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Canoas, julho de 2020 

BOLETIM ESPECIAL O PERFIL DA POPULAÇÃO E DOS TRABALHADORES DA 
ÁREA DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE E NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  

O boletim especial sobre o Perfil da População e dos Trabalhadores da Área da 

Saúde no estado do Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no 

Município de Porto Alegre visa colaborar com este momento extraordinário que se está 

vivendo no sentido de subsidiar a sociedade civil e o setor público na tomada de decisão. 

Tem como fonte a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua (PNADC) do 

primeiro trimestre de 2020, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

publicado em 15 de maio de 2020. Este trabalho é realizado conjuntamente com a equipe 

de pesquisadores do Observatório da Realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio 

dos Sinos – ObservaSinos, vinculado a Universidade do Vale do Rio dos Sinos- 

UNISINOS.  A expectativa é encontrar leitores atentos, ao mesmo tempo, em que se 

possa contribuir para o aumento do bem estar de toda a comunidade 

Apresenta a quantidade e a proporção de pessoas nos domicílios por sexo, 

raça/cor e faixa etária, assim como a quantidade e a proporção de profissionais na 

área da saúde por sexo e faixa salarial, nas regiões estudadas. Seguem os dados! 
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RIO GRANDE DO SUL 

A tabela 1 apresenta a estimativa do total de pessoas nos domicílios por sexo, 

raça/cor e por faixa etária no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). É objetivo da ilustração visualizar a distribuição das 

pessoas nos domicílios com as características selecionadas. 

Pode-se perceber na tabela 1 como está distribuída as pessoas por domicilio 

no estado do Rio Grande do Sul, quando se olha os homens por raça/cor nota-se que 

os autodeclarados como amarela está concentrado na faixas etárias 25-39 com 2.240 

pessoas, e os brancos na faixa etária 40-59 anos, com 1.224.1126 pessoas. Os 

indígenas estão na faixa 40-59 anos com 5.398 pessoas, assim como os pardos com 

185.962 pessoas e os pretos/negros com 91.676 pessoas. Quando se olha para as 

mulheres  percebe-se que a amarela se concentra na faixa etária 40-59 anos com 

2.842 pessoas, assim como a branca com 1.358.439. A indígena, fica na faixa etária 

60-79 com 2.481 pessoas. A parda e a preta/negra ficam com 178.019 pessoas na 

faixa etária de 40-59 anos. 

A figura 1 mostra a proporção do total de pessoas nos domicílios por faixa etária 

no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua do 01/2020. E a figura 2 evidencia a proporção do total de pessoas 

nos domicílios por sexo, raça/cor no estado Rio Grande do Sul de acordo com a 

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020. A disposição das 

ilustrações são captar sinteticamente distribuição das pessoas nos domicílios do 

estado. 

Na figura 1 percebe-se que no conjunto a população do estado do Rio Grande 

do Sul aglutina-se na faixa etária 25-39 com 21% e 40-59 com 28%. Quando 

observamos os idosos, os mais de 60 anos verifica-se 21%, já na figura 2 nota-se que 

as mulheres somam 51% da população do estado do Rio Grande do Sul, enquanto os 

homens 49%. As mulheres distribuem-se conforme a raça/cor em Branca 41%, Parda 

6% e negro/preto com 3%, já os homens estão dispostos em Branca 39%, Parda 7% 

e com negro/preto 3%.  
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Tabela 1 – Estimativa de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor e faixa etária no estado Rio Grande do Sul de a partir da Pesquisa Nacional de 
Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

Idade 

Homem Mulher 

Total Geral 

Amarela Branca Indígena Parda Preta Total Amarela Branca Indígena Parda Preta Total 

0-13 1.221 721.079 1.499 173.953 75.557 973.308 550 655.609 405 139.742 46.399 842.705 1.816.013 

14-17 - 229.322 471 54.722 13.902 298.417 - 200.346 273 47.552 12.357 260.528 558.944 

18-24 - 411.043 1.598 98.255 42.154 553.050 1.163 379.497 439 75.679 41.161 497.939 1.050.989 

25-39 2.240 913.835 2.264 158.205 84.272 1.161.179 1.747 1.002.112 2.432 167.018 96.260 1.269.570 2.430.749 

40-59 467 1.224.112 5.398 185.962 91.676 1.507.615 2.482 1.358.439 2.396 178.019 97.867 1.639.202 3.146.817 

60-79 2.028 801.048 1.195 98.655 48.547 952.835 1.713 935.024 2.481 109.552 55.076 1.103.846 2.056.682 

80 e + 424 118.388 - 3.277 4.282 126.733 1.531 178.049 279 13.697 5.456 199.012 325.745 

Total 6.380 4.418.826 12.424 773.027 360.390 5.573.136 9.186 4.709.077 8.705 731.258 354.577 5.812.802 11.385.938 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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Figura 1 - Proporção do total de pessoas nos domicílios faixa etária no estado Rio Grande do 
Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

Figura 2 - Proporção do total de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor no estado Rio Grande 
do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

http://www.ibge.gov.br/
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A tabela 2 retrata a quantidade de profissionais na área da saúde por sexo e faixa 

salarial no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

É propósito da ilustração visualizar a distribuição das pessoas nos domicílios com as 

características selecionadas. Pode-se visualizar na tabela que nas atividades de 

atendimento hospitalar que a força de trabalho masculina e feminina esta agrupada na 

faixa de renda entre [1SM]+1a[2SM]  com 11.616 e 47.063 pessoas respectivamente. 

Nas atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos percebe-

se que os homens estão aglomerados nas faixas de rendimentos entre [5SM]+1a[10SM] 

com 5.832 pessoas enquanto as mulheres estão nas faixas [1SM]+1a[2SM] com 33.671 

pessoas. E nas atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica os 

homens agrupam-se na faixa [10SM]+1a[20SM com 496 pessoas, ao passo que as 

mulheres estão nas faixas [1SM]+1a[2SM] 4.567 pessoas. Já as atividades de 

profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos disposição apresenta a 

seguinte estrutura, os homens e as mulheres reúnem-se na faixa [1SM]+1a[2SM] com 

1.498 pessoas e 8.077 pessoas respectivamente, e nas atividades de atenção à saúde 

humana não especificadas anteriormente nota-se o que os homens estão agrupados na 

faixa [5SM]+1a[10SM] com 412 pessoas, enquanto as mulheres estão na faixa 

[3SM]+1a[5SM] com 2.692 pessoas. 

A Figura 3 identifica a proporção de profissionais na área da saúde por sexo e 

faixa salarial no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A finalidade da ilustração é expor a distribuição da força de trabalho com as 

características selecionadas. Nota-se na figura que as atividades de atendimento 

hospitalar concentram 45% dos profissionais da área da saúde no estado do Rio Grande 

do Sul, pode-se perceber que na sua grade maioria a força de trabalho é feminina 331%, 

neste segmento. Já as atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e 

odontólogos absorvem 37% da força de trabalho sendo que 28% do total é de mulheres. 

Nas atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica, estão 4 do total 

de trabalhadores sendo que a grande maioria (3%) é feminina.  As atividades de 

profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos absorvem 11% e 3% as 

atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, ambas 

majoritariamente feminina. A atividade onde existem mais homens é a de atendimento 

hospitalar.  
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Tabela 2 – Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e faixa salarial no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de 
Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

  
  

Atividades de 
atendimento hospitalar 

Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos 

Atividades de serviços 
de complementação 

diagnóstica e 
terapêutica 

Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos 

Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente 

Total 
Geral 

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

1 a [0,5SM]      653 653     1.493 1.493  532 532 2.678 

[0,5SM]+1 a [1SM]  582 4.593 5.175 475 8.040 8.515  1.531 1.531 1.431 2.172 3.604 324 1.778 2.103 20.927 

[1SM]+1 a [2SM]  11.616 47.063 58.679 2.192 33.671 35.863  4.567 4.567 1.498 8.077 9.575  1.907 1.907 110.591 

[2SM]+1 a [3SM]  6.990 19.510 26.500 4.381 10.269 14.650 463 1.067 1.530 490 5.356 5.845 338 664 1.002 49.527 

[3SM]+1 a [5SM]  5.650 9.989 15.639 5.566 12.940 18.506 386 1.017 1.403 1.265 4.605 5.870  2.692 2.692 44.110 

[5SM]+1 a [10SM]  799 7.973 8.771 5.832 9.396 15.228    212 4.342 4.554 412  412 28.965 

[10SM]+1 a [20SM]  4.828 3.457 8.285 2.740 1.759 4.499 496 622 1.118 311 515 825    14.727 

[20SM]+1 ou mais  253 221 474 2.536 1.301 3.837       356  356 4.667 

Total Geral  30.716 92.807 123.523 23.723 78.891 102.614 1.344 8.804 10.148 5.206 26.559 31.766 1.431 7.573 9.004 277.055 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em 
www.ibge.gov.br 
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Figura 3 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo no estado Rio Grande do Sul 
de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

A Figura 4 observa a proporção de profissionais na área da saúde por faixa 

salarial no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A serventia da ilustração é caracterizar a distribuição da força de trabalho com 

as características selecionadas. 

Figura 4 – Proporção de profissionais na área da saúde por faixa salarial no estado Rio Grande 
do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 



8 

Percebe-se na figura 4 que a faixa salarial [1SM]+1a[2SM] concentra 40% do 

total de profissionais na área da saúde no estado do Rio Grande do Sul e apenas 2% 

percebe [20SM]+1ou mais.  

A tabela 3 exprime a quantidade de profissionais na área da saúde por sexo e 

ocupações selecionadas no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). É propósito da ilustração visualizar a distribuição das 

pessoas nos domicílios com as características selecionadas. Nota-se nas tabelas que 

na atividade de atendimento hospitalar se destaca a ocupação de profissionais de 

nível médio de enfermagem com 7.821 pessoas preenchida por homens e 35.221 

pessoas por mulheres, já nas atividades de atenção ambulatorial executadas por 

médicos e odontólogos, são os dentistas com 9.273 pessoas do sexo masculino e 

mulheres concentram-se nos  Profissionais de nível médio de enfermagem com 

13.184 pessoas  Nas atividades de serviços de complementação diagnóstica e 

terapêutica são os escriturários gerais e os recepcionistas em geral com 386 pessoas 

e 1.195 pessoas respectivamente. Os fisioterapeutas e os psicólogos são a maioria 

das atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos 
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Tabela 3 – Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas no estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

  

 Atividades de 
atendimento hospitalar  

 Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos  

 Atividades de serviços 
de complementação 

diagnóstica e 
terapêutica  

 Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos  

 Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente  

 Total Geral  

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

Médicos Gerais 2.345 2.187 4.531 2.340 2.115 4.455 - - - - - - - - - 8.986 

Médicos 
Especialistas 

1.973 3.782 5.754 4.751 4.699 9.450 - - - - - - - - - 15.204 

Profissionais de 
enfermagem 

1.315 9.153 10.467 518 4.401 4.920 - 652 652 - - - - - - 16.039 

Dentistas - 811 811 9.273 11.482 20.754 - - - - - - - - - 21.566 

Fisioterapeutas 1.592 2.477 4.069 - - - - - - 1.122 4.823 5.945 - - - 10.014 

Psicólogos - 381 381  287 287 - - - 869 11.497 12.367 - - - 13.035 

Profissionais de 
nível médio de 
enfermagem 

7.821 35.221 43.041 2.384 13.184 15.568 - 408 408 - 2.303 2.303 - 1.814 1.814 63.134 

Escriturários 
Gerais 

5.366 8.359 13.726 292 7.034 7.326 386 397 782 - 311 311 - - - 22.145 

Recepcionistas 
em geral 

- 1.278 1.278 1.422 9.527 10.949 - 1.195 1.195 - 644 644 - 382 382 14.447 

Trabalhadores 
de limpeza de 
interior de 
edifícios, 
escritórios, hotéis 
e outros 
estabelecimentos 

582 5.798 6.380  3.814 3.814 - 430 430 - 804 804 - - - 11.429 

 Total Geral  20.993 20.980 386 1.991 - 195.999 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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A Figura 15 evidencia a proporção de profissionais na área da saúde por sexo 

e ocupações selecionadas no estado do Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A utilidade da ilustração é caracterizar a distribuição 

da força de trabalho com as características selecionadas. 

Figura 5 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas no 
estado Rio Grande do Sul de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua 
de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

A figura mostra que 77% dos profissionais da área de saúde no estado do Rio 

Grande do Sul são mulheres. Somente na ocupação de médicos gerais os homens 

são maioria, com 52% do total. Nas demais analisadas a grande maioria são de 

mulheres.  
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REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

A tabela 4 apresenta a estimativa do total de pessoas nos domicílios por sexo, 

raça/cor e por faixa etária na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É objetivo da ilustração visualizar a 

distribuição das pessoas nos domicílios com as características selecionadas. 

Pode-se perceber na tabela 4 como está distribuída as pessoas por domicilio 

na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), quando se olha os homens por 

raça/cor nota-se que os autodeclarados como amarela concentram-se n a faixa etária 

60-79 com 1.478  e os brancos na faixa etária 40-59 anos, com 432.840 pessoas. Os 

indígenas estão na faixa 40-59 anos com 3.669 pessoas, assim como os pardos com 

50.836 pessoas e os pretos/negros na faixa etária 25-39 com 48.112 pessoas. 

Quando se olha para as mulheres percebe-se que a amarela se concentra na faixa 

etária 40-59 anos com 1.990 pessoas, assim como a branca com 511.030, a indígena 

com 1.901 pessoa e a parda com 48.709 pessoas. A preta/negra ficam com 61.284 

pessoas na faixa etária de 25-39 anos. 

A figura 6 mostra a proporção do total de pessoas nos domicílios por faixa etária 

na Região Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar Continua do 01/2020. E a figura 7 evidencia a proporção do total 

de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor na Região Metropolitana de Porto Alegre 

acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020. A 

disposição das ilustrações é captar sinteticamente distribuição das pessoas nos 

domicílios do estado. 

Na figura 6 percebe-se que no conjunto a população da Região Metropolitana 

de Porto Alegre aglutina-se na faixa etária 25-39 com 22% e 40-59 com 27%. Quando 

observamos os idosos, os mais de 60 anos verifica-se 21%, e na figura 7 nota-se que 

as mulheres somam 52% da população da Região Metropolitana de Porto Alegre, 

enquanto os homens 48%. As mulheres distribuem-se conforme a raça/cor Branca 

42%, Parda e Negro/Preto com 5%, já os homens estão dispostos em Branca 38%, 

Parda 6,82% e Negro/Preto 5%.  
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Tabela 4 – Estimativa de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor e faixa etária na Região Metropolitana de Porto Alegre a partir da Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

Idade 

Homem Mulher 

Total Geral 

Amarela Branca Indígena Parda Preta Total Amarela Branca Indígena Parda Preta Total 

0-13 598 271.161 1.313 46.870 49.967 369.909 - 244.900 - 42.209 24.735 311.845 681.753 

14-17 - 76.581 - 12.437 7.603 96.621 - 66.359 - 16.303 4.808 87.470 184.091 

18-24 - 168.675 293 29.694 22.213 220.875 1.163 149.116 343 23.859 23.407 197.889 418.764 

25-39 1.414 345.573 1.927 44.330 48.112 441.719 343 383.067 1.349 42.261 61.284 488.304 930.022 

40-59 - 432.840 3.669 50.836 47.956 535.301 1.990 511.030 1.901 48.709 54.334 617.964 1.153.265 

60-79 1.478 289.760 1.195 30.858 26.329 350.983 1.478 366.788 1.607 39.853 32.241 441.968 792.950 

80 e + 424 45.684 - 1.352 2.682 50.505 1.135 73.618 - 3.632 2.749 81.135 131.640 

Total Geral 3.913 1.630.274 8.397 216.378 204.861 2.065.912 6.110 1.794.879 5.200 216.826 203.559 2.226.573 4.292.485 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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Figura 6 - Proporção do total de pessoas nos domicílios faixa etária na Região Metropolitana de 
Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

Figura 7 - Proporção de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor e faixa etária na Região 
Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 
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A tabela 5 retrata a quantidade de profissionais na área da saúde por sexo e 

faixa salarial na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) de acordo com a 

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). É propósito da ilustração visualizar a distribuição 

das pessoas nos domicílios com as características selecionadas. Pode-se visualizar 

na tabela que nas atividades de atendimento hospitalar que a força de trabalho masculina 

esta agrupada na faixa de renda entre [2SM]+1 a [3SM]  com 5.767 pessoas e a feminina 

na faixa  entre [1SM]+1 a [2SM] com 20.646 pessoas. Nas atividades de atenção 

ambulatorial executadas por médicos e odontólogos percebe-se que os homens estão 

aglomerados nas faixas de rendimentos entre [5SM]+1a[10SM] com 3.596  pessoas 

enquanto as mulheres estão nas faixas [1SM]+1a[2SM] com 7.823 pessoas. E nas 

atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica os homens e as 

mulheres agrupam-se na faixa [1SM]+1 a [2SM] com 3.040 pessoas cada. Já as 

atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos os homens 

estão na faixa [1SM]+1 a [2SM] com 1.187 pessoas e as mulheres com 3.756 estão na 

faixa [5SM]+1 a [10SM], e nas atividades de atenção à saúde humana não especificadas 

anteriormente nota-se o que os homens estão agrupados na faixa [5SM]+1a[10SM] com 

412 pessoas, enquanto as mulheres estão na faixa [3SM]+1a[5SM] com 1.431 pessoas. 

A Figura 8 identifica a proporção de profissionais na área da saúde por sexo e 

faixa salarial na Região Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). A finalidade da ilustração é expor a distribuição da força de trabalho 

com as características selecionadas. Nota-se na figura que as atividades de 

atendimento hospitalar concentram 50% dos profissionais da área da saúde no estado 

do Rio Grande do Sul, pode-se perceber que na sua grade maioria a força de trabalho 

é feminina 351%. No segmento das atividades de atenção ambulatorial executadas 

por médicos e odontólogos estão 29% dos trabalhadores, nas atividades de serviços 

de complementação diagnóstica e terapêutica, 4% nas atividades de profissionais da 

área de saúde, exceto médicos e odontólogos 14% e nas atividades de atenção à 

saúde humana não especificadas anteriormente 3%. Em todas as atividades, a força 

de trabalho feminina é majoritária, a atividade onde existem mais homens é a de 

atendimento hospitalar.  
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Tabela 5 – Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e faixa salarial na Região Metropolitana de Porto Alegre acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

  
  

Atividades de 
atendimento hospitalar 

Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos 

Atividades de serviços 
de complementação 

diagnóstica e 
terapêutica 

Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos 

Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente 

Total 
Geral 

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

1 a [0,5SM]           411 411    411 

[0,5SM]+1 a [1SM] 582 2.000 2.581  2.855 2.855  1.051 1.051 1.431 1.368 2.799  503 503 9.789 

[1SM]+1 a [2SM] 4.996 20.646 25.642 292 7.823 8.115  3.040 3.040 1.187 3.195 4.382  411 411 41.589 

[2SM]+1 a [3SM] 5.767 8.901 14.668  5.655 5.655 190 237 427 221 2.617 2.838 338 664 1.002 24.590 

[3SM]+1 a [5SM] 3.819 5.149 8.968 1.382 6.931 8.313  660 660 389 3.715 4.104  1.431 1.431 23.476 

[5SM]+1 a [10SM] 273 6.417 6.690 3.596 5.503 9.099    212 3.756 3.967 412  412 20.169 

[10SM]+1 a [20SM] 3.935 3.457 7.393 2.567 466 3.033     515 515    10.940 

[20SM]+1 ou mais 253 221 474 688 368 1.056       356  356 1.886 

Total Geral 19.625 46.791 66.416 8.525 29.875 38.400 190 4.987 5.177 3.440 15.575 19.016 1.106 3.009 4.115 133.123 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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Figura 8 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo e faixa salarial na Região 
Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

A Figura 9 observa a proporção de profissionais na área da saúde por faixa 

salarial na RMPA de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua 

de 01/2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A serventia da 

ilustração é caracterizar a distribuição da força de trabalho com as características 

selecionadas. 

Figura 9 - Proporção de profissionais na área da saúde por faixa salarial na Região Metropolitana 
de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 
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Percebe-se na figura que a faixa salarial [1SM]+1a[2SM] concentra 31% do total 

de profissionais na área da saúde no estado do Rio Grande do Sul e apenas 1% 

percebe [20SM]+1ou mais. 

A tabela 6 exprime a quantidade de profissionais na área da saúde por sexo e 

ocupações selecionadas na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É propósito da ilustração visualizar a 

distribuição das pessoas nos domicílios com as características selecionadas. 

Nota-se na tabela que na atividade de atendimento hospitalar a ocupação 

masculina que se destaca é a de escriturários gerais com 3.818 pessoas, e a feminina 

com profissionais de nível médio de enfermagem 15.912 pessoas, já nas atividades 

de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos, são os dentistas com 

2.491 homens e as mulheres com 6.154 profissionais de nível médio de enfermagem. 

Nas atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica são os 

profissionais de enfermagem mulheres na sua totalidade o destaque. Os psicólogos 

concentram a grande parte das ocupações das atividades de profissionais da área de 

saúde, exceto médicos e odontólogos, e nas atividades de atenção à saúde humana 

não especificadas anteriormente são os profissionais de nível médio de enfermagem 
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Tabela 6 - Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas na Região Metropolitana de Porto Alegre de acordo com 
a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

  

 Atividades de 
atendimento hospitalar  

 Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos  

 Atividades de serviços 
de complementação 

diagnóstica e 
terapêutica  

 Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos  

 Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente  

 Total Geral  

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

Médicos gerais 2.108 2.187 4.295 1.562 1.370 2.932          7.226 

Médicos 
especialistas 

1.080 3.360 4.440 1.646 1.660 3.306          7.746 

Profissionais de 
enfermagem 

1.315 3.690 5.005 518 3.163 3.682  652 652       9.338 

Dentistas  811 811 2.491 2.983 5.474          6.285 

Fisioterapeutas 1.141 1.808 2.948       501 3.228 3.729    6.678 

Dietistas e 
nutricionistas 

 273 273  1.342 1.342     2.310 2.310    3.925 

Psicólogos  381 381  287 287    601 7.734 8.334    9.002 

Profissionais de 
nível médio de 
enfermagem 

3.567 15.912 19.479 841 6.154 6.995     866 866  1.431 1.431 28.772 

Escriturários 
gerais 

3.818 4.311 8.128 292 4.232 4.524  397 397  311 311    13.360 

Trabalhadores 
de limpeza de 
interior de 
edifícios, 
escritórios, hotéis 
e outros 
estabelecimentos 

582 1.918 2.500  1.817 1.817          4.317 

Total Geral 13.610 34.651 48.261 7.351 23.009 30.359  1.049 1.049 1.102 14.449 15.551  1.431 1.431 96.651 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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A Figura 10 evidencia a proporção de profissionais na área da saúde por sexo 

e ocupações selecionadas na Região Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a 

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). A utilidade da ilustração é caracterizar a distribuição 

da força de trabalho com as características selecionadas. A figura mostra que 77% 

dos profissionais da área de saúde na Região Metropolitana de Porto Alegre são 

mulheres. Somente na ocupação de médicos gerais os homens são maioria, com 51% 

do total. Nas demais analisadas a grande maioria são de mulheres 

Figura 10 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas na 
Região Metropolitana de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

  



20 

PORTO ALEGRE 

A tabela 7 apresenta a estimativa do total de pessoas nos domicílios por sexo, 

raça/cor e por faixa etária no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). É objetivo da ilustração visualizar a distribuição das 

pessoas nos domicílios com as características selecionadas. Pode-se perceber na 

tabela  como está distribuída as pessoas por domicilio no município de Porto Alegre, 

quando se olha os homens por raça/cor nota-se que os autodeclarados como amarela 

concentram-se n a faixa etária 25-39 com 1.414 e os brancos na faixa etária 40-59 

anos, com 149.126 pessoas. Os indígenas estão na faixa 40-59 anos com 3.513 

pessoas, assim como os pardos com 16.646 pessoas e os pretos/negros na faixa 

etária 25-39 com 22.797 pessoas. Quando se olha para as mulheres percebe-se que 

a amarela se concentra na faixa etária 40-59 anos com 1.990 pessoas, assim como a 

branca com 175.934, a indígena com 1.349 pessoas na faixa 25-39 anos e a parda 

com 20.294 pessoas na faixa etária 40-59 anos e a preta/negra fica com 34.046 

pessoas na faixa etária de 25-39 anos. 

A figura 11 mostra a proporção do total de pessoas nos domicílios por faixa 

etária no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua do 01/2020. É interesse da ilustração perceber de forma resumida 

a distribuição das pessoas nos domicílios por faixa etária. Na figura percebe-se que 

no conjunto a população do município de Porto Alegre aglutina-se na faixa etária 25-

39 com 21% e 40-59 com 28%. Quando observamos os idosos, os mais de 60 anos 

verifica-se 24% 

A figura 12 evidencia a proporção do total de pessoas nos domicílios por sexo, 

raça/cor no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua do 01/2020. A disposição da ilustração captar sinteticamente 

distribuição das pessoas nos domicílios do estado. Na figura nota-se que as mulheres 

somam 52% da população do estado do Rio Grande do Sul, enquanto os homens 

48%. As mulheres distribuem-se conforme a raça/cor em Branca 39%, Parda 6% e 

Negro/Preto com 6%, já os homens estão dispostos em Branca 35%, Indígena 0,10%, 

Parda 5% e com Negro/Preto 7%.  
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Tabela 7 – Estimativa de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor e faixa etária no município de Porto Alegre a partir da Pesquisa Nacional de 
Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

Idade 

Homem Mulher 

Total Geral 

Amarela Branca Indígena Parda Preta Total Amarela Branca Indígena Parda Preta Total 

0-13 598 74.362 354 20.154 34.890 130.357 - 63.021 - 19.179 14.589 96.789 227.146 

14-17 - 20.229 - 6.102 4.515 30.847 - 14.757 - 2.652 2.668 20.078 50.924 

18-24 - 53.639 293 8.941 9.140 72.013 1.163 46.082 343 8.692 8.671 64.952 136.965 

25-39 1.414 106.375 489 14.430 22.797 145.867 343 112.708 1.349 16.681 34.046 165.127 310.994 

40-59 - 149.126 3.513 16.646 21.529 190.815 1.990 175.934 936 20.294 26.171 225.325 416.139 

60-79 1.150 93.308 290 7.871 6.718 109.700 1.150 134.582 - 15.065 16.524 167.321 277.022 

80 e + 424 23.503 - 750 1.599 26.638 807 35.588 - 2.644 1.576 40.615 67.252 

Total 3.585 520.543 4.939 74.894 101.187 706.236 5.453 582.673 2.628 85.208 104.245 780.207 1.486.443 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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Figura 11 - Proporção do total de pessoas nos domicílios faixa etária no município de Porto 
Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua do 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

Figura 12 - Proporção do total de pessoas nos domicílios por sexo, raça/cor no município de 
Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 
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A tabela 8 retrata a quantidade de profissionais na área da saúde por sexo e 

faixa salarial no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). É propósito da ilustração visualizar a distribuição das pessoas nos 

domicílios com as características selecionadas. Pode-se visualizar na tabela que nas 

atividades de atendimento hospitalar que a força de trabalho masculina esta agrupada na 

faixa de renda entre [2SM] +1 a [3SM] com 4.210 pessoas, já a feminina está na faixa 

[1SM] +1a[2SM] com 8.748 pessoas.  Nas atividades de atenção ambulatorial executadas 

por médicos e odontólogos percebe-se que os homens estão aglomerados nas faixas de 

rendimentos entre [5SM] +1a[10SM] com 1.851 pessoas enquanto as mulheres estão 

nas faixas [3SM] +1a[5SM] com 5.583 pessoas. E nas atividades de serviços de 

complementação diagnóstica e terapêutica as mulheres estão nas faixas [1SM] +1a[2SM] 

com 1.002 pessoas. Já as atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos 

e odontólogos disposição apresenta a seguinte estrutura, os homens reúnem-se na faixa 

[1SM]+1a[2SM] com 1.187 pessoas e as mulheres na faixa  [5SM]+1 a [10SM]  com 3.301 

pessoas, e nas atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

nota-se o que os homens estão agrupados na faixa [5SM]+1a[10SM] com 412 pessoas, 

enquanto as mulheres estão na faixa[1SM]+1 a [2SM] com 411 pessoas. 

A Figura 13 identifica a proporção de profissionais na área da saúde por sexo 

e faixa salarial no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do IBGE. A finalidade da ilustração é expor 

a distribuição da força de trabalho com as características selecionadas. Nota-se que 

as atividades de atendimento hospitalar concentram 51% dos profissionais da área da 

saúde no município de Porto Alegre, pode-se perceber que na sua grade maioria a 

força de trabalho é feminina 35%, o segmento das atividades de atenção ambulatorial 

executadas por médicos e odontólogos representa 25%, nas atividades de serviços 

de complementação diagnóstica e terapêutica, 3% nas atividades de profissionais da 

área de saúde, exceto médicos e odontólogos 18% e nas atividades de atenção à 

saúde humana não especificadas anteriormente. 2%. A atividade onde existem mais 

homens é a de atendimento hospitalar.  

A Figura 14 observa a proporção de profissionais na área da saúde por faixa 

salarial no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar Continua de 01/2020, do IBGE. A serventia da ilustração é caracterizar a 

distribuição da força de trabalho com as características selecionadas. 
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Tabela 8 – Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e faixa salarial no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional 
de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 

 Atividades de 
atendimento hospitalar  

 Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos  

 Atividades de serviços 
de complementação 

diagnóstica e 
terapêutica  

 Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos  

 Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente   Total Geral  

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

1 a [0,5SM]            411 411    411 

[0,5SM]+1 a [1SM]  582 1.154 1.736     438 438  1.368 1.368    3.542 

[1SM]+1 a [2SM]  2.231 8.748 10.979 292 1.533 1.825  1.002 1.002 1.187 2.405 3.592  411 411 17.808 

[2SM]+1 a [3SM]  4.210 4.322 8.532  1.973 1.973 190 237 427 221 1.009 1.230 338 345 683 12.844 

[3SM]+1 a [5SM]  2.901 2.837 5.738 879 5.853 6.731  660 660 389 2.483 2.872    16.001 

[5SM]+1 a [10SM]  273 5.976 6.249 1.851 3.434 5.285    212 3.301 3.513 412  412 15.459 

[10SM]+1 a [20SM]  2.105 3.003 5.108 1.403 466 1.869     515 515    7.491 

[20SM]+1 ou mais  253 221 474 688 368 1.056       356  356 1.886 

Total Geral  12.555 26.260 38.815 5.113 13.900 19.013 190 2.336 2.526 2.009 11.492 13.500 1.106 755 1.862 75.717 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível 
em www.ibge.gov.br 
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Figura 13 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo e faixa salarial no município 
de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

Figura 14  – Proporção de profissionais na área da saúde por faixa salarial no município de Porto 
Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 
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Percebe-se na figura que a faixa salarial [1SM]+1a[2SM] concentra 24 do total 

de profissionais na área da saúde no município de Porto Alegre apenas 2% recebe 

[20SM]+1ou mais.  

A tabela 9 exprime a proporção de profissionais na área da saúde por sexo e 

ocupações selecionadas no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 

Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e a tabela 18 a estimativa de profissionais na área da 

saúde por sexo e ocupações selecionadas no município a partir da projeção da 

população para Porto Alegre no ano de 2019 de acordo com o IBGE. É propósito da 

ilustração visualizar a distribuição das pessoas nos domicílios com as características 

selecionadas. Nota-se na tabela que na atividade de atendimento hospitalar se 

destaca a ocupação escriturários gerais com 3.818 pessoas, para os homens e de 

profissionais de nível médio de enfermagem com 4.615 pessoas para as mulheres, já 

nas atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos, são 

os Médicos Especialistas com 1.646 pessoas para os homens e profissionais de 

enfermagem com 2.835 pessoas para as mulheres. Nas Atividades de profissionais 

da área de saúde, exceto médicos e odontólogos são os psicólogos o destaque.  
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Tabela 9 – Estimativa de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

  

 Atividades de 
atendimento hospitalar  

 Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 

por médicos e 
odontólogos  

 Atividades de 
serviços de 

complementação 
diagnóstica e 
terapêutica  

 Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos 

e odontólogos  

 Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente  

 Total Geral  

Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total 

Dirigentes de 
serviços de 
saúde 

253 921 1.174 1.174 297 1.471 - - - - - - 768 - 768 3.413 

Médicos Gerais 278 2.187 2.464 603 411 1.014 - - - - - - - - - 3.478 

Médicos 
Especialistas 

1.080 2.906 3.986 1.646 1.660 3.306 - - - - - - - - - 7.292 

Profissionais de 
enfermagem 

1.315 2.587 3.901 518 2.835 3.353 - - - - - - - - - 7.254 

Dentistas - 389 389 541 1.941 2.482 - - - - - - - - - 2.871 

Fisioterapeutas 656 1.021 1.677 - - - - - - 501 1.674 2.175 - - - 3.852 

Psicólogos - 381 381 - 287 287 - - - 601 6.598 7.199 - - - 7.867 

Profissionais de 
nível médio de 
enfermagem 

1.509 4.615 6.124 338 1.581 1.919 - - - - 547 547 - - - 8.591 

Escriturários 
Gerais 

3.818 2.410 6.228 292 323 615 - - - - 311 311 - - - 7.154 

Trabalhadores 
de limpeza de 
interior de 
edifícios, 
escritórios, hotéis 
e outros 
estabelecimentos 

582 323 905  1.455 1.455 - - - - - - - - - 2.360 

 Total Geral  9.489 17.740 27.229 5.113 10.789 15.902 - - - 1.102 9.131 10.232 768 - 768 54.132 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em 
www.ibge.gov.br 
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Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas                        observatório@unilasalle.edu.br 

A Figura 15 evidencia a proporção de profissionais na área da saúde por sexo e 

ocupações selecionadas no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional 

de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A utilidade da ilustração é caracterizar a distribuição da força de trabalho 

com as características selecionadas. 

Figura 15 - Proporção de profissionais na área da saúde por sexo e ocupações selecionadas no 
município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 
01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

A figura mostra que 70% dos profissionais da área de saúde no município de Porto 

Alegre são mulheres. Somente na ocupação de dirigentes gerais e escriturários os homens 

são maioria. Nas demais analisadas as grandes maiorias são de mulheres. 

A tabela 10 mostra a quantidade de profissionais na área da saúde raça/cor no 

estado do Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no município de 

Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 

01/2020 do IBGE. É propósito da ilustração visualizar a distribuição das pessoas com as 

características selecionadas. Chama a atenção ao observar a tabela que a presença de 

profissionais indígenas só apareça nas atividades de atenção ambulatorial executadas por 

médicos e odontólogos. A ilustração mostra que as mulheres são a maioria nas três regiões 

estudadas e que os trabalhadores de raça/cor branca são sempre a maioria, quando não a 
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totalidade como é o caso da atividade de atenção à saúde humana não especificadas 

anteriormente tanto na RMPA com no município de Porto Alegre.  

Tabela 10 – Quantidade de profissionais na área da saúde raça/cor no estado do Rio Grande do Sul , 
na Região Metropolitana de Porto Alegre e no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

     
Rio Grande do Sul 

Região Metropolitana de 
Porto Alegre 

Porto Alegre 

H M T H M T H M T 

Atividades de 
atendimento 

hospitalar 

Amarela  734 734  357 357  357 357 

Branca 24.399 73.712 98.112 15.809 35.887 51.696 10.168 18.996 29.164 

Indígena   -   -   - 

Parda 3.569 8.950 12.519 1.567 1.520 3.087 1.134 1.016 2.151 

Preta 2.748 9.411 12.160 2.249 9.028 11.277 1.252 5.892 7.144 

Soma 30.716 92.807 123.523 19.625 46.791 66.416 12.555 26.260 38.815 

Atividades de 
atenção 

ambulatorial 
executadas por 

médicos e 
odontólogos 

Amarela   -   -   - 

Branca 21.055 69.996 91.051 7.228 26.829 34.057 4.775 11.373 16.148 

Indígena 959  959 959  959   - 

Parda 1.371 6.895 8.265  2.204 2.204  2.204 2.204 

Preta 338 2.000 2.338 338 842 1.180 338 323 661 

Soma 23.723 78.891 102.614 8.525 29.875 38.400 5.113 13.900 19.013 

Atividades de 
serviços de 

complementação 
diagnóstica e 
terapêutica 

Amarela   -   -   - 

Branca 1.344 7.000 8.344 190 3.333 3.524 190 1.334 1.525 

Indígena   -   -   - 

Parda  1.223 1.223  1.072 1.072  420 420 

Preta  582 582  582 582  582 582 

Soma 1.344 8.804 10.148 190 4.987 5.177 190 2.336 2.526 

Atividades de 
profissionais da 
área de saúde, 
exceto médicos 
e odontólogos 

Amarela   -   -   - 

Branca 5.206 24.939 30.145 3.440 14.760 18.200 2.009 10.676 12.684 

Indígena   -   -   - 

Parda  1.116 1.116  311 311  311 311 

Preta  505 505  505 505  505 505 

Soma 5.206 26.559 31.766 3.440 15.575 19.016 2.009 11.492 13.500 

Atividades de 
atenção à saúde 

humana não 
especificadas 
anteriormente 

Amarela   -   -   - 

Branca 1.431 7.190 8.621 1.106 3.009 4.115 1.106 755 1.862 

Indígena   -   -   - 

Parda   -   -   - 

Preta  383 383   -   - 

Soma 1.431 7.573 9.004 1.106 3.009 4.115 1.106 755 1.862 

Total 

Amarela - 734 734 - 357 357 - 357 357 

Branca 53.436 182.837 236.273 27.773 83.818 111.591 18.249 43.134 61.383 

Indígena 959 - 959 959 - 959 - - - 

Parda 4.940 18.183 23.123 1.567 5.107 6.674 1.134 3.952 5.086 

Preta 3.086 12.880 15.967 2.587 10.956 13.543 1.590 7.301 8.891 

Soma 62.421 214.635 277.055 32.886 100.237 133.123 20.973 54.744 75.717 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 
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A figura 16 apresenta a proporção de profissionais na área da saúde por raça/cor no 

estado do Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no município de 

Porto Alegre de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 

01/2020. Com a ilustração objetiva-se visualizar a distribuição das pessoas nas atividades. 

Figura 16 -  Proporção de profissionais na área da saúde raça/cor no estado do Rio Grande do Sul , na 
Região Metropolitana de Porto Alegre e no município de Porto Alegre de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar Continua de 01/2020 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
Contínua do primeiro trimestre de 2020. Disponível em www.ibge.gov.br 

Nota-se tanto no estado do Rio Grande do Sul, como na Região Metropolitana de 

Porto Alegre e no município de Porto Alegre que a maioria dos profissionais da saúde são 

branco, igual ou mais de 81%. Seguido dos negros/pretos com 6% no estado, 10% na 

RMPA e 12% em Porto Alegre, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 

Continua de 01/2020. 
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