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Introdução

O questionário de satisfação elaborado pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde

Pública (ANMSP) foi divulgado em abril de 2022 e esteve disponível para preenchimento até

dia 30 de junho de 2022.

Responderam ao questionário 75 médicos especialistas e médicos internos de Saúde

Pública, associados e não-associados da ANMSP.

O presente relatório visa apresentar os resultados obtidos deste questionário, para que

sejam do conhecimento dos seus respondentes e demais Médicos de Saúde Pública e

Médicos internos de Saúde Pública.

2



Resultados

Caracterização dos respondentes

Dos profissionais que responderam ao questionário, 58,7% eram do sexo feminino e

70,7% tinham idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos.
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Grupos de Trabalho ANMSP

Dos profissionais que responderam ao questionário, 73,3% tinham conhecimento da

existência dos Grupos de Trabalho dinamizados pela ANMSP.

Três razões mais frequentemente apontadas para a não integração dos Grupos de Trabalho:

1. Não tinha conhecimento dessa possibilidade: 42,7%

2. Não tenho disponibilidade para tal: 12,0%

3. Não concordo com a forma como os trabalhos são conduzidos: 4,0%
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Classificação dos Grupos de Trabalho

Sistemas de
Informação em Saúde

Pública

Organização dos
Serviços de Saúde

Pública

Contratualização em
Saúde Pública

Vacinação
Prevenção e Controlo

do Tabagismo

Muito boa 1 0 0 0 0

Boa 2 0 0 2 0

Razoável 3 2 0 1 1

Má 2 1 1 0 1

Muito má 0 1 0 0 0

Total de respostas 8 4 1 3 2

Futuro dos Grupos de Trabalho

Sistemas de
Informação em Saúde

Pública

Organização dos
Serviços de Saúde

Pública

Contratualização em
Saúde Pública

Vacinação
Prevenção e Controlo

do Tabagismo

Cessar a atividade do
grupo de trabalho.

1 0 2 3 4

Continuar em
atividade

39 36 35 39 35

Continuar em
atividade, mas

reformular forma de
trabalhar

11 10 6 2 2

Prefiro não
responder/Não

responde
24 29 32 31 34
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Dos profissionais que responderam ao questionário, 41,3% referem estarem disponíveis

para integrar os Grupos de Trabalho da ANMSP e 63,7% gostaria que fossem criados novos

Grupos de Trabalho para outras temáticas da Saúde Pública.

As temáticas para os Grupos de Trabalho mais frequentemente referidas encontram-se

representadas na infografia abaixo, assim como o tempo que os respondentes se encontram

disponíveis a dedicar à participação nos Grupos de Trabalho.

A categoria “Outros” inclui temáticas menos votadas: doenças não transmissíveis, saúde ocupacional,

programas de saúde prioritários, rastreios, carreira dos MSP, subespecialização, formação pré e

pós-graduada em Saúde Pública, saúde digital, legislação.
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Programa de Formação

Relativamente ao programa de formação, foi solicitado aos profissionais que indicassem

as áreas temáticas que gostariam de ver integradas no programa de formação da ANMSP.
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Formato das formações

Duração das formações

A infografia abaixo representa a duração das formações desejada. Contudo, vários

respondentes ao questionário referiram a importância de ajustar o tempo da formação à

temática e ao formador.

8



Meios de Comunicação e Redes Sociais

Do total de respondentes ao questionário, 64,0% referiu estar registado na área de

Associado do website da ANMSP, embora 17,3% referem que desconheciam a existência

dessa área.

O Quadro que se segue representa o conhecimento sobre as redes sociais em que a

ANMSP está presente.

Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn
Não 31 27 26 41 29
Sim 24 21 34 2 18

Desconhecia1 3 2 0 1 1
Não uso
esta rede

social
2 1 1 0 1

1 Desconhecia que a ANMSP está nesta rede
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Desempenho da ANMSP
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Subespecialização

Perante um cenário de existência de subespecialidades em Saúde Pública acreditadas

pela Ordem dos Médicos, a ANMSP questionou sobre as áreas de subespecialidade que

deveriam existir.

Outras áreas referidas como possíveis áreas de subespecialização foram: Comunicação em Saúde (4),

Autoridade de Saúde (4), Análise de dados (4), Saúde Digital/Sistemas de informação (3), Zoonoses/One

Health/Alterações climáticas (3), Gestão da Doença Crónica/Doenças não transmissíveis (2), Saúde Escolar

(2), Avaliação Económica em Saúde (1), Dependências e comportamentos aditivos (1), Doenças

transmissíveis/Infeciologia (2), Saúde Ocupacional (1), Programas Nacionais (1), Saúde materno-infantil

(1), Avaliação de impacto (1), Intervenção comunitária (1), Migração (1).

Alguns dos respondentes ao questionário consideram que as subespecialidades em Saúde

Pública não são necessárias.
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