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Realização Apoio

Sobre o levantamento

• Realizado com 3.882 profissionais, pela 
ferramenta Survey Monkey

• SP: 18/12/20 a 18/01/21
• Demais estados: 08/01 a 18/01/21

• Dados gerais dos pesquisados:
✓ 55,3% homens (53,4% Demografia Médica 2020)

✓ 44,7% mulheres (46,6% Demografia Médica 2020)

• Margem de erro de 1,5 ponto percentual 
para mais ou para menos



Realização Apoio

Dados gerais dos pesquisados

Região 
Norte
1,5%
(4,6% DM)*

Região 
Centro-Oeste
9,1% (DM 8,5%)*

Região 
Nordeste
9,8%
(18,4% DM)*

Região 
Sudeste
67,3% 
(DM 53,2%)*

Região Sul 
12,3% (DM 15,3%)*

Base: 3.882 respostas

*Demografia Médica 2020 – CFM
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Faixa etária

7,00% (270)

17,20% (669)

20,50% (794)

23,50% (913)

22,60% (877)

9,20% (359)

Base: 3.882 respostas

(Mais de 70 anos)

(61 a 70 anos)

(51 a 60 anos)

(41 a 50 anos)

(31 a 40 anos)

(Até 30 anos)
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1. Atualmente, atende em hospitais e prontos-
socorros que recebem pacientes com Covid-19? 

Base: 3.882 respostas

54% 
atuam no 
combate 
direto à 

pandemia
23,10% (911)

15,40% (897)

15,50% (616)

15,90% (604)

23,50% (599)

6,60% (255)

Estou em isolamento, sem atender pacientes no
momento

Estou atendendo apenas em consultório

Não atendo em instituições que recebem pacientes
com Covid-19

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

Sim, em hospitais e prontos-socorros privados

Sim, em hospitais e prontos-socorros públicos
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2. Como está a situação atual de casos de Covid-
19 nos locais em que atua?

Base: 3.154 respostas

91,5% dos que atendem em 
locais que recebem pacientes 

com Covid-19 observam 
tendência de alta em algum grau

19%

50,60%

21,90%

8,50%

Não observo tendência de alta Observo grande tendência de alta (maior que 50%)

Observo tendência considerável de alta (entre 10% e 50%) Observo leve tendência de alta (menor que 10%)
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3. Como está a situação atual de óbitos por 
Covid-19 nos locais em que atua?

Base: 3.040 respostas

35,50%

27,90%

5,70%

30,90%

Não observo tendência de alta

Observo grande tendência de alta (maior que 50%)

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

Observo leve tendência de alta (menor que 10%)

69,1% dos que 
atendem em locais 

que recebem 
pacientes com Covid-

19 observam 
tendência de alta em 

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

Base: 2.392 respostas

21,3% 
Região Norte 
54,5%
Amazonas

5%

15,00%

62,40%

17,70%

A ocupação está superlotada e compromete a qualidade da assistência

A ocupação está maior do que a habitual, mas sem comprometer a qualidade da assistência

A ocupação está igual do que a habitual

A ocupação está menor do que a habitual
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5. Qual sua avaliação sobre a “segunda onda” da 
Covid-19?

Base: 3.882 respostas

19,20%

48,80%

32%

Menos grave que a primeira Tão grave quanto a primeira

Mais grave que a primeira

80,8% tão ou 
mais grave que 
a primeira
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6. Como avalia a desativação dos hospitais de 
campanha?

Base: 3.882 respostas

41,50%

18,60%

39,90%

Precipitada

Estão sendo feitas no momento correto

Não deveriam ocorrer até que o fim da pandemia seja definido

81,4% 
discordam
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7. Na unidade onde trabalha, ainda encontra 
deficiências na atenção à pandemia de 
Covid-19? 

Base: 2.590 respostas

64%
Sim

36%
Não

Quase 7 
médicos a cada 
10 ainda 
encontram 
deficiências
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7.1 Na unidade onde trabalha, quais deficiências 
encontra na atenção à pandemia de 
Covid-19? (múltipla escolha)

Base: 2.590 respostas

32,50%

27,20%

20,30%

16,70%

11,00%

5,90%

5,20%

Outras

Falta de respiradores

Falta de medicamentos como bloqueadores neuromusculares e sedativos (para intubação traqueal e ventilação artificial) ou outros

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

Falta de leitos de internação em unidades regulares ou em UTI

Falta de diretrizes, orientação ou programa para atendimento

Falta de médicos, enfermeiros e/ou outros profissionais da Saúde
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8. Nos locais onde trabalha, há testes 
disponíveis para confirmar suspeita de Covid-19 
nos pacientes que buscam atendimento?

Base: 2.795 respostas

27,30%

44%

13%

15,70%

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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8.1 Nos locais onde trabalha, há testes 
disponíveis para confirmar suspeita de Covid-19 
nos pacientes que buscam atendimento? – SP

Base: 2.052 respostas

27,50%

9,10%

15,10%

13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21

Não estão sempre disponíveis
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9. No serviço em que atende, por conta do 
enfrentamento à pandemia, há casos de médicos 
com os sintomas abaixo? (múltipla escolha)

Base: 2.831 respostas

64,00%

62,00%

58%

54,10%

34,40%

27%

7,90%
Não, nenhum caso

Dificuldade de concentração

Mudanças bruscas de humor

Exaustão física ou emocional

Sensação de sobrecarga

Estresse

Ansiedade

92,1% 
apresentam 

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

Base: 3.882 respostas

91,6% acreditam 
que interfere 
negativamente

68%

51,20%

47,60%

27,20%

4,90%

3,50%

Positivamente, contribuem para a discussão dos vários aspectos do problema

Não interferem no enfrentamento da Covid-19

Negativamente, enfraquecem as medidas adotadas pelos governos no combate à doença

Negativamente, pressão por tratamentos sem comprovação científica

Negativamente, desacreditam a Ciência e dificultam a aceitação das decisões dos profissionais da Saúde

Negativamente, pessoas minimizam (ou negam) o problema e as recomendações de isolamento social, higiene e procura dos serviços
de saúde
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11. Você já teve Covid-19?

Base: 3.882 respostas

20,90%

2,50%

76,60%

Sim, comprovada por meio de exames

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

23,4% dos 
médicos x 4,3% 

da população 
brasileira 

(9 mi casos / 209,5 mi  
pessoas)
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12. Tem constatado em sua prática diária casos 
de pacientes infectados com o novo coronavírus 
que apresentam sequelas após a cura?

Base: 3.882 respostas

72,80%
Sim

27,20%
Não
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12.1 Tem constatado em sua prática diária casos 
de pacientes infectados com o novo coronavírus 
que apresentam quais sequelas após a cura?

Base: 2.827 respostas

Especialmente anosmia (perda de 
olfato) e ageusia (perda de paladar)

56,50%

13,20%

10,90%

8,50%

6%

5,40%

Acidente Vascular Cerebral

Problemas cardíacos

Outras sequelas

Trombose

Fibrose Pulmonar

Sequelas mais brandas como dor de cabeça incessante, fadiga, dores no corpo etc.
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13. Quais medidas considera serem observadas 
adequadamente pela população? (múltipla escolha)

Base: 3.882 respostas

50,50%

45%

34,50%

23%

16%

13,80%

13,30%

10,60%

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

Distanciamento físico (>1,5 m) social

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

Arejamento/ventilação de ambientes

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

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

Uso de máscaras em áreas de uso comum

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

Base: 3.882 respostas

(Isolamento em caso de sintomas)

(Rastreamento de 
contactantes)

(Orientação de uso de máscaras)

(Testes)

88,60%

80,50%

77,70%

76,10%

76,10%

74,30%

70,20%

57,50%

56%

48%

41,60%

(Orientação de higiene das mãos)

(Orientação de evitar aglomerações)

(Orientação de distanciamento social)

(Nenhuma)

(Isolamento de suspeitos)

(Busca de serviços de Saúde)

(Ventilação de ambientes)
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15. Como avalia a atuação do Ministério da 
Saúde em meio a esta crise?

Base: 3.882 respostas

21,5% 
aprovação 
(ótima/boa)21,50%

26,20%

52,30%

Aprovação (Ótima/Boa)

Neutros (Regular)

Reprovação (Ruim/Péssima)
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15.1 Como avalia a atuação do Ministério da 
Saúde em meio a esta crise? – SP

Base: 2.052 respostas

72%

17,90%
15,60% 16,60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

9 a 17/04/2020 (Luiz Henrique
Mandetta) - 2.141 óbitos em
17/4

15 a 25/05/2020 (sem
ministro) - 23.473 óbitos em
25/5

25/06 a 02/07/2020 (Eduardo
Pazuello - interino) - 61.884
óbitos em 2/7

18/12/20 a 18/01/2021
(Eduardo Pazuello - efetivo) -
210.299 óbitos em 18/1

Índices de aprovação (ótima/boa)
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16. Como avalia a atuação da sua Secretaria 
Estadual de Saúde em meio a esta crise?

Base: 3.882 respostas

36,2% 
aprovação 
(ótima/boa)36,20%

40,30%

23,50%

Aprovação (Ótima/Boa)

Neutros (Regular)

Reprovação (Ruim/Péssima)
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16.1 Como avalia a atuação da sua Secretaria 
Estadual de Saúde em meio a esta crise?

Base: 2.974 respostas

SP MG BA RS RJ

Aprovação 
(Ótima/Boa)

33,9% 45,7% 50,7% 57,4% 9,5%

Neutros (Regular) 44,4% 37,7% 31,7% 28,4% 27%

Reprovação 
(Ruim/Péssima)

21,7% 16,6% 17,6% 14,2% 63,5%
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17. Como avalia o uso dos medicamentos abaixo 
para pacientes com Covid-19?

Base: 3.882 respostas

cloroquina ivermectina dexametasona anticoagulação

Ineficaz 65,3% 58,6% 3,5% 2,9%

Eficaz apenas para a prevenção 2,3% 15,3% 0,8% 4,8%

Eficaz apenas para as 
manifestações iniciais

28,2% 24% 13,8% 8,8%

Eficaz apenas quando a doença 
já está instalada

3,1% 1,9% 45,8% 52,1%

Eficaz apenas no caso de piora 
clínica

1,1% 0,2% 36,1% 31,4%
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18. Você pretende ser vacinado contra a 
Covid-19 e prescreverá a imunização para seus 
pacientes?

Base: 3.882 respostas

97,50%
Sim

2,50% Não
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19. Como avalia o retorno gradual às aulas 
presenciais?

Base: 3.882 respostas

70%

30%

Concordo Deveria ocorrer apenas após a vacinação em massa
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20. Como avalia o retorno gradual às atividades 
presenciais não essenciais?

Base: 3.882 respostas

77,10%

22,90%

Concordo Deveria ocorrer apenas após a vacinação em massa
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21. O papel social dos médicos tem sido reconhecido 
por gestores, governos e demais fontes pagadoras, 
convertendo-se em valorização e remuneração?

Base: 3.882 respostas

5,70%

16,80%

77,50%

Sim Ainda não, mas ocorrerá Não, e não acredito que ocorrerá
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22. Compreende que a assistência em Saúde e a 
Medicina do Brasil passarão por mudanças após 
a pandemia de Covid-19?

Base: 3.882 respostas

26,50%

33,70%

38,80%

1%

Sim, por mudanças profundas Sim, mas apenas por ajustes pontuais

Não, mas deveriam Não, não é preciso mudanças

99% 
entendem que 
deveria haver 
mudanças
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23. Acredita que os gestores e autoridades 
passarão a tratar as fragilidades históricas do 
sistema de Saúde de forma mais profissional e 
prioritária?

Base: 3.882 respostas

27%
Sim

73%
Não
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24. Você nota redução de sua renda em razão da 
pandemia de Covid-19?

Base: 3.882 respostas

75%
Sim

25%
Não
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25. Com as normatizações emergenciais sobre 
Telemedicina por conta da pandemia, o que 
pensa sobre a regulamentação definitiva?

Base: 3.882 respostas

89,2% acreditam que 
deva ser regulamentada

18,40%

50,90%

19,90%

10,80%

Acredito que a Telemedicina não deva ser regulamentada

Acredito que a experiência atual foi muito específica e não pode ser usada como base para um regramento
definitivo

Acredito que a experiência atual foi válida, mas ainda é preciso discussão com a classe médica

Acredito que a experiência atual foi suficiente para termos um regramento definitivo
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26. Como seus pacientes têm reagido à 
Telemedicina?

Base: 2.130 respostas

51,50%44,60%

3,90% Aceitam e gostam

Aceitam por conta da pandemia,
mas não gostam

Não aceitam
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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) 
Beatriz Zolin (11 99694-6461)


