
PERCEPÇÃO DOS BRASILEIROS 
SOBRE A CONFIANÇA E 

CREDIBILIDADE EM 
PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES 

População brasileira, 16 anos ou mais
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Conhecer a opinião dos brasileiros sobre:

• o grau de confiança e credibilidade em 

diferentes categorias profissionais e/ou 

instituições. 

Objetivo
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41% 59%
27%
NE

43%
SE

15%
S

15%
N/CO

A amostra é planejada e distribuída com base nos dados da população brasileira. Houve cota por sexo e idade (IBGE/CENSO 2010). 

Na fase de processamento foram feitos pequenos ajustes de ponderação, nessas variáveis demográficas e de classe econômica.

 A amostra é representativa da população brasileira.

(*) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A amostra foi de 2.089 entrevistas, com margem de erro de 2 pontos percentuais*.

Total população brasileira, a partir de 16 anos: 151,3 milhões
Fonte: IBGE – CENSO 2010 – Estimativa 2015

Distribuição da amostra e ponderação
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Em qual das profissões que constam neste cartão você tem mais confiança e credibilidade? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? 

Profissões que têm mais confiança e credibilidade
(Estimulada e única)

1º lugar

2º lugar

Médico é a profissão mais confiável na 

opinião da população brasileira. 

O professor fica em segundo lugar e o 

bombeiro, em terceiro. 
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E em qual das instituições ou atividades que constam neste cartão você tem mais confiança e credibilidade? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? 

Instituições e atividades que têm mais confiança e credibilidade
(Estimulada e única)

1º lugar

2º lugar

A confiança nas instituições e atividades 

segue a mesma tendência das profissões, 

com destaque para a Medicina, Escolas e 

Corpo de Bombeiros. 
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Na sua opinião, existem problemas que interferem na qualidade do trabalho do médico que atua no sistema público de saúde no Brasil?
Quais problemas interferem na qualidade do trabalho do médico que atua no sistema público de saúde no Brasil?

Opinião sobre os problemas que interferem na qualidade do trabalho 
dos médicos (Estimulada e múltipla)

Interferência na qualidade do trabalho dos médicos que atuam no sistema 
público de saúde

Citações até 1%

1º lugar

2º lugar

3º lugar

94% da população percebem que há problemas 

que interferem na qualidade do trabalho do 

médico que atua no sistema público de saúde. 

As condições de trabalho ruins / precárias é o 

que mais interfere na qualidade do trabalho 

dos médicos do SUS. 



OPINIÃO DOS BRASILEIROS 
SOBRE O ATENDIMENTO 

PÚBLICO NA ÁREA DE SAÚDE

População brasileira, 16 anos ou mais
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Conhecer a opinião dos brasileiros sobre:

• os serviços de saúde no Brasil e o      

Sistema Único de Saúde (SUS) 

Objetivo



9

41% 59%

27%
NE

43%
SE

15%
S

15%
N/CO

A amostra é planejada e distribuída com base nos dados da população brasileira. Houve cota por sexo e idade (IBGE/CENSO 2010). 

Na fase de processamento foram feitos pequenos ajustes de ponderação, nessas variáveis demográficas e de classe econômica.

 A amostra é representativa da população brasileira.

(*) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A amostra foi de 2.042 entrevistas, com margem de erro de 2 pontos percentuais*.

Total população brasileira, a partir de 16 anos: 151,3 milhões
Fonte: IBGE – CENSO 2010 – Estimativa 2015

Distribuição da amostra e ponderação
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37%

18%

15%

7%

6%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

Saúde

Corrupção

Desemprego

Educação

Violência/ segurança/ polícia

Economia

Inflação

Crise Política/ Política

Salário

Crise

Não sabe

Considerando as áreas que são de responsabilidade do governo federal, na sua opinião qual é o principal problema do país hoje? 

Principal problema do país
(Espontânea e única)

A saúde é o principal problema do 

país na opinião de 37% dos 

brasileiros. 

Em seguida aparecem a corrupção

(18%) e o desemprego (15%).

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Usuário 
do SUS

Não usuário 
do SUS

39% 30%

17% 24%

15% 16%

7% 7%

6% 5%

5% 7%

2% 1%

1% 0,3%

1% 1%

1% 1%

1% 3%

Base: 1.671 371

Qual é o principal problema do país hoje?
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Nos últimos dois anos, você utilizou ou levou algum parente próximo que utilizou os serviços do SUS, Sistema Único de Saúde/ plano de saúde ?

Utilização do SUS nos últimos dois anos
(Estimulada e única)

Utilizou o 
SUS nos 

últimos 2 
anos
82%

Não 
utilizou

18%

Masculino Feminino 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais Fundamental Médio Superior

78% 86% 82% 84% 83% 81% 78% 83% 83% 76%

Penetração

Maioria dos brasileiros utilizou os 

serviços do SUS nos últimos dois anos 

(diretamente ou acompanhou um parente próximo). 

Maior proporção de mulheres usa os 

serviços, na comparação com os homens.

A utilização é menos comum no segmento de 

maior escolaridade.

2014: 89% 
2015: 83%
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Serviço de saúde (geral)

Avaliação dos serviços de saúde e do SUS 
(Estimulada e única – escala de 1 a 5)

De modo geral, como você avalia o serviço de saúde no Brasil? ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 
Falando agora sobre o SUS. Como você avalia o serviço prestado pelo SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil. Otimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 

Os serviços de saúde no Brasil são considerados ruins ou péssimos pela maioria da população brasileira. 

A avaliação do SUS segue as mesmas tendências da saúde em geral, com alta taxa de reprovação no total do Brasil.

Ótimo + bom (5 + 4)

Regular (3)

Ruim + péssimo (2 + 1)

Não sabe (0)
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De modo geral, como você avalia o serviço de saúde: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 

Avaliação dos serviços de saúde no Brasil
(Estimulada e única – escala de 1 a 5)

1% 1% 1% 1% 1% 0,5% 1%

65% 68% 58% 64% 66% 74% 59%

28% 26%
30% 30% 28% 21%

32%

6% 6% 11% 4% 5% 4% 8%

Total Sudeste Sul Nordeste
Norte/

Centro-Oeste RM Interior

Serviços de saúde no Brasil

Ótimo + bom (5 + 4)

Regular (3)

Ruim + péssimo (2 + 1)

Não sabe (0)

A avaliação ruim e péssimo dos serviços de saúde no Brasil é elevada em todas as regiões.

Na região Sul e nas cidades do interior, a taxa de reprovação é menor. 
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Falando agora sobre o SUS. Como você avalia o serviço prestado pelo SUS, Sistema Único de Saúde: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 

Avaliação dos serviços prestados pelo SUS
(Estimulada e única – escala de 1 a 5)

SUS
Ótimo + bom (5 + 4)

Regular (3)

Ruim + péssimo (2 + 1)

Não sabe (0)

A avaliação dos serviços prestados pelo SUS no Brasil é equivalente entre usuários e não usuários do sistema. 
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Falando agora sobre o SUS. Como você avalia o serviço prestado pelo SUS, Sistema Único de Saúde: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 

Avaliação dos serviços prestados pelo SUS no Brasil
(Estimulada e única – escala de 1 a 5)

O percentual da população que avalia o serviço prestado pelo SUS como ruim e péssimo é muito 

parecido entre as regiões, sendo os nordestinos e os moradores do interior menos críticos. 

2% 2% 1% 3% 3% 2% 2%

51% 52% 53% 45% 56% 59%
45%

32% 32% 31% 37%
28% 28%

36%

15% 15% 15% 16% 13% 11% 18%

Total Sudeste Sul Nordeste
Norte/

Centro-Oeste RM Interior

SUS no Brasil

Ótimo + bom (5 + 4)

Regular (3)

Ruim + péssimo (2 + 1)

Não sabe (0)
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De acordo com este cartão, quais ações você acha que o governo deveria tomar para melhorar a saúde no Brasil? Mais alguma? Alguma outra? 

Ações que governo deveria tomar para melhorar a saúde no Brasil
(Estimulada e múltipla)

65%

58%

50%

47%

47%

46%

45%

44%

43%

40%

35%

31%

27%

Diminuir a corrupção

Aumentar o número de profissionais da saúde

Aumentar o número de leitos para internação

Destinar mais recursos para a saúde

Facilitar o acesso a medicamentos

Qualificar os profissionais da saúde

Aumentar o número de médicos e outros profissionais (contratação)

Melhorar a infraestrutura física dos hospitais e prontos-socorros

Melhorar a infraestrutura física a rede de postos de saúde (qualidade)

Facilitar o acesso a tratamentos e exames como radioterapia,
quimioterapia, diálise etc

Melhorar a gestão

Remunerar melhor os médicos e os profissionais da saúde

Criar uma carreira no serviço público em nível nacional para o médico
e para outros profissionais de saúde de Estado

Usuário do SUS

65%

57%

50%

48%

47%

46%

45%

43%

44%

40%

34%

31%

26%

Base: 1.671

1º lugar

2º lugar

3º lugar

Na opinião da maioria dos brasileiros, para melhorar a saúde no País é preciso diminuir a corrupção. Em 
segundo lugar, acreditam que o caminho é aumentar o número de profissionais da saúde.


