
 

 

 

SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| 
http://www.portalmedico.org.br 

 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA nº 2/2018, de 06/03/2018 

Contrato nº 1275/2017– Serviços de Publicidade Conselho Federal de Medicina – Link Bagg 

Comunicação e Propaganda Ltda. 

Atendendo ao que dispõe o § 2º, Art. 14, da Lei 12.232/2010, vimos informar local e data de 

abertura dos envelopes referentes aos orçamentos do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s): • 

Campanha: Pesquisa Quantitativa.  

Peça: Pesquisa Quantitativa 
  

OBJETO ESPECIFICAÇÕES 

PESQUISA - QUANTITATIVA 

  
     Objetivo:     

  O objetivo principal é levantar 

informações atualizadas e traçar o 

perfil demográfico, profissional e da 

inserção do médico no mercado de 

trabalho e no sistema de saúde 

brasileiro. 
  
Pretende recolher: 
  
1) Dados gerais; 

Atividade/Especialidade praticada, 

Tipos de trabalho, Empregadores, 

Vínculos, Carga horária, Atuação  no 

SUS e nos setores Suplementar e 

Particular. 
  
2) Percepção dos médicos sobre o 

impacto da crise (econômica/ de 

financiamento/do SUS e dos planos 

privados)  na prática médica, nas 

condições de trabalho e no mercado 

de trabalho. 
  
Os resultados da pesquisa serão 

utilizados para: atualizar a 

caracterização da população médica 

brasileira e contribuir para o 

desenvolvimento de políticas de 

saúde e para ações do CFM e 

entidades médicas visando a 

valorização profissional 
  

  

PÚBLICO-ALVO 

Médicos em atividade registrados nos Conselhos 

Regionais de Medicina, conforme cadastro do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 

             
  
ABRANGÊNCIA 

As entrevistas serão realizadas em todo o Brasil, com 

representatividade estadual e dos estratos 

previamente estabelecidos, equivalente ao cadastro 

de médicos ativos do CFM 

  
  
Técnica: 
- Pesquisa  quantitativa, com abordagem telefônica 

dos entrevistados, Médicos selecionados por meio de 

sorteio aleatório a partir de cadastro nacional 

do  CFM. O sorteio da relação principal dos médicos a 

serem entrevistados e das eventuais relações de 

reposições de médicos será realizado pelo CFM. 
  
As listagens estarão segmentadas conforme UF e 

Cidade, e terão, sempre que disponíveis, os seguintes 

dados: nome dos médicos, CRM, e-mail, telefones e 

DDD para contato. 
  
Aplicação de questionário estruturado com cerca de 

30 perguntas fechadas. O tempo estimado para cada 

entrevista é de, em média, 20 minutos. 
  
Serão entrevistados 2.400 médicos em todo o país. 
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LOCAL: SGAS 915 Lote 72 – Conselho Federal de Medicina - Sala do SEIMP – Brasília-DF –  
Fone: 3445-5940 

DATA: 08/03/2018 

HORÁRIO: 15 horas 

 


