de Saúde  Diferença  

I -3730,44 
II 812,55 
III 273,87 
IV 590,13 
IX 97,73 
V 215,81 
VI 281,23 
VII -624,71 
VIII -1241,17 
X -272,83 
XI 48,80 
XII 1118,50 

 

 

Analisando estes dados, verifica-se grande realização de partos de outros 

municípios na I Regional de Saúde. Especificamente o município de Recife realizou 

73.212 (SINASC/DATA/SUS) partos de gestantes de outros municípios, o que pode 

ser justificado pela desassistência ao parto em outras regiões gerando constantes 

encaminhamentos para as unidades de saúde no Recife. Esse excesso de 

encaminhamentos tende a sobrecarregar as unidades de atendimento, o que pode 

prejudicar a qualidade dos serviços ofertados à população e o desenvolvimento das 

atividades dos profissionais de saúde. Além disso, gera altos riscos as pacientes e 

aos recém-nascidos como cita Menezes et al (2006) com forte associação de baixo 

peso ao nascer e a peregrinação no momento do parto. 
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Figura 7 – Correlação entre os especialistas em GO e o número de partos por município 
de residência e internação 
 
Correlação entre o número de especialistas em GO e 
a média de partos por internação  

 
r = 0,736 

p-valor<0,001 
n = 124 

 

 
Correlação entre o número de especialistas em 
GO e a média de partos por residência  
 

 
r = 0,789 

p-valor<0,001 
n = 131 

 

 

O coeficiente de correlação de Pearson varia entre 0 e 1. Quanto mais perto 

de um, maior é o nível de associação linear entre as variáveis examinadas 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). Como pode ser observado, existe 

uma correlação forte (r = 0,736), positiva e estatisticamente significativa (p-

valor<0,001) entre o número de especialistas em GO e a média de partos por 

internação. Em termos menos técnicos, isso quer dizer que quando a quantidade de 

especialistas aumenta, o número de partos também cresce, o que é teoricamente 

esperado. A mesma tendência pode ser observada ao se examinar a correlação 

entre o número de número de especialistas em GO e a média de partos por 

residência. A correlação foi forte (r = 0,789), positiva e estatisticamente significativa 

(p-valor<0,001). O quadro 4 sumariza alguns municípios de interesse nesse aspecto 

de partos por município de residência e internação. 
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Quadro 4 – Destaque de alguns municípios a partir d a diferença entre o número de 

partos por município de residência e internação 

Regional 
de 

Saúde 
Municípios 

Total de 
partos por 
município 

de 
internação  
2008-2014 

Total de 
partos por 
município 

de 
residência  
2008-2014 

Número de 
partos 

recebidos ou 
referenciados 

no período 
de 2008-

2014 
(residência-
internação) 

Total 
de 

Leitos 
GO 

Número de 
profissionais 
de GO CBO 

225250 

Observações 

I Olinda 39224 28919 -10305 42 19 

Realiza 
muitos partos 
de gestantes 
referenciadas 

I 
Jaboatão dos 
Guararapes 

30113 43620 13507 69 54 

Município de 
grande porte, 
referenciando 
muito, muitos 

leitos e 
profissionais 

de GO 

II Surubim 6626 5136 -1490 23 6 
Recebeu de 

outros 
municípios 

II Nazaré da Mata 6734 2096 -4638 20 16 

Recebe 
muito de 
outros 

municípios 

IV Bezerros 1912 3616 1704 12 2 

Encaminhou 
muitos partos 
apesar de ter 
12 leitos de 

GO 
cadastrados 

IV Pesqueira 6103 7134 1031 6 5 
Encaminhou 
para outros 
municípios 

V São João 802 2029 1227 7 2 
Encaminhou 
para outros 
municípios 

VI Pedra 1206 2137 931 6 0 
Encaminhou 
para outros 
municípios 

XI Floresta 5194 3671 -1523 11 0 

Recebeu de 
outros 

municípios 
apesar de ser 
de pequeno 

porte 
 

Em uma etapa mais a frente os gestores desses municípios foram contatados 

para uma entrevista com objetivo de melhor compreender estas informações. 
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Figura 8 – Correlações 

Gráfico 10 – Correlação entre o número de leitos e 
o número de profissionais de GO 

 
r = 0,578 

p-valor<0,001 
n = 124 

Gráfico 11 – Correlação entre o número de leitos e a 
quantidade de partos por residência 

 
r = 0,525 

p-valor<0,001 
n = 174 

Gráfico 12 – Correlação entre o número de 
profissionais de GO e a quantidade de partos 

 
 

r = 0,789 
p-valor<0,001 

n = 131 

 

 

O coeficiente de correlação de Pearson varia entre 0 e 1. Quanto mais perto 

de um, maior é o nível de associação linear entre as variáveis examinadas 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). No gráfico 10 existe uma moderada 

correlação entre o número de leitos e o número de profissionais de GO (r = 0,578), 

positiva e estatisticamente significativa (p-valor<0,001). No gráfico 11 também 
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persiste uma moderada correlação entre o número de leitos e quantidade de partos 

por residência (r = 0,525), positiva e estatisticamente significativa (p-valor<0,001). 

Porém o gráfico 12 demonstra uma forte correlação entre o número de profissionais 

de GO e a quantidade de partos (r = 0,789), positiva e estatisticamente significativa 

(p-valor<0,001). O que significa dizer que quanto maior o número de profissionais de 

GO maior o número de partos realizados.  

 

b) Análise das variáveis relacionadas à ginecologia  

 

As variáveis da especialidade de GO analisadas especificamente para a 

vertente da Ginecologia foram: número de procedimentos de colposcopia, número 

de consultas especializadas de GO e número de profissionais de 

ginecologia/obstetrícia cadastrados com CBO (cadastro Brasileiro de Ocupação) 

225250. 

A importância do acesso a consulta especializada de GO pelas mulheres 

recai na detecção precoce de agravos, bem como no tratamento mais rápido, entre 

estes o câncer de colo de útero  

A colposcopia consiste na visualização do colo através do colposcópio (um 

aparelho que possui iluminação e lentes de aumento), após a aplicação de soluções 

de ácido acético, entre 3% e 5% e lugol22. É um exame usado para avaliar os 

epitélios do trato genital inferior e, quando necessário, orientar biópsias e cirurgia de 

alta frequência (BRASIL, 2002), sendo um procedimento realizado exclusivamente 

por um médico especialista em GO. O quadro 4 sintetiza o acesso à ginecologia das 

mulheres do estado de Pernambuco. 

Em Pernambuco a média de especialistas em GO no SUS/1000 mulheres na 

faixa etária entre 25 e 69 anos é de 0,4 médicos especialista de GO/1000 mulheres. 

Como não existem parâmetros recomendados para a quantidade de especialistas 

este resultado demonstra, a princípio, uma baixa relação médico/população o que 

corrobora com o grande número de partos que os municípios referenciam, baixo 

                                                           
22

 Solução iodada a 1%, formada  por 2 g de iodo e 4 g de iodeto de potássio, diluídos em 200 ml de água 

destilada, disponível em:  http://www.fspog.com/fotos/editor2/cap_41.pdf  
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número de consultas especializadas e baixo acesso aos exames de colposcopia, de 

acordo com os dados abaixo extraídos do DATASUS. 

Quadro 5 - Procedimentos de ginecologia realizados por especialista em GO no estado de 
Pernambuco e razões por população-alvo 

Número de 
profissionais 
no SUS de 
GO CBO 
225250 

Nº total de 
procedimentos 

de 
colposcopia 
2008-2014 

População 
estimada 

de 
mulheres 

de 25 a 69 
anos 

(DATASUS) 

Média de 
procedimentos 

de 
colposcopia 
2008-2014 

Número total 
de consultas 

especializadas 
de GO 2008-

2014 

Média de 
consultas 

especializadas 
de GO 2008-

2014 

Razão entre o 
Número de 
habitantes 
(população 

alvo)/Especialista 
em GO 

1369 573712 16.915.843* 0,03 1.563.445 0,09 12.338,32 

 Fonte: SIA/DATASUS 

A partir dos dados do estado de Pernambuco na vertente da ginecologia 

observa-se: baixo acesso das mulheres ao exame de colposcopia e a consulta 

especializada, e existe, em média, 01 médico especialista em ginecologia e 

obstetrícia para 12.338 habitantes (população alvo dessa especialidade). Segundo o 

Ministério da Saúde essa população alvo são mulheres entre 25 e 69 anos (BRASIL, 

2013). Estes dados demonstram a grande carência que a população possui nesta 

especialidade, ficando os dados abaixo dos parâmetros do Ministério da Saúde que 

é pelo menos, em média, 0,3 exames de colposcopia. O gráfico 13 ilustra essa falha 

na desassistência às mulheres com tendência decrescente de cobertura do exame 

de colposcopia. 

Gráfico 13 – Média do número de procedimentos de co lposcopia realizados por especialista 

em GO no estado de Pernambuco (2008-2014) 

 

 

                                                           
*
 Cálculo da população estimada de mulheres entre 25 e 69 anos obtido a partir da população estimada para o 

período multiplicado pela quantidade de anos do estudo (07 anos). 
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Como pode ser observado, o número de procedimentos de colposcopia vem 

caindo ao longo do tempo. Em particular, a média passou de 557,87 em 2008 para 

209,87 em 2014, o que representa uma redução de 62%. O gráfico 14 ilustra a 

média de consultas especializadas em GO em Pernambuco entre 2008 e 2014. 

 

Gráfico 14 – Média do número de consultas especiali zadas em GO em Pernambuco (2008-2014) 

 

A linha pontilhada representa a média do período examinado, ou seja, 1.207 

consultas. A tendência da série é crescente, passando de 43,39 em 2008 para 1.962 

em 2014, o que representa um incremento relativo de 4.462%.   O gráfico 15 ilustra 

a média da quantidade de atendimentos em colposcopia e consultas especializadas 

por região de saúde.   

 

Gráfico 15 – Média do número de consultas especiali zadas de GO e exames de colposcopia em 
Pernambuco por região de saúde (2008-2014) 
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Comparativamente, as regiões I e VIII apresentaram as maiores médias de 

consultas especializadas de GO e exames de colposcopia no período de 2008 e 

2014, seguindo o mesmo padrão do número de partos por município de internação e 

residência e a mesma justificativa.  

 

 

c) Entrevistas com gestores  

 

Para compreender os elementos que estão atuando na política de saúde da 

mulher nos municípios foram realizadas entrevistas com representantes da gestão 

municipal selecionados a partir do quadro 3. 

As entrevistas ocorreram em local de melhor conveniência para os 

entrevistados. Ao todo foram contatados dez representantes da gestão municipal de 

saúde, porém apenas dois se colocaram a disposição para participar da pesquisa, 

três solicitaram o instrumento por e-mail que foi enviado, porém não houve 

devolução. 

Foi utilizado um instrumento de coleta semiestruturado, pois esse tipo de 

entrevista utiliza um roteiro que contém poucas questões, as quais servem como 

guia para orientar o pesquisador em relação ao objeto e conteúdo do estudo 

(MINAYO, 2010). 

Inicialmente, foram apresentados pela pesquisadora os objetivos da pesquisa, 

explicitados os riscos e benefícios da participação do entrevistado e a garantia do 

anonimato, por fim, o entrevistado assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), um para cada sujeito da pesquisa, os quais compõem o 

Apêndice A. 

Dando início à entrevista, a pesquisadora apresentava ao entrevistado um 

roteiro elaborado com tópicos-guia (Apêndice C e D) um resumo do referencial 

teórico, os principais objetivos da pesquisa e os dados específicos de cada 

município de interesse para pesquisa.  

A partir da formulação dos tópicos da entrevista, a pesquisadora pretendeu 

esclarecer os seguintes dados encontrados com a análise estatística: os motivos 

para tantos encaminhamentos das gestantes para realizar partos em outros 
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municípios ou o recebimento de muitas gestantes de outros municípios, explicação 

quanto ao acesso das mulheres as consultas especializadas de GO e ao exame de 

colposcopia e a opinião se a RM seria uma boa estratégia para fixação do 

profissional na área em que será formado. 

 

1. Representante da gestão do Município de Jaboatão  dos Guararapes 

 

Em relação aos altos encaminhamentos de gestantes para outros municípios 

(no período de 2008-2014 o município referenciou 13.507 partos para outros 

municípios) mesmo possuindo no território 69 leitos de GO e 54 especialistas de GO 

cadastrados prestando atendimento ao SUS. 

  

 

 

 

 

Em relação ao acesso das mulheres a consulta especializada e ao exame de 

colposcopia, de acordo com os dados encontrados: foram realizados 30.967 exames 

de colposcopia e a razão entre o número de exames e a população alvo foi de 0,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A justificativa é que cabe a central de leitos da 
Secretaria de Saúde do estado regular os partos, ou 
seja, todas as gestantes de Jaboatão podem ser 
encaminhadas para outro município como o município 
pode receber gestantes fora do município, o município 
poderia atender suas gestantes mas a regulação não é 
municipal”. 

 “Esse valor abaixo poderia ser justificado pelo 
protocolo do MS seguido no município pois o método 
de rastreamento do câncer do colo do útero e de 
suas lesões precursoras é o exame citopatológico 
realizado nas unidades básicas de saúde. O 
intervalo entre os exames deve ser de três anos, 
após dois exames citopatológicos negativos . Ou 
seja, nem todas as mulheres alvo do exame de 
colposcopia realizam anualmente o que subestima o 
indicador. Em relação ao acesso das mulheres ao 
especialista isto é garantido mediante a necessidade 
da atenção básica. O município tem como prioridade 
o fortalecimento da atenção básica com atuação do 
médico generalista, enfermagem realizando pré-natal 
habitual e o GO seria uma referência quando não 
houvesse a resolutividade de 80% na atenção 
básica. A enfermagem obstetra pode ajudar na 
atenção ao parto porém existe a necessidade de 
serviços específicos como o centro de parto normal.”  
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Em relação à formação de médicos especialistas a partir do programa de 

residência médica (que é a formação em serviço de saúde, com dedicação 

exclusiva) no município ou próximo para facilitar a fixação destes profissionais é 

assim descrita: 

 

 

 

 

 

 

2. Representante da gestão do Município de Bezerros  

Em relação aos altos encaminhamentos de gestantes para outros municípios 

(no período de 2008-2014 o município referenciou 1.704 partos para outros 

municípios) mesmo possuindo no território 12 leitos de GO e 02 especialistas de GO 

cadastrados prestando atendimento ao SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A RM pode sim facilitar a fixação dos residentes nas 
proximidades onde ocorre esta formação. O município é 
campo para as residências de saúde da família e 
multiprofissional. A Lei 12.871 de 22/10/2013 irá fortalecer 
a atuação do médico na atenção básica pois o primeiro 
ano da residência médica em áreas de acesso direto serão 
na atenção básica.”  

“Ausência de serviços de saúde com capacidade instalada e 
profissionais capacitados (enfermeiros obstetras e médicos). Os 
poucos partos que são realizados no município são executados por 
parteiras dentro da Unidade Mista São José (partos normais em 
período expulsivo) sem o consentimento do médico clínico de plantão 
“a revelia do médico” que acaba não assinando as AIH (autorização 
de internação hospitalar) pois não autorizaram as pacientes serem 
internadas então não se responsabilizam por elas. Estes dados 
(número de partos por município de internação) foram colhidos do 
SINASC (sistema nacional de nascidos vivos) se fossem colhidos 
pelo SIH (sistema de informação hospitalar) que é alimentado pelos 
procedimentos realizados pelos profissionais de saúde, esse número 
de nascidos vivos do município seria ainda menor, pois como os 
médicos não se responsabilizam pelas pacientes eles não assinam a 
AIH delas logo não gera o dado no sistema. 
 Na regional de saúde ao qual o município está inserido (IV Regional) 
está havendo uma grande discussão para estruturar a assistência ao 
parto na região mediante o consórcio dos municípios que a 
compõem. Na verdade a grande dificuldade é a falta de 
financiamento para estruturação de serviços de saúde para atender 
as gestantes, por exemplo, para construção dos centros de parto 
normal (CPN) uma das estratégias da rede cegonha, o município 
encaminhou projeto para pleitear recursos para implantar este 
serviço. Porém a resposta foi que o município não realizava um 
número de partos suficiente para que o CPN fosse implantado, na 
verdade o município não realiza porque não tem estrutura (serviço, 
profissionais) para realizar, logo, esperava-se uma indução dessa 
política pública mediante a rede cegonha, ou seja, que a rede 
cegonha fosse um elemento indutor para implantação de um novo 
serviço e não só fortalecer os já existentes”. 
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Em relação ao acesso das mulheres a consulta especializada e ao exame de 

colposcopia, de acordo com os dados encontrados: foram realizados 3.784 exames 

de colposcopia e a razão entre o número de exames e a população alvo foi de 0,04. 

 

 

 

 

 

Em relação à formação de médicos especialistas a partir do programa de 

residência médica (que é a formação em serviço de saúde, com dedicação 

exclusiva) no município ou próximo para facilitar a fixação destes profissionais é 

assim descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos discursos dos gestores entrevistados foi observado: 

 

• Um questionamento quanto ao funcionamento na central de leitos 

regulada pela SES que direciona para onde as gestantes serão 

encaminhadas no momento do parto sem ocorrer uma regulação 

municipal. Esse fato ocasiona, algumas vezes, o encaminhamento de 

gestantes para outro município distinto do seu de origem mesmo esse 

possuindo a capacidade instalada suficiente para atendê-la; 

• As políticas públicas de assistência ao parto são pouco inclusivas 

beneficiando os municípios que já apresentam altos números de 

partos. O raciocínio deveria ser de induzir os municípios que ainda não 

realizam tantos partos a fazê-los, com recursos para equipar e abrir 

novos serviços de saúde com ênfase para os centros de parto normal; 

“Em relação as consultas especializadas existe um 
bom acesso da população quando referenciado e 
os exames de colposcopia são realizados em 
número grande deve estar ocorrendo um erro de 
informação no sistema”. 

“A RM, sem dúvida, seria uma boa estratégia, se 
houvesse interesse dos candidatos pela região, pois 
haveria fortalecimento dessa política pública de atenção 
ao parto na região de saúde, porém é necessário 
fortalecimento dos serviços de saúde com financiamento 
e estrutura. Porém a relação a enfermagem obstétrica 
poderia ser uma boa estratégia para as políticas públicas 
de atenção ao parto, desde que os profissionais fossem 
melhor formados pois a maioria não tem experiência em 
realizar partos”. 
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• A consulta ao especialista de GO foi referida como suficiente, apesar 

dos dados baixos a justificativa foi que a atenção básica (composta por 

médico generalista e enfermeiro) fazem o seu papel com resolutividade 

sendo necessário o encaminhamento ao especialista apenas para os 

casos não resolvidos na atenção básica; 

• A RM é uma excelente estratégia para formação e fixação dos 

profissionais de saúde. Porém é necessário investimento nos serviços 

de saúde para que os profissionais se sintam atraídos a permanecer 

nas proximidades onde se especializam; 

• Uma boa estratégia é a atuação da enfermagem obstétrica pois estes 

profissionais poderiam estar dando boa resolutividade na assistência 

ao parto nos casos de partos normais de baixo risco. Dessa forma, 

haveria um menor acúmulo de gestantes para serem encaminhadas 

para algum serviço hospitalar com a dependência de ter leitos e 

especialistas de GO. 
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7. Conclusões 

 

Ao considerar a questão central da pesquisa como sendo a necessidade 

de profissionais médicos especialistas em GO no SUS/PE e como esta 

problemática estaria causando a desassistência às mulheres, as respostas 

permitiram evidenciar que ao longo dos anos houve grande crescimento da 

política de residência médica no estado de Pernambuco, com esforços do 

governo do estado e do Ministério da Saúde, com ampliação de vagas e 

criação de novos programas, inclusive na área de GO, o que demonstra ser 

uma importante política pública para formação de recursos humanos para o 

SUS. 

Porém essa ampliação não seguiu a necessidade da população, pois a 

formação de especialistas de GO ainda se concentra na região metropolitana 

do estado de Pernambuco, especialmente na capital (Recife), o que gera alta 

concentração de médicos dessa especialidade nessa região do estado e um 

vazio dessa especialidade ao longo nas outras regiões do estado. 

As entrevistas com os médicos residentes demonstraram: um maior 

interesse na área de GO, justificado por ser uma especialidade pré-requisito 

para outras especialidades ou por uma demanda de mercado, por ser GO uma 

área com déficits de profissionais; a maioria relatou interesse de permanecer 

nas proximidades ao qual estão se especializando; a interiorização dos 

programas de RM seriam estratégias de fixação se as cidades e serviços de 

saúde apresentarem boas condições de vida e trabalho. 

Em relação a análise estatística, de maneira geral, o estado apresentou 

declínio no número de partos, seguindo uma tendência nacional e uma 

concentração destes partos em áreas do estado. As regionais de saúde que 

demonstraram essa concentração na realização de partos foram a I e a VIII. 

Porém não há uma uniformidade da realização dos partos em consonância 

com o município de residência das gestantes, isso significa afirmar que alguns 

municípios concentram a realização dos partos gerando constantes 

encaminhamentos das gestantes para outros municípios no momento do parto. 

Esse fato pode resultar em complicações do estado de saúde da gestante e do 
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recém-nascido além da quebra de vínculo da mulher com sua família e a 

cidade onde reside. 

Outros aspectos que chamaram a atenção foram municípios que não 

realizaram nenhum e outros que realizaram poucos partos no período de 2008-

2014, apesar de apresentarem profissionais e leitos de GO cadastrados. Isso 

pode ser explicado pela permanência dos leitos cadastrados, mesmo sem a 

sua utilização para realização de partos. Nos procedimentos de ginecologia de 

consulta especializada e exame de colposcopia de maneira geral o estado 

apresenta resultados abaixo dos recomendados pelo MS (média de consultas 

especializadas de GO e de exames de colposcopia no período de 2008-2014 

0,09 e 0,03, respectivamente) o que pode ocasionar agravos mais complexos e 

de maior custo. 

Em relação as entrevista com representantes das gestões municipais, 

foram observados questionamentos quanto ao funcionamento da central de 

leitos da SES que regula a internação e os encaminhamentos das gestantes no 

momento do parto, além de uma forte crítica às políticas públicas de 

assistência ao parto por beneficiar os municípios já estruturados e não induzir 

esta estruturação. Finalmente os gestores concordaram com a estratégia da 

RM como política indutora de formação de RH para o SUS, porém 

concomitante a estruturação dos serviços de saúde. 

Ao longo da pesquisa algumas temáticas chamaram a atenção e podem 

ser desenvolvidas em pesquisas futuras. Exemplo disso é se a interiorização 

dos cursos de medicina e dos programas de residência médica estão 

favorecendo a fixação dos profissionais nas regiões em que estes profissionais 

se graduam e se pós-graduam. 

Por fim, pensando no provimento de médicos, principalmente em áreas 

prioritárias, observa-se uma expansão na área de Ginecologia/Obstetrícia, 

porém ainda necessitando ampliar esta formação em áreas mais distantes da 

região metropolitana do estado para facilitar a fixação destes profissionais em 

áreas com déficit.  

É notória a necessidade de aumentar o acesso das gestantes no 

momento do parto a serviços de saúde resolutivos e nas proximidades de suas 

residências. Para isso, uma estratégia é descentralizar e interiorizar os 
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programas e as vagas de residência médica em GO de maneira concomitante 

a interiorização dos cursos de medicina, pois ofertando a residência médica na 

mesma localidade da graduação poderia diminuir o deslocamento dos médicos 

para outras cidades para se especializarem, estimulando sua fixação nas 

proximidades onde estariam se formando. 

 O município de Serra Talhada, especificamente seria uma localidade 

estratégica por conta da sua localização geográfica, quase no centro do 

estado, e por possuir o curso de medicina da Universidade de Pernambuco 

(UPE), assim como em Garanhuns que também tem o curso de medicina da 

UPE e sua localização geográfica facilitaria para ser referência em GO para 

mais de 20 municípios da região.  

Ao longo da construção desse trabalho algumas dificuldades foram 

encontradas, desde em ter acesso a alguns dados, literatura científica atual 

sobre o tema, indisponibilidade de médicos residentes e dos gestores 

municipais em participar das entrevistas. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA MAIORES DE 18 
ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa A 
necessidade de médicos especialistas em Ginecologia/ Obstetrícia para o Sistema 
Único de Saúde - SUS no estado de Pernambuco, que está sob a responsabilidade da 
pesquisadora Emanuella Margareth Lima Rolim Martins, residente na Rua Jorge de 
Lima nº 245 Bloco Allegro Aptº 802 CEP 51160-070 Imbiribeira Recife-PE telefone 
99612-0603 e-mail: emanuellamargareth@gmail.com 
Esta pesquisa tem a orientação de: Prof. Dr. Dalson Britto Figueiredo Filho, telefone 
para contato: (999247278) e-mail dalson.figueiredofo@ufpe.br e Coorientação de Prof. 
Dra. Paulette Cavalcanti de Albuquerque Telefone: (99610-2636), e-mail 
paulette.cavalcanti@gmail.com 

• Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe 
entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem 
dados, caso concorde com a realização do estudo pedimos que rubrique as 
folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe 
será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

• Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 
consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  
 

NFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 

• Descrição da pesquisa: Dimensionar a necessidade de formação de médicos 
em Ginecologia/Obstetrícia para o SUS no estado de Pernambuco 

• Detalhamento dos procedimentos da coleta de dados: o número de nascidos 
vivos e o número de procedimentos de Ginecologia/Obstetrícia no período 
2004-2013, este período foi escolhido por ter os dados de acesso público 
disponíveis no Departamento de Informática do SUS - DATASUS e seus 
sistemas de informação. Após análise destes dados secundários, será feita 
esta entrevista com o gestor da política pública materno-infantil do município 
nos casos de resultados extremos, como nenhum nascimento ou muitos 
nascimentos em determinado serviço de saúde, para melhor compreender a 
ocorrência dos fatos. 
RISCOS DIRETOS: Os principais riscos aos quais os entrevistados estão 

submetidos é de constrangimento ou exposição das respostas que serão minimizadas, 
pois os entrevistados receberão esclarecimento prévio acerca dos assuntos e 
questões a serem abordadas e as entrevistas serão guardadas em local seguro 
mantendo o sigilo e confidencialidade.  

BENEFÍCIOS: Em toda pesquisa os benefícios serão maiores uma vez que 
com os resultados da pesquisa os gestores poderão planejar ações mais eficazes para 
população. 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
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voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 
sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (dados 
secundários e as entrevistas, se ocorrerem), ficarão armazenados em computador 
pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora Emanuella Margareth Lima Rolim 
Martins, no endereço acima informado, pelo período de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 
aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, 
comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 
ou extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão 
assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 
Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 
cepccs@ufpe.br).  

__________________________________________________ 
(assinatura do pesquisador) 

  
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO 

(A)  
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 
assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 
oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 
responsável, concordo em participar do estudo A necessidade de médicos 
especialistas em Ginecologia/ Obstetrícia para o Sistema Único de Saúde - SUS no 
estado de Pernambuco, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e 
esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
Local e data __________________  
Assinatura do participante: __________________________  
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 
aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de 
pesquisadores): 
 
NOME ASSINATURA 

NOME ASSINATURA 

 
 

 

 

 

Impressão digital 

(opcional) 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM RESIDENTES  

A) GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
1. Local de realização do programa: 
Recife (   ) Caruaru (   ) Petrolina (   ) Hospital: _______________________ 
2. Natural de:_________________________________________ 
3. Idade_____________ Sexo F (__) M (__) 
4. Tempo de conclusão da graduação: _________________ Universidade: 

____________________ 
5. Localidade de formação Recife (   ) Sertão de PE (   ) Outro estado (   ) Outro 

país (   ) 
 
6. O que motivou a sua escolha por esse programa residência? 

7. O que motivou sua escolha por esse serviço de saúde especificamente nesta 
localidade? 

8. Qual (is) o principal (is) desafios que você espera encontrar no serviço de 
saúde onde irá cumprir esse programa? 

9. Sendo a residência médica um importante elemento de formação em serviço, 
financiada pela gestão pública, você acha que os programas e as vagas são definidos 
de acordo com a necessidade do SUS? Por quê? 

10. Você acha que cursos de medicina implantados fora da região metropolitana 
(Agreste e Sertão) ajudam na fixação de médicos em áreas mais distantes da capital? 
Por quê? 

11. Você acha que os programas de RM auxiliam na fixação de médicos nas 
proximidades onde eles fazem esta formação?Por quê? 

12. Após a conclusão do programa de residência você pretende continuar nas 
proximidades de onde será formado? Por quê? 

13. Você se sente de alguma maneira, estimulado a se fixar em áreas mais 
remotas do estado? 

 

 

 

 

 

 

 



MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
MESTRANDA: EMANUELLA MARGARETH LIMA ROLIM MARTINS 

 

 

93 

 

APÊNDICE C 

Roteiro para entrevista com gestor 

Município: Jaboatão dos Guararapes 

O município ao qual o (a) senhor (a) é gestor da política pública materno-infantil 

mostrou os seguintes dados:  

 

� No período de 2008-2014 o município encaminhou muitos partos para 
outros municípios, apesar de ter 69 leitos de GO e 54 profissionais 
especialistas em GO cadastrados; 

� Baixo acesso das mulheres ao exame de colposcopia (0,14) e à 
consulta especializada de GO (0,32);  

� De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015)1, 
o indicador “Razão entre Exames Citopatológicos do Colo do Útero e a 
População-Alvo” expressa a produção de exames citopatológicos do 
colo do útero na população-alvo do rastreamento do câncer do colo do 
útero (população feminina de 25 a 64 anos) e possibilita avaliar a oferta 
de exames para a cobertura da mesma. O parâmetro proposto para 
esse indicador é a razão de 0,30. 

� De acordo com critérios e parâmetros para o planejamento e 
programação de ações e serviços de saúde no âmbito do sistema único 
de saúde (BRASIL, 2015)2 a necessidade de médicos especialistas em 
GO deve ser calculada pela razão: Número de habitantes (população 
alvo)/Especialista, para municípios com mais de 100.000 habitantes 
sendo aceitável resultados a partir de 4.000. 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1   Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério 
da Saúde, 2013. 124 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 13) ISBN 978-85-334-1991-9 
(disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab) 
2 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas Critérios e Parâmetros para o Planejamento e Programação 
de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, Ministério da 
Saúde, 2015. Série Parâmetros SUS –Volume 1 (disponível em: www.saude.gov.br/drac) 
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1. Qual justificativa você teria para encaminhar tantas gestantes do 

município para realizar partos em outros municípios mesmo com uma 

grande quantidade de leitos e profissionais de GO cadastrados? 

 

2. A média de partos por profissional no período é baixa, por quê?  

 

3. As mulheres tem baixo acesso as consultas especializadas ao exame de 
colposcopia você sabe explicar o motivo? Esse quadro não ocasionaria 
problemas de saúde maiores, com custos maiores?  

 
4. Em sua opinião existe carência de médicos especialistas em G/O para 

atender a população do seu município? A enfermagem obstétrica poderia 
ajudar na assistência ao parto? 

 

5. Em sua opinião a formação de médicos especialistas a partir do programa 

de residência médica (que é a formação em serviço de saúde, com 

dedicação exclusiva) no município ou próximo, poderia facilitar a fixação 

destes profissionais? 
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APÊNDICE D 

Roteiro para entrevista com gestor 

Município: Bezerros 

O município ao qual o (a) senhor (a) é gestor da política pública materno-infantil 

mostrou os seguintes dados:  

 

� No período de 2008-2014 o município encaminhou muitos partos para 
outros municípios, apesar de ter 12 leito de GO (Unidade Mista São 
José) possui apenas 2 profissionais especialistas em GO cadastrados; 

� Acesso das mulheres ao exame de colposcopia e à consulta 
especializada de GO; 

� De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015)3 
,o indicador “Razão entre Exames Citopatológicos do Colo do Útero e a 
População-Alvo” expressa a produção de exames citopatológicos do 
colo do útero na população-alvo do rastreamento do câncer do colo do 
útero (população feminina de 25 a 64 anos) e possibilita avaliar a oferta 
de exames para a cobertura da mesma. O parâmetro proposto para 
esse indicador é a razão de 0,30. 

� De acordo com critérios e parâmetros para o planejamento e 
programação de ações e serviços de saúde no âmbito do sistema único 
de saúde (BRASIL, 2015)4 a necessidade de médicos especialistas em 
GO deve ser calculada pela razão: Número de habitantes (população 
alvo)/Especialista, para municípios com mais de 100.000 habitantes 
sendo aceitável resultados a partir de 4.000. 

 
 
 
 

                                                           
1  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério 
da Saúde, 2013. 124 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 13) ISBN 978-85-334-1991-9 
(disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab) 
4 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas Critérios e Parâmetros para o Planejamento e Programação 
de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, Ministério da 
Saúde, 2015. Série Parâmetros SUS –Volume 1 (disponível em: www.saude.gov.br/drac) 
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1. Qual justificativa você teria para o município encaminhar tantos 

partos para outros municípios? Para a população isso não seria uma 

quebra de vínculo? 

 

2. Apesar de ter 12 leitos de GO a média de partos por profissional no período 

é baixa, por quê?  

 

3. Quanto ao acesso as consultas especializadas de GO (1,46) e ao exame 
de colposcopia (0,25), você sabe explicar o motivo?  

 
 
4. Em sua opinião existe carência de médicos especialistas em G/O para 

atender a população do seu município? A enfermagem obstétrica poderia 
ajudar na assistência ao parto? 

 

5. Em sua opinião a formação de médicos especialistas a partir do programa 

de residência médica (que é a formação em serviço de saúde, com 

dedicação exclusiva) no município ou próximo, poderia facilitar a fixação 

destes profissionais? 
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ANEXO 

Anexo 01: Lista dos municípios que compõem as regionais de saúde do estado 
de Pernambuco 

Região de Saúde Municípios que compõem 
I (Sede: Recife) Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de 
Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, 
Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, 
Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, 
Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da 
Mata e Vitória de Santo Antão. 

II (Sede: Limoeiro) Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, 
Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de 
Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, 
Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, 
Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do 
Lério, Vicência 

III (Sede: Palmares) Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, 
Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, 
Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, 
Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio 
Formoso, São Benedito do Sul, São José da 
Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, Xexéu 

IV (Sede: Caruaru) Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de 
Guabiraba, Belo Jardim , Bezerros, Bonito, Brejo 
da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de 
São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, 
Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, 
Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, 
Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz 
do Cambucá, São Bento do Uma, São Caetano, 
São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga 
do Norte, Toritama, Vertentes 

V (Sede: Garanhuns) Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, 
Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, 
Correntes, Garanhus, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, 
Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, 
Saloá, São João, Terezinha 

VI (Sede: Arcoverde) Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, 
Jatobá, Manarí, Pedra, Petrolândia, Sertânia, 
Tacaratu, Tupanatinga, Venturosa 

VII (Sede: Salgueiro) Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, 
Salgueiro, Serrita, Terra Nova, Verdejante 

VIII (Sede: Petrolina) Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, 
Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista 

IX (Sede: Ouricuri) Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, 
Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, 
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Santa Filomena, Trindade. 
X (Sede: Afogados da Ingazeira) Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, 

Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa 
Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, 
Tuparetama. 

XI (Serra Talhada)  Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, 
Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa 
Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, 
Triunfo. 

XII (Sede: Goiana) Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, 
Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São 
Vicente Ferrer, Timbaúba 
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