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1. RESUMO

A residência médica é a forma mais tradicional de pós-graduação para o médico que
busca realizar uma especialização. Apesar dos mais de 40 anos da criação da Comissão Nacional
de Residência Médica, ainda não foi estabelecido um método de avaliação nacional dos
programas que permita identificar deficiências, orientar medidas de aperfeiçoamento e
determinar o perfil dos profissionais formados.¹

Nesse contexto a avaliação do médico egresso e sua opinião como profissional em
atividade se torna uma importante ferramenta indireta para avaliar a qualidade dos Programas de
Residência Médica, além de permitir determinar um perfil de atuação do especialista que pode
ser utilizado para guiar medidas de saúde pública e auxiliar o residente em formação a
compreender as perspectivas de sua profissão.

Este estudo visa determinar o perfil dos médicos egressos dos Programas de Residência
Médica em Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo e do Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto e
desta maneira realizar uma avaliação destes serviços, além de detectar possíveis diferenças nas
áreas de atuação destes profissionais após sua formação, com enfoque na tentativa de
identificação das características associadas a uma inserção mais prolongada do médico
especialista no Sistema Único de Saúde.



2. INTRODUÇÃO

A Residência Médica (RM) é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu que
visa a especialização de médicos e apresenta leis, regras e critérios bem estabelecidos e
regimentados pelo Ministério da Educação sob a responsabilidade da Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM). Foi regulamentada pelo Decreto n° 80.281 de 5 de setembro de
1977, que também criou a CNRM. Neste sistema os médicos pós-graduandos são inseridos na
prática diária de instituições de saúde sob a orientação de profissionais com alta capacidade
técnica e pedagógica ao longo de um período de tempo variável entre as diversas especialidades.¹

Os primeiros serviços de RM no Brasil foram criados ainda na década de 1940 no
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e no Hospital dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro. No decorrer da década seguinte, até 1955, houve o surgimento e consolidação dos
programas iniciais em algumas instituições públicas de referência.² Neste contexto o Prof. Ruy
Escorel Ferreira Santos fundou em fevereiro de 1954 o Departamento de Cirurgia da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) - USP.

Em 1962 foi criado o programa de residência médica (PRM) em Urologia do
HCFMRP-USP, ligado ao Departamento de Cirurgia e em 1979 foi criado o programa de
residência médica em urologia do Instituto de Urologia e Nefrologia (IUN) de São José do Rio
Preto. Desde então, em ambos os serviços, foram formados urologistas provenientes de todas as
regiões do país e que se inseriram no mercado de trabalho, atuando nas múltiplas
subespecialidades urológicas tanto no SUS como na saúde suplementar. Atualmente a divisão de
Urologia do HCFMRP-USP e o IUN oferecem respectivamente 4 e 2 vagas de residência ao ano.
A duração do programa é de 3 anos.

Apesar do tempo de existência dos PRM no país, praticamente não há mecanismos
regulares de avaliação dos residentes e egressos. Diferentemente de países como os Estados
Unidos onde existem organizações responsáveis por avaliar periodicamente os PRM com o
objetivo de garantir a qualidade e consistência do treinamento médico, no Brasil tais práticas não
estão instituídas e não são realizadas de rotina.3, 4

Considerando esta falta de informações, um mecanismo viável para se avaliar um
programa de formação profissional é conhecer como está performando o especialista treinado. O
egresso se torna um espelho da formação que recebeu. O acompanhamento regular e sistemático
destes pode fornecer informações valiosas quanto à inserção no sistema de saúde, perspectivas da
especialidade, satisfação profissional e adequação do treinamento recebido em relação às
demandas apresentadas pela comunidade. 5

Estabelecer um canal de comunicação com o egresso permite então que este fluxo de
informações retorne ao PRM, podendo ser utilizado para busca de melhorias e identificação de
problemas. Além disso, o contato estreita os laços do profissional com o seu centro de formação,
promovendo ações de educação continuada, participação em pesquisas científicas, troca de
informações e estímulo a doações, entre outros.6

Intuitivamente acredita-se que egressos de programas ligados à Universidades procuram
com maior frequência especialização através de programas de pós-graduação stricto sensu,
complementação especializada (fellows) e um maior número permanecem ligados a serviços
universitários ou hospitais de grande porte com atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Desta maneira o presente estudo visa determinar o perfil dos egressos do programa de
Residência Médica de Urologia do HC-FMRP-USP e do Instituto de Urologia e Nefrologia de
São José do Rio Preto, instituição privada com programa de residência médica consolidado em
Urologia. Avaliaremos dados referentes à atuação profissional, distribuição geográfica e
formações complementares, entre outros aspectos.



3. OBJETIVOS

a. Objetivo Geral

Determinar o perfil dos médicos egressos e avaliar através destes o programa de
Residência Médica em Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do Instituto de Urologia e Nefrologia de São
José do Rio Preto.

b. Objetivos Específicos

1. Avaliação objetiva e subjetiva dos programas de Residência Médica em Urologia;
2. Definir características sociodemográficas, carreira pós residência e satisfação com a

especialidade;
3. Comparar o tempo de atuação no SUS entre egressos de PRM ligados hospitais

universitários e instituições privadas;

4. MATERIAL E MÉTODOS

a. Desenho do estudo

Intenciona-se realizar um estudo observacional, retrospectivo e descritivo.
Serão buscados dados predominantemente quantitativos com perguntas objetivas, além

de algumas informações “subjetivas” (ex. visão pessoal do egresso) em questões abertas.

b. População do estudo

A população do estudo será constituída pelos médicos egressos dos programas de
Residência Médica em Urologia (PRMU) do HCFMRP-USP e do Instituto de Urologia e
Nefrologia de São José do Rio Preto nos últimos 25 anos, perfazendo um total de 102
ex-residentes (62 do HCFMRP-USP e 40 do IUN).

c. Critérios de inclusão

Serão incluídos os médicos egressos provenientes do PRMU do HCFMRP- USP e do
Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto, que tenham concluído o
programa de residência médica entre 1998 a Fev/2022 e estejam inseridos na lista do Sistema
de Informação da CNRM (SisCNRM) ou no banco de dados do HCFMRP-USP e do Instituto
de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto.

d. Critérios de exclusão

Serão excluídos os indivíduos que não concluíram o programa de residência neste
período, que se recusem a participar, aqueles com os quais não seja possível realizar contato
ou que tenham vindo a óbito.

e. Coleta de dados

Será fornecido o termo de consentimento livre-esclarecido a todos os participantes,
após a assinatura do termo, os egressos responderão um questionário eletrônico



disponibilizado através da plataforma Google Forms. As informações de contato serão
buscadas em banco de dados disponível no SisCNRM e nos dados mantidos pelo
Departamento de Cirurgia do HC-FMRP-USP e do Instituto de Urologia e Nefrologia de São
José do Rio Preto. Os dados estarão armazenados e seguirão as normas da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018. Será respeitado o sigilo e a não
identificação individual do participante.

f. Instrumento da coleta de dados

Os dados serão coletados através de questionário utilizando-se a ferramenta do Google
Forms (Apêndice C), composto na sua maioria por perguntas objetivas e questões abertas,
que propiciarão aos participantes expandirem as respostas anteriores. As perguntas elaboradas
foram divididas em 6 grupos:

1. Dados sociodemográficos;
2. Formação acadêmica e profissional;
3. Avaliação do sistema de ensino do programa de residência médica;
4. Trajetória profissional;
5. Remuneração;
6. Grau de satisfação com a profissão;

As táticas para melhorar a taxa de resposta dos egressos seguirão recomendações já
consolidadas para este modelo de pesquisa. Nos grupos de perguntas para avaliação do
sistema de ensino do programa e do grau de satisfação com a profissão utilizou-se uma escala
numérica do tipo Likert, de cinco pontos, para otimizar a confiabilidade e a velocidade de
resposta de todo o questionário.18

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O trabalho prevê duração de 12 meses, conforme descrito no cronograma abaixo.

11/
22

12/
22

01/
23

02/
23

03/
23

04/
23

05/
23

06/
23

07/
23

08/
23

09/
23

10/
23

11/
23

Levantamento
Bibliográfico e

Revisão de
Literatura

X X X

Submissão ao
CEP

X X X X

Coleta e
Avaliação dos

Dados

X X X X X

Redação da Tese X X X

Créditos X X X X X X X X X X X X X



6. ORÇAMENTO E RECURSO DA PESQUISA

O trabalho será financiado pelos próprios pesquisadores.

Item/Quantidade Preço unitário Preço Total

200 Folhas A4 R$ 20,00 R$ 40,00

Cartucho de tinta R$ 30,00 R$ 30,00

TOTAL R$ 70,00

7. ASPECTOS ÉTICOS

a. Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP

O projeto será submetido e aguardará a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para o
início da coleta de dados.

b. Consentimento Livre e Esclarecido

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será apresentado no início do
formulário e seu aceite será obrigatório para o prosseguimento do preenchimento das
informações. Através dele será garantido o sigilo sobre as informações fornecidas.



8. REFERÊNCIAS

1. SANTOS, R. A. D; NUNES, M. D. P. T. Medical education in Brazil. Medical Teacher, v.41,
n.10, p. 1106-1111, jul./2019. DOI: 10.1080/0142159X.2019.1636955

2. SOUSA, E. G. A residência médica no Brasil. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 09,
n. 02, p. 112-114, 1985. [Acessado 25 Setembro 2022]. doi: 10.1590/1981-5271v9.2-009. Epub
23 Jul 2021. ISSN 1981-5271.

3. OKHUNOV, Z; SAFIULLAH, S. Evaluation of Urology Residency Training and Perceived
Resident Abilities in the United States. Journal of Surgical Education, v. 76, n. 4, p. 936-948,
jul./2019. doi: 10.1016/j.jsurg.2019.02.002. Epub 2019 Feb 23. PMID: 30803721.

4. PERKINS, S.Q; DABAJA, A. Best Approaches to Evaluation and Feedback in Post-Graduate
Medical Education. Current Urology Reports, v. 21, n. 10, a. 36, aug./2020. doi:
10.1007/s11934-020-00991-2. PMID: 32789759.

5. KOCH, V. H. K.; DORIA FILHO, U. Avaliação do programa de residência médica do
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Revista
Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 35, n. 4, p. 454-9, 2011. Disponível em:
<https://www.scielo.br/pdf/rbem-v35n4/a03v35n4.pdf>.

6. SENGER, M. H. Trajetória profissional de egressos do curso de Medicina da Universidade de
Campinas (Unicamp), São Paulo, Brasil: o olhar do ex-aluno na avaliação do programa.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online]. 2018, v. 22, suppl 1, p. 1443-1455.
[Acessado 26 Setembro 2022]. doi: 10.1590/1807-57622017.0190. ISSN 1807-5762



APÊNDICES

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Análise e Comparação do Perfil

dos Egressos dos Programas de Residência Médica em Urologia do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do Instituto de

Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto, de responsabilidade do pesquisador Rodrigo

Coelho de Carvalho, mestrando do programa de Mestrado Profissional em Medicina da

FMRP-USP, e médico residente de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo sob orientação do Professor Dr.

Rodolfo Borges dos Reis.

A pesquisa será realizada com base nas respostas fornecidas pelos participantes no

questionário eletrônico disponibilizado. Este questionário é composto por perguntas abertas e

fechadas e para seu preenchimento completo não são necessários mais do que 10 minutos do

seu tempo.

Objetivos gerais: Caracterizar o perfil sociodemográfico dos médicos egressos do

Programa de Residência Médica em Urologia (PRMU) do Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do Instituto de Urologia e

Nefrologia de São José do Rio Preto. Analisar as virtudes e deficiências do PRMU sob o

ponto de vista dos egressos. Compreender a formação de recursos humanos em Urologia e

estabelecer possíveis diferenças entre os egressos de programas de residência ligados a

serviços universitários e não universitários.

Objetivos específicos: Descrever a atuação profissional dos egressos: dados

sociodemográficos, formação acadêmica, situação profissional atual, engajamento no Sistema

Único de Saúde, engajamento em instituições de educação médica, trajetória profissional após

a residência e acesso à publicação técnico-científica. Serão comparados os dados obtidos de

um programa de residência médica em urologia consolidado realizado em instituição privada,

Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto, com os dados do programa de

residência médica em urologia do HCFMRP-USP.

O presente termo de consentimento ficará disponível no início do questionário e só

será incluído no estudo se a caixa de verificação de consentimento explícito em participar da

pesquisa estiver marcada. Os dados estarão armazenados e seguirão as normas da Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018. Será respeitado o sigilo e a não



identificação individual do participante.

Riscos: acreditamos que o questionário, mesmo tendo sido elaborado de forma concisa

e seguindo orientações da literatura nacional e internacional, possa ser considerado demorado

pelo participante, causando certo desconforto durante seu preenchimento. Os dados estarão

armazenados e seguirão as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),

Lei n° 13.709/2018. Será respeitado o sigilo e a não identificação individual do participante.

Benefícios: possibilidade de avaliar o Programa de Residência Médica em Urologia do

HC-FMRP-USP e do Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto, pela ótica

dos egressos e implementar mudanças, caso necessárias e cabíveis.

Direito de confidencialidade ao participante da pesquisa: direito de não identificação e

de manutenção do caráter confidencial da informação com relação à privacidade. As

informações serão coletadas de forma que a identificação do sujeito só será possível pela

decodificação da tabela mestre. Além disso, os dados serão mantidos criptografados. Os

autores se comprometem a não divulgar ou expor as informações coletadas durante ou após a

realização da pesquisa. Os pesquisadores também se comprometem a impedir completamente

a correlação dos dados divulgados com os sujeitos individualmente. Salvo a informação que

são egressos do programa de residência em estudo.

Garantia de acesso: você deverá guardar uma via deste TCLE. Em qualquer etapa da

pesquisa, você poderá contatar-me pelo telefone número 16-98110-4480 ou e-mail

rccarvalho@fmrp.usp.br, para esclarecimento de eventuais dúvidas acerca de procedimentos,

riscos e benefícios. Meus dados para contato também estarão contidos no início do

questionário e no convite para participação desta pesquisa.

Garantia de liberdade da retirada do TCLE, a qualquer momento você poderá deixar

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo ou dano à sua pessoa.

Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar na pesquisa.

Se você leu, entendeu e concorda em participar da pesquisa, por favor, coloque a data,

seu nome e assine este documento.

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são

responsáveis por supervisionar pesquisas em seres humanos que são realizadas na instituição

e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os

participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das

Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto fica localizado no subsolo do hospital

mailto:baribeiro@fmrp.usp.br


e funciona de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00hs, telefone de contato (16) 3602-2228.0

Data: / /

Nome (participante):

Assinatura:

Data: / /

Nome (pesquisador que obtém o TCLE):

Assinatura:



APÊNDICE B - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO:

Ao colega Urologista.

Me chamo Rodrigo Coelho de Carvalho, sou médico residente de Urologia no Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

(HC-FMRP-USP) e mestrando do programa de Mestrado Profissional em Medicina desta

instituição sob orientação do Prof. Dr. Rodolfo Borges dos Reis.

Este é um convite para que você participe de uma pesquisa que tem o intuito de traçar

o perfil do médico especialista em Urologia formado pelo HC-FMRP-USP e pelo Instituto de

Urologia e Nefrologia (IUN) de São José do Rio Preto, traçando paralelos e detectando

possíveis diferenças entre os egressos de PRM ligados a hospitais universitários e instituições

privadas. Esperamos que através destes dados possamos avaliar a formação dos médicos

residentes em cada um dos serviços e fornecer caminhos e informações que levem à melhoria

de ambos os programas de residência.

A pesquisa pode ser encontrada em link que será encaminhado a você e será realizada

inteiramente através deste questionário eletrônico. Caso tenha problemas com o link, me

envie um e-mail que o encaminharei novamente. Responder todas as questões não levará mais

do que 10 minutos e é de extrema importância para o sucesso dos nossos objetivos.

Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá contatar-me pelo telefone número

+55-16-98110-4480 ou por e-mail rccarvalho@fmrp.usp.br, para esclarecimento de eventuais

dúvidas acerca de procedimentos, riscos e benefícios.

mailto:baribeiro@fmrp.usp.br


APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO

1. Se você leu, entendeu e concorda em participar da pesquisa, por favor, assinale
a opção correspondente: *

O Concordo em participar da pesquisa.
O Não concordo em participar da pesquisa.

IDENTIFICAÇÃO

2. Sexo

O Masculino
O Feminino

3. Data de Nascimento

Exemplo: 01/01/1965

/ /

Dados de Moradia

4. Cidade e estado

Graduação em Medicina

5. Nome da Instituição / ano

RESIDÊNCIA MÉDICA EM UROLOGIA

6. Qual instituição de formação? *

O HCFMRP-USP

O Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto

7. Ano de conclusão *

Digitar o ano com quatro dígitos



Avaliação do Sistema de Ensino da Residência Médica

8. Quão satisfeito você ficou com a carga horária de aulas teóricas do programa de
residência? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

9. Quão satisfeito você ficou com as discussões de casos clínicos com
preceptores? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

10. Quão satisfeito você ficou com o treinamento cirúrgico e ensino técnico? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

11. Quão satisfeito você ficou com o número de atendimentos e variabilidade dos casos?*

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

12. Quão satisfeito você ficou com a capacitação para atendimento (diagnóstico,
tratamento e seguimento) de casos de nível secundário de atenção à saúde? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

13. Quão satisfeito você ficou com a capacitação para atendimento (diagnóstico,
tratamento e seguimento) de casos de nível terciário de atenção à saúde? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

14. Quão preparado para o mercado de trabalho você considera ter saído do
Programa de Residência Médica? *

Nada preparado 1       2 3 4 5 Muito preparado

SITUAÇÃO APÓS A RESIDÊNCIA EM UROLOGIA

15. Fez/faz algum tipo de especialização ou complementação especializada (R6/
Fellowship)? *

O Sim      Em que área ? ___________________________
O Não      Pular para a pergunta 21

16. Tipo e nome da instituição *

O Pública
O Privada
O Nome:



17. Foi/ será concluída em que ano? *

Pós Graduação

18. Cursa ou cursou algum programa de Mestrado, Doutorado ou Pós-
Doutorado? *

O Sim
O Não Pular para a pergunta 25

Mestrado

19. Nome da instituição*

20. Tipo
O Pública
O Privada

Doutorado

21. Nome da instituição *

22. Tipo *

O Pública
O Privada

Pós-Doutorado

23. Nome da instituição *

24. Tipo *

O Pública
O Privada



Título De Especialista

25. Possui título de especialista? *

O Sim
O Não Pular para a pergunta 27

26. Obteve o título de especialista em quanto tempo após o término da residência? *

Marque todas que se aplicam.

O Até 1 ano

O Até 2 anos

O Outro: ___________

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

27. Qual sua principal área de atuação profissional? Considerar a atividade que mais
consome seu tempo, inclusive plantões. Você pode selecionar mais de uma opção.

O Em formação (fellowship/ complementação especializada)
O Urologia Geral
O Subespecialidade Urológica: ___________________________
O Ensino / Pesquisa
O Gerenciamento de clínicas / hospitais na área médica
O Aposentado
O Outra atividade fora da medicina (especificar abaixo)
O Outra especialidade médica (especificar abaixo)
O Outro:

Atuação No Sus

28. Trabalha em hospitais ou serviços financiados pelo SUS? *

O Sim
O Não Pular para a pergunta 32

29. Em quais cidade(s) e estado(s)? *

30. Total de horas semanais em hospitais ou serviços financiados pelo SUS? *

31. Há quanto tempo trabalha nestes hospitais ou serviços financiados pelo SUS?

Em anos.



Atuação Em Hospitais Privados Ou Consultório Privado

32. Atua no sistema suplementar de Saúde?

O Sim
O Não Pular para a pergunta 37

33. Em quais cidade(s) e estado(s)? *

34. Total de horas semanais em hospitais privados ou consultório privado? *

35. Há quanto tempo trabalha no sistema privado de Saúde? *

Em anos.

36. Você é associado a algum convênio médico? *

O Sim
O Não

Atuação Fora Da Área Da Saúde

37. Você possui alguma outra fonte de renda que não dependa de sua formação como
médico urologista? *

O Sim
O Não

Atuação Em Pesquisa

38. Você realiza pesquisa na área da saúde? *

O Sim
O Não Pular para a pergunta 40

39. Em que contexto desenvolve atividade de pesquisa? *

O Empresa privada
O Universidades públicas
O Universidades privadas
O Outro:



Atuação Na Formação Médica

40. Você trabalha ou já trabalhou com o ensino médico (preceptoria / docência) para a
graduação ou programa de residência médica? Instituições públicas ou privadas?

O Sim
O Graduação (O Pública; O Privada)
O Programa de Residência Médica (O Pública; O Privada)

O Não

REMUNERAÇÃO

41. Renda mensal aproximada (renda mensal por seu trabalho na área da saúde)?
Em reais.

O 0 - 10 mil reais
O 10 - 20 mil reais
O 20 - 30 mil reais
O 30 - 40 mil reais
O 40 - 50 mil reais
O 50 - 60 mil reais
O 60 - 70 mil reais
O 70-100 mil reais
O Mais de 100 mil reais

42. Você acha que seu salário é compatível com a sua profissão e a sua
formação? *

O Sim
O Não
O Outro:

43. Quão satisfeito você está com sua remuneração mensal como médico
urologista? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

44. Qual porcentagem da sua remuneração mensal advém de trabalho financiado pelo
SUS? *

0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100%

45. Qual porcentagem da sua remuneração mensal advém de trabalho em
hospitais ou consultórios particulares? *

0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100%



46. Qual porcentagem da sua remuneração mensal advém de trabalho com
convênios médicos? *

0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100%

47. Qual porcentagem da sua remuneração mensal advém de trabalho ligado a
formação médica (preceptoria/docência)? *

0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100%

48. Qual a porcentagem da sua remuneração mensal advém de atividade não
relacionada à urologia? *

0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100%

ATIVIDADES EM UROLOGIA

Visão Geral

49. Qual o grau de satisfação com suas atividades em Urologia hoje? *

Nada satisfeito 1 2 3 4 5 Muito satisfeito

50. Justifique seu grau de satisfação de maneira sucinta.

51. Se estivesse terminando o sexto ano de medicina hoje, qual especialidade médica
escolheria para sua carreira?

52. Se estivesse terminando o terceiro ano de residência médica em Urologia hoje, em

qual subespecialidade você procuraria aprofundar seus conhecimentos?

53. Deixe seu comentário (não obrigatório) sobre qualquer aspecto da sua
formação, da sua carreira ou sobre esta pesquisa. Obrigado.

Se puder, ajude a pesquisa a atingir o maior número de pessoas possível. Forneça o contato de
egressos ou compartilhe o e-mail recebido ou o link que consta no corpo do e-mail com os
egressos conhecidos. E ainda, caso queira se identificar (não obrigatório) poderemos retirar seu
e-mail/contato das próximas mensagens em busca da resposta dos demais egressos. Obrigado.


