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INTRODUÇÃO

A informação técnico-científica configura-se como um recurso básico da 

Saúde Coletiva, na medida em que permite conhecer os determinantes sociais 

de Saúde e atua como instrumento de análise da produção de ações sanitárias, 

além de ser ferramenta de apoio decisório para o (re)planejamento do modelo 

assistencial1,2.

O acesso rápido às informações e a transmissão de conhecimento são resul-

tados diretos dos avanços tecnológicos. Nesse sentido, os sistemas de informa-

ção na área de Saúde são importantes ferramentas para o gerenciamento das 

ações. Tais sistemas têm basicamente o objetivo de aquisição do conhecimento 

que deve fundamentar as atividades dos serviços. 

É consensual que as contribuições para o processo de tomada de decisão, 

sob a forma de conhecimento baseado em evidências, são menores do que de-

veriam ser. Ao mesmo tempo, existem lacunas na disponibilidade de informa-

ções em Saúde, especialmente referentes à força de trabalho. A evidente fra-

gilidade gerencial de Recursos Humanos em Saúde (RHS) pode ser apontada, 

entre outras coisas, como consequência de desafios variados e complexos. Es-

tes incluem as condições de inserção de trabalhadores no serviço, distribuição 

e fixação, demandando análises das condições da oferta de força de trabalho 

para esse mercado.

Neste cenário, a Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde 

(RORHES) iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em parceria com o Ministério da Saúde, tem 

contribuído de forma importante para a melhoria da informação e do conhe-

cimento. É considerada, portanto, recurso estratégico para produção, inter-

câmbio e utilização de informações e evidências sobre a força de trabalho, 

no processo de implementação e monitoramento das políticas de gestão do 

trabalho e educação na saúde.
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Desde sua criação, em 1999, a Estação de Trabalho do Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) vem trabalhan-

do com sistemas informacionais para apoio à gestão de RHS, dentre os quais o 

Sistema de Informação das Graduações em Saúde (SIGRAS)*. Este processa da-

dos sobre as graduações em Saúde, estruturando informações e possibilitando 

uma visualização focal e personalizada sobre a quantidade de cursos, vagas, 

matrículas, ingressos e concluintes, bem como a natureza jurídica (pública ou 

privada) dessas instituições de ensino. 

As apreensões, no que se refere à falta de médicos no SUS, ao aumento das 

filas de espera, às denúncias midiáticas sobre os erros de profissionais de saú-

de e ao cenário caótico do sistema nacional de saúde, têm demandado estudos 

mais aprofundados sobre a formação nessa área.

No estado do Rio de Janeiro, o cenário não se mostra muito diferente. Em-

bora seja o estado que abriga as cidades com as maiores razões de médicos por 

habitante, nele também se encontram as que apresentam as menores relações. 

E não obstante a expansão dos serviços de saúde (grande parte concentrada na 

capital), especialmente de Atenção Básica, os indicadores ainda se mostram 

inferiores aos de estados que possuem a metade do número de médicos por 

habitante3,4.

Nesse contexto, o presente estudo objetiva discutir sinteticamente, para 

o período de 2000 a 2010, o panorama das graduações em Saúde no Brasil e 

no estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Biomedicina, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medi-

cina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 

Terapia Ocupacional†. 

* http://obsnetims1.tempsite.ws/sigras/

† Categorias profissionais de saúde relacionadas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 287, de 
08 de outubro de 1998.
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MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de estudo exploratório de caráter descritivo e abordagem quanti-

tativa que pretende, por meio de dados secundários, expôr as principais carac-

terísticas do cenário da formação em saúde.

Os dados analisados foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Edu-

cação (MEC)‡ e processados a partir do SIGRAS, ferramenta online que gerencia 

o Diretório de Instituições de Ensino Superior da área da Saúde da estação de 

trabalho do ObservaRH/IMS/UERJ. O sistema permite filtragens por catego-

ria administrativa e organização acadêmica (faculdade, centro universitário, 

centro de educação tecnológica e universidade), segundo estados e grandes 

regiões do país. Possibilita, ainda, o cruzamento de variáveis selecionadas e a 

busca de dados específicos, permitindo, por exemplo, verificar se uma região 

específica carece, ou não, de determinado grupo de profissionais. 

Sem pretender ser conclusivo, o estudo destaca, por meio de estatística 

descritiva com uso de gráficos, tendências observadas ao longo dos últimos 

dez anos (2000-2010), que estão relacionadas à oferta de cursos, vagas e egres-

sos das graduações de saúde, segundo a natureza jurídica das instituições, com 

destaque para o estado do Rio de Janeiro.

A apresentação dos resultados se deu em dois blocos: o primeiro refere-se 

a uma visão panorâmica das graduações de Saúde no Brasil e o segundo apre-

senta o cenário no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Finalmente, o diálogo 

com a literatura se dá na seção de discussão.

‡ O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constitui-se em importante instrumento de obtenção de dados para a 
geração de informações que subsidiam a formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, 
bem como os estudos acadêmicos e a gestão das instituições de ensino. O censo coleta informações sobre as 
instituições de educação superior (IES), os cursos de graduação e sequenciais de formação específica e sobre 
cada aluno e docente, vinculados a esses cursos.
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RESULTADOS

O panorama nacional da formação em saúde

Como consequência de políticas governamentais implementadas com o 

objetivo de democratizar e ampliar o ingresso e permanência da população na 

educação, dados recentes do INEP ratificam a tendência expansiva do sistema 

nacional de ensino superior. Prova disso foi o crescimento acentuado (110%) 

do número de matrículas em cursos de graduação na última década. Essa am-

pliação pode ser atribuída em grande parte ao setor privado, responsável por 

88% das instituições de ensino superior (IES) do país5, e cuja predominância 

também é observada na área da Saúde, principalmente em Biomedicina, Fi-

sioterapia e Psicologia. Do total de 1.034 IES do país que oferecem cursos de 

graduação em Saúde, 76% são privadas e responsáveis por 70% (n=3.405) dos 

cursos nacionais da área. 

A procura por cursos de graduação em Saúde se mantém elevada, notada-

mente na esfera pública, na qual a relação candidato/vaga chega a ser oito vezes 

maior que no setor privado (16,2 contra 1,9 no setor privado)6. Contudo, ainda 

se nota maior número de formandos das 14 graduações da saúde na Região 

Sudeste (110.347 de um total de 205.335), que já possui a maior concentração 

desses profissionais (2,6 profissionais por mil habitantes)7. A Região Norte, 

mais carente de força de trabalho em Saúde, é a que abriga menor número 

de concluintes (10.728) e permanece com a menor relação de médicos por mil 

habitantes (0,98 médicos)4,8. 

Não obstante aos dados supramencionados, cabe ressaltar que já se observa 

diminuição da desigualdade na distribuição regional dos cursos de Saúde. A 

Região Sudeste, que em 2000 concentrava 52% dos cursos, em 2010 ofereceu 

pouco mais de 46,5% dos 4.870 existentes no país, ao passo que a expansão dos 

cursos nas regiões Norte e Nordeste apresentou um crescimento de 529% e 

425%, respectivamente, no período de 2000 a 2010.
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No que compete à distribuição de cursos por graduação, os dados apontam 

que em 2000, o curso de ciências biológicas (15,8%) detinha o maior percen-

tual de participação, enquanto o curso de biomedicina (0,4%), o menor. Dez 

anos mais tarde, esse cenário se alterou: enfermagem (15,2%) e educação física 

(12,8%) se tornaram as graduações que concentram maior percentual da oferta 

de cursos. Terapia ocupacional, por sua vez, além de diminuir sua participa-

ção, que caiu de 1,8% para 1,1%, passou a concentrar a menor oferta. Quando 

analisados os dados de vagas, as graduações com menor incremento de oferta, 

na última década, foram Fonoaudiologia (51%) e Odontologia (54%), ao mes-

mo tempo que Biomedicina se destaca pela expressiva ampliação de vagas no 

período (3.470%).

O cenário de formação de profissionais de saúde no Estado do Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro, terceiro mais populoso do Brasil, com 15.180.636 

habitantes, concentra pouco mais de 7% do total de cursos na área da Saúde e 

18% das vagas nacionais (gráfico 1).

Gráfico 1: Distribuição de cursos, vagas e concluintes das graduações em Saúde, 

segundo Brasil e Estado do Rio de Janeiro — 2010

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011.
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A oferta de cursos de graduação em Saúde no estado do Rio de Janeiro, no 

que se refere à natureza jurídica das instituições, segue a tendência nacional, 

com predominância de cursos no setor privado (80%), que obteve incremento 

de 130%, de 2000 a 2010. O setor público, embora tenha apresentado ligeira 

expansão, teve sua participação diminuída de 22% no ano de 2000, para 19% 

em 2010.

Dos 353 cursos de Saúde registrados no estado no ano de 2010, 15% eram da 

Psicologia. A graduação em Ciências Biológicas foi a segunda mais frequente 

(14%), seguida de Enfermagem (12%). Os menores percentuais são percebidos 

para as graduações de Biomedicina, Psicologia e Terapia Ocupacional, com 

representação, cada uma, de 1% do total (gráfico 2).

Gráfico 2 – Distribuição do número de cursos por graduação em saúde no Estado 

do Rio de Janeiro – 2010

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011.

Quanto à variação percentual dos cursos de graduação na última década, 

com exceção de Fisioterapia, que obteve taxa negativa (-20%), todos os cursos 

mostraram crescimento significativo, com destaque para Educação Física e 

Farmácia, com taxas de 290% e 271%, respectivamente, à medida que Medici-

na foi o que apresentou menor incremento (12%).
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A expansão verificada no quantitativo de vagas das graduações em Saúde 

foi da ordem de 133%. O setor privado manteve, nos últimos anos, a tendência 

de crescimento e de concentração das vagas no estado do Rio de Janeiro, de 

modo que o setor público tem sob sua responsabilidade apenas 11% das vagas. 

Apesar da ampliação do quantitativo de vagas verificada na última década, 

destaca-se que as graduações de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Odon-

tologia obtiveram uma variação negativa, diminuindo sua oferta em 46%, 16% 

e 0,9%, nesta ordem. Enquanto o curso de Medicina se encontra no grupo das 

graduações com menor percentual de incremento (10%), Farmácia e Enferma-

gem mostraram as maiores variações positivas: 407% e 384%, respectivamente. 

O estado do Rio de Janeiro, em 2010, foi responsável por formar 11% dos 

Recursos Humanos em Saúde de nível superior do país, percentual que corres-

ponde a 205.335 profissionais. Esse total, comparado ao ano de 2000, aponta 

para um crescimento expressivo de 139% de concluintes no período. Apesar da 

premente necessidade de expansão de vagas nos cursos de Medicina, aponta-

da pelo atual governo brasileiro§, o quantitativo de concluintes médicos, nesse 

estado, foi um dos que mostraram menor taxa de elevação, 42%, com uma 

média anual de 2.100 egressos.

Gráfico 3: Evolução do número de egressos dos cursos de Medicina no Brasil, se-

gundo natureza jurídica dos cursos — 2000-2010

Como observado no gráfico 3, o setor privado contribuiu sobremaneira para 

a evolução do número de graduados em Medicina, na última década, de modo 

que em 2010 foi responsável pela oferta de 84% dos profissionais médicos do 

estado do Rio de Janeiro. Quando comparado aos dados nacionais, o estado 

formou, em 2010, pouco mais de 17,5% dos médicos brasileiros. 

§ O atual governo brasileiro, comandado pela Presidente Dilma Rousseff, desde 2010, acredita que há 
escassez de médicos no território brasileiro e uma das principais estratégias de reversão deste panorama, entre 
outras, é a abertura de vagas e cursos de medicina em áreas carentes.
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Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011

Ainda numa comparação com os dados nacionais, o estado do Rio de Janeiro 

apresenta melhores relações de número de habitantes por escola médica; vaga 

de medicina no ensino superior ; e médicos, como se pode notar no gráfico 4. 

Ressalta-se a relação de habitantes por vaga de graduação em Medicina, que 

no Brasil chega a ser quase o dobro da existente no estado do Rio de Janeiro. Os 

resultados estaduais também se mostram melhores que os da Região Sudeste.

Gráfico 4: Relação de número de habitantes segundo vaga de medicina, escola 

médica e médico, no Brasil e Estado do Rio de Janeiro – 2010

Fonte: IBGE, 2010; Conselho Federal de Medicina, 2011; INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/
UERJ do ObservaRH, 2011.
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DISCUSSÃO

A gerência de sistemas e o planejamento de ações e programas de Saúde 

dependem de dados relevantes e de qualidade. Podemos afirmar que essa ne-

cessidade se dá em todos os níveis, de forma que a disponibilidade de informa-

ções de âmbito local é tão importante quanto as de âmbito nacional 9. Assim, a 

carência de sistemas de informação integrados e com dados fidedignos afeta a 

capacidade gestora de planejadores da Saúde, principalmente no que compete 

à formulação de políticas estratégicas de melhoria de saúde da população. 

Tem havido muitas dificuldades, atualmente, para se fixar o profissional 

médico nos serviços públicos de saúde, sobretudo na Atenção Básica, onde os 

índices de rotatividade são elevados3,10. A insuficiência de dados legítimos e a 

discrepância de diferentes bases de dados relacionados a Recursos Humanos 

em Saúde geram dificuldades no enfrentamento de problemas, como o apon-

tado acima11. Exemplo disso é a discordância entre as posições do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) e do governo brasileiro. O primeiro é contrário à 

abertura de novos cursos e vagas de medicina e é favorável à implementação 

de uma avaliação externa dos concluintes das escolas médicas já existentes. O 

CFM defende, ainda, que não há déficit de médicos no país e sim deficiências 

localizadas, que estão arroladas às desigualdades sociais, falta de infraestru-

tura local, vínculos empregatícios precários e baixos salários12. De outro lado, 

encontra-se o governo brasileiro, que tem impulsionado e implementado es-

tratégias voltadas à expansão de vagas médicas, por acreditar que há escassez 

desses profissionais no país. 

A partir da análise dos resultados obtidos com os dados coletados do sis-

tema educacional e sistematizados pelo SIGRAS, algumas preocupações e 

inquietudes emergem: 

(i) crescimento de cursos, vagas e concluintes de graduações em Saúde, 
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como farmácia e enfermagem, que já têm mercado de trabalho caracterizado 

por baixos salários, não acompanhado de crescimento de postos de trabalho 

quando relacionados com a oferta desses trabalhadores6,13;

(ii) incremento inferior ao esperado para o número de cursos e concluintes 

de Medicina, em que pesem a má distribuição de médicos no país; a relação de 

habitante/médico bem inferior à de países semelhantes e mais desenvolvidos; 

e a projeção, apontada por especialistas, de estoque de médicos inferior ao 

número de postos de trabalho6,14; 

(iii) a manutenção da concentração de profissionais de saúde em regiões 

e estados considerados já saturados, agravando portanto, a má distribuição 

de profissionais e as desigualdades regionais, que têm implicação direta na 

Atenção à Saúde das populações mais carentes.

É premente instituir políticas potentes que direcionem a formação de 

profissionais da saúde, sobrelevando os desequilíbrios regionais, assim como 

criar postos de trabalho de acordo com a capacidade instalada necessária. 

Mais ainda, devem ser elaborados instrumentos de regulação da formação em 

saúde, especialmente dos cursos com crescimento exponencial (na esfera pri-

vada), com as mudanças epidemiológicas e populacionais15,16. Adicionalmente, 

é imprescindível realizar análises mais aprofundadas acerca das projeções de 

oferta e demanda de trabalhadores para o setor Saúde, em especial de médicos, 

ante a necessidade, cada vez mais percebida, de planejadores e gestores por 

pesquisas que subsidiem a identificação de distorções e a proposta de novos 

desenhos para formação, alocação e fixação de RHS17. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que o sistema de Educação Superior do estado do 

Rio de Janeiro e do país, no que tange às profissões da saúde, caracteriza-se 

pelo crescimento da oferta de cursos e vagas, e predominância de participação 

do segmento privado.

No Brasil, apesar de haver uma expansão do ensino superior em Saúde 

de forma bastante acentuada, as desigualdades de oferta no sistema educati-

vo para a formação profissional, tanto quantitativas (exemplificada por sua 

concentração regional), quanto qualitativas (o que demonstra a proliferação 

desordenada de cursos em determinadas áreas de formação e dependência ad-

ministrativa), constituem graves problemas no âmbito da gestão do trabalho e 

da educação na saúde. 

As análises contidas neste trabalho permitem apoiar o processo de busca 

do conhecimento via acesso, análise e acompanhamento das graduações da 

saúde. Considera-se que a análise da oferta dos cursos superiores em Saúde, 

em conjunto com outras fontes de informação, possa ser útil para examinar 

a oferta e a tendência da formação de profissionais para a área, contribuindo 

para seu planejamento e ordenamento. 

Recomenda-se, portanto, o acompanhamento mais próximo de informa-

ções educacionais pelos órgãos responsáveis pelas Políticas Públicas em Saúde, 

principalmente no que se refere à concentração de cursos, vagas e concluintes 

em estados e regiões mais desenvolvidas e que não refletem necessariamente 

as demandas das populações.

Espera-se que este breve estudo contribua não só para o aprimoramento 

das fontes de informação e aperfeiçoamento da tecnologia utilizada, como 

também para a disseminação de conhecimentos e evidências para a formula-

ção das políticas de formação em Saúde, tendo em vista as atuais discussões no 

âmbito da gestão do trabalho em Saúde, sobretudo no que compete às dificul-

dades de fixação de médicos. 
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