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Realização

Sobre o levantamento

• Realizado com 3.517 profissionais, pela 
ferramenta Survey Monkey

• Entre os dias 21 e 31/01/22

• Dados gerais dos pesquisados:
✓ 58,4% homens
✓ 41,6% mulheres

• Margem de erro de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos
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Dados gerais dos pesquisados

Região 
Norte
0,8%

Região 
Centro-Oeste
4,3%

Região 
Nordeste
4,1%

Região 
Sudeste
82,2%

Região Sul 
8,6%

Base: 3.517 respostas
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Faixa etária

Base: 3.517 respostas

4,1%

13,5%

18,7%

22,9%

25,8%

15%

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

De 61 a 70 anos

Mais de 70 anos
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Principal área de atuação

Base: 3.517 respostas

63,9%

17%

12,5%

6,6%

Especialidades clínicas

Especialidades cirúrgicas

Ambas

Atividades não clínicas, como gestão, docência etc.
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Locais de trabalho

Base: 3.517 respostas

18,7%

17,7%

19,3%

17,1%

8,8%

11,3%

7,1%

Unidades públicas de saúde

Unidades privadas de saúde

Tanto unidades de saúde públicas quanto
privadas

Apenas consultório

Consultório e Unidades públicas de saúde

Consultório e Unidades privadas de saúde

Todas as anteriores
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1. Atualmente, atende em hospitais e prontos-
socorros que recebem pacientes com Covid-19? 

Base: 3.517 respostas

20,2%

17,3%

15%

16,7%

25,8%

5%

Sim, em hospitais e prontos-socorros públicos

Sim, em hospitais e prontos-socorros
privados

Sim, tanto em hospitais e prontos-socorros
públicos quanto privados

Não atendo em instituições que recebem
pacientes com Covid-19

Estou atendendo apenas em consultório

Estou em isolamento, sem atender pacientes
no momento

52,5% estão 
na linha de 

frente
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2. Como está a situação atual de casos de Covid-
19 nos locais em que atua, em relação ao último 
trimestre de 2021?

Base: 1.741 respostas

96,1% dos que atendem em 
locais que recebem pacientes 

com Covid-19 observam 
tendência de alta em algum grau

10%

41,5%

44,6%

3,9%

Observo leve tendência de alta (menor que 10%)

Observo tendência considerável de alta (entre 10% e 50%)

Observo grande tendência de alta (maior que 50%)

Não observo tendência de alta
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3. Como está a situação atual de óbitos por 
Covid-19 nos locais em que atua, em relação ao 
último trimestre de 2021?

Base: 1.741 respostas

40,5% dos que atendem em 
locais que recebem pacientes 

com Covid-19 observam 
tendência de alta em algum grau

30,3%

7,4%

2,8%

59,5%

Observo leve tendência de alta (menor que 10%)

Observo tendência considerável de alta (entre 10% e 50%)

Observo grande tendência de alta (maior que 50%)

Não observo tendência de alta
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4. Nos últimos dois meses, você ou outros 
médicos do seu ambiente de trabalho tiveram 
Covid-19?

Base: 1.741 respostas

87,3% relatam que eles mesmos 
tiveram, ou outros médicos do 

ambiente de trabalho, Covid-19 
nos últimos dois meses

84,7%

2,6%

3,4%
9,3%

Sim, comprovada por meio de exames

Sim, diagnosticada apenas com base nas manifestações clínicas, mas sem testes

Não sei

Não
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5. Atualmente, qual a realidade da ocupação das 
Unidades de Terapia intensiva (UTIs) nos 
serviços/hospitais em que atende?

Base: 1.741 respostas

81,4%

10,5%

5,1%

3%

A ocupação está menor do que nos momentos
mais críticos de 2021

A ocupação está igual aos momentos mais
críticos de 2021

A ocupação está maior do que nos momentos
mais críticos de 2021, mas sem comprometer a

qualidade da assistência

Há superlotação e comprometimento da
qualidade da assistência
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6. Na unidade onde trabalha, há deficiências na 
atenção à pandemia de Covid-19? Quais? 
(múltipla escolha)

Base: 1.741 respostas

43%

44,8%

17%

12,6%

2,2%

9,3%

5%

6%

Não me lembro de ter encontrado qualquer deficiência

Sim, falta de médicos, enfermeiros e/ou outros
profissionais da Saúde

Sim, falta de diretrizes, orientação ou programa para
atendimento

Sim, falta de leitos de internação em unidades regulares ou
em UTI

Sim, falta de respiradores e/ou de oxigênio

Sim, falta de máscaras, luvas, aventais, óculos, proteção 
facial (“face shield”), álcool em gel e/ou outros materiais …

Sim, falta de medicamentos como bloqueadores
neuromusculares e sedativos (para intubação traqueal e…

Sim, outras deficiências. Quais?

32,5% na última 
pesquisa 

divulgada, em 
fev/21
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7. Nos locais onde trabalha, há testes 
disponíveis para confirmar suspeita de Covid-19 
nos pacientes que buscam atendimento?

Base: 1.741 respostas

25,1%

37,7%

18%

19,2%

Sim, sempre, para todos e em todos os lugares onde trabalho

Sim, para todos os pacientes com manifestações clínicas atribuíveis à Covid-19

Sim, mas apenas para pacientes com manifestações clínicas graves atribuíveis à Covid-19

Não estão sempre disponíveis em todos os locais onde trabalho
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8. Com o aumento de casos decorrente da 
variante Ômicron, como caracterizaria o clima 
do seu ambiente de trabalho? Os colegas e 
colaboradores encontram-se: (múltipla escolha)

Base: 1.741 respostas
42,7%

51,6%

15,6%

51,1%

27,5%

7,8%

14,4%

12,6%

11,9%

5,1%

Ansiosos

Apreensivos

Deprimidos

Esgotados

Insatisfeitos

Otimistas

Pessimistas

Revoltados

Tranquilos

Outro (especifique)
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9. No serviço em que atende, por conta do 
trabalho no enfrentamento da pandemia de 
Covid-19, há casos de médicos com os sintomas 
abaixo? (múltipla escolha)

Base: 1.741 respostas 56,8%

30,5%

39,2%

62,4%

56,2%

29,3%

64,2%

9,4%

Ansiedade

Dificuldade de concentração

Distúrbios de sono

Estresse

Exaustão física ou emocional

Mudanças bruscas de humor

Sensação de sobrecarga

Não, nenhum caso
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10. A circulação de fake news e informações 
sem comprovação técnica interfere no 
enfrentamento à Covid-19? (múltipla escolha)

Base: 1.741 respostas

57,2%

37,7%

55,1%

13,7%

Interferem negativamente, pois levam algumas
pessoas a minimizar (ou negar) o problema

Interferem negativamente, pois alguns
pacientes/familiares pressionam por

tratamentos sem comprovação científica

Interferem negativamente, pois desacreditam a
Ciência e dificultam a aceitação das decisões

dos profissionais da Saúde

Não. Não interferem no enfrentamento da
Covid-19
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11. Tem constatado em sua prática diária casos 
de pacientes infectados com o novo coronavírus 
que apresentam sequelas após a cura?

Base: 3.072 respostas

70,7%

29,3%

Sim Não
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12. Quais as principais sequelas? (múltipla 
escolha)

Base: 3.072 respostas

25,6%

22%

23,8%

18,9%

5,5%

39,4%

50,3%

16,3%

Não constatei nenhum tipo de sequela

Sequelas neurológicas e AVC

Problemas cardíacos e trombose

Fibrose pulmonar

Sequelas renais

Anosmia e ageusia

Sequelas como dor de cabeça incessante,
fadiga e dores no corpo

Sim, outras sequelas. Quais? Alopecia, 
ansiedade, 
depressão, 

fadiga,  
problemas de 

memória, tosse 
crônica etc.
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13. Tem conhecimento de agravos em doenças 
não relacionadas à Covid-19 em pacientes que 
deixaram de buscar atendimento com medo de 
infecção?

Base: 3.072 respostas

Especialmente 
câncer, diabetes, 

doenças 
cardíacas, 

hipertensão etc.

49,9%50,1%

Não Sim
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14. Quais medidas considera serem observadas 
adequadamente pela população? (múltipla escolha)

Base: 3.072 respostas

74%

30,7%

16%

40%

12,6%

18,4%

20,3%

35%

24,7%

Adesão à vacinação

Uso correto de máscaras

Distanciamento físico

Higiene frequente de mãos (água e sabão/ álcool em
gel)

Evitar aglomerações, reuniões, festas,
confraternização em bares e restaurantes

Arejamento/ventilação de ambientes

Isolamento imediato no caso de sintomas de 
“resfriado” ou “gripe”

Procura imediata de serviços de Saúde face a
manifestações clínicas atribuíveis à Covid-19

Em nenhuma delas há adesão suficiente da
população
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15. Quais medidas considera que vêm sendo 
aplicadas adequadamente pelas autoridades de 
Saúde? (múltipla escolha)

Base: 3.072 respostas

75,3%
21,7%

21,5%

24,1%

8,3%

39,5%

30,5%

41,4%

28,1%

15,5%

23%

22,2%

Programa de vacinação

Realização de testes para confirmação em todos os suspeitos

Campanha para estimular a procura imediata de serviços de…

Isolamento de suspeitos

Rastreamento dos contactantes

Orientação/incentivo da população ao uso correto de máscaras

Orientação/incentivo da população a guardar distanciamento…

Orientação/incentivo da população a realizar higiene frequente…

Orientação/incentivo da população a evitar aglomerações,…

Orientação/incentivo da população a buscar…

Orientação/incentivo da população a guardar isolamento …

Nenhuma destas medidas tem sido objeto de suficiente atenção…
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16. Como avalia a atuação da atual gestão do 
Ministério da Saúde em meio a esta crise?

Base: 3.072 respostas

72% 
reprovação

6,3%

18,9%

21%

16,6%

34,4%

2,8%

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Prefiro não opinar
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17. Como avalia a atuação da atual gestão da 
sua Secretaria Estadual de Saúde em meio a 
esta crise?

Base: 3.072 respostas

52,6% 
aprovação

8,9%

43,7%

31,7%

8,6%

4,5%

2,6%

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Prefiro não opinar
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18. Como avalia a atuação da atual gestão da 
sua Secretaria Municipal de Saúde em meio a 
esta crise?

Base: 3.072 respostas

54,3% 
aprovação

11,3%

43%

29,9%

8,1%

4,5%

3,2%

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Prefiro não opinar
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19. Quais referências utiliza para o tratamento 
de pacientes com Covid-19? (múltipla escolha)

Base: 3.072 respostas

65,1%

14,6%

29%

22,9%

9,7%

Sociedades de especialidades e associações
médicas

Ministério da Saúde

Protocolo dos serviços onde atendo

Todas as anteriores

Outras (especifique)
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20. Como avalia a atuação do Ministério da 
Saúde na orientação à população sobre a 
importância da vacinação?

Base: 3.072 respostas

7,2%

21,5%

19,2%

15%

34,5%

2,6%

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Prefiro não opinar

68,7% 
reprovação
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21. Em sua percepção, os pacientes têm aderido ao 
esquema de cobertura vacinal contra a Covid-19?

Base: 3.072 respostas

81,6%

17%

1,2%

0,2%

Sim, a maioria já tomou as duas doses e
muitos até o reforço

Em partes, a maioria tomou as duas doses mas
não irá aderir ao reforço

Não, a maioria tomou apenas uma dose

Não, a maioria recusa-se a tomar a vacina
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22. Especificamente sobre a vacinação de crianças 
até 11 anos, qual sua expectativa em relação aos 
pacientes e familiares?

Base: 3.072 respostas

71,3%

12%

4,5%

12,2%

Acredito que a maioria dos
pais/responsáveis cumprirá o esquema

vacinal completo

Acredito que a maioria dos
pais/responsáveis dará apenas as duas

doses, sem reforço

Acredito que a maioria dos
pais/responsáveis dará apenas uma dose

Acredito que a maioria dos
pais/responsáveis não dará a vacina
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23. Acredita que a circulação de notícias falsas 
(fake news), informações sensacionalistas ou sem 
comprovação técnica tem interferido na adesão à 
vacinação?

Base: 3.072 respostas

85%

15%

Sim Não
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24. Acredita que ainda surgirão outras variantes 
de preocupação?

Base: 3.072 respostas

10,5%

57,1%

20,9%

11,5%

Sim, com grande número de casos e alta
letalidade

Sim, com grande número de casos, mas baixa
letalidade

Sim, mas com pequeno número de casos e
baixa letalidade

Não, acredito que a Ômicron tenha sido a
última variante de preocupação
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25. Acredita que o papel social dos médicos tem 
sido reconhecido por gestores, governos e 
demais fontes pagadoras, convertendo-se em 
valorização e remuneração?

Base: 3.072 respostas

2%
14%

84%

Sim, valorização e remuneração

Ainda não, mas ocorrerá

Não, e não acredito que ocorrerá
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26. Considerando que a atual pandemia tornou 
agudas fragilidades históricas do sistema de 
Saúde do Brasil, acredita que os gestores e 
autoridades passarão a tratar a área de forma 
mais profissional e prioritária?

Base: 3.072 respostas

12,4%

69,3%

18,3%

Sim Não Não sei
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Os presidentes da APM, José Luiz Gomes do Amaral, 
e da AMB, César Eduardo Fernandes, estão à 
disposição para esclarecimentos e entrevistas, 
inclusive para gravações com rádios e emissoras de 
televisão. 

Agendamento pelo celular ou WhatsApp com os 
assessores de imprensa:
Chico Damaso (11 99911-8117) 
Andrezza Ferrigno (11 99982-7007)


