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APRESENTAÇÃO 

A Revolução Industrial e a consolidação do sistema capitalista criaram novas 

áreas de práticas e novos papéis ocupacionais. A aplicação da ciência no mundo in

dustrial e em quase toda a vida humana provocou mudanças substantivas nas bases 

cognitivas da divisão social do trabalho. A produção de novos conhecimentos e a 

criação de áreas especializadas possibilitaram o surgimento de inúmeras ocupações 

que passaram a requerer para si o domínio e, conseqüentemente, o monopólio do 

conhecimento e sua aplicação através da produção de serviços especializados. 

O setor saúde e, especialmente, o mercado de trabalho dos médicos está 

inserido nessa perspectiva de 'profissionalismo' com oferta de serviços altamente 

especializados. A medicina é um exemplo típico de uma profissão que conse

guiu, de forma espetacular, desenvolver sólida base cognitiva, bem como exclusi

vo e vasto mercado de trabalho com forte credibilidade social. Tal projeto profis

sional foi consolidado graças à estreita relação entre as reivindicações da corpo

ração e o apoio do Estado. 

A profissão médica é singular. Nenhuma outra profissão do mundo ocidental 

adquiriu tanto poder em definir realidades como a medicina o fez ao longo de sua 

história. Aos médicos é dado o poder de definir, por exemplo, o que é saúde e 

doença, o que é sanidade ou insanidade mental; enfim, a eles é conferida a prerro

gativa de elaborar e executar critérios de saúde e doença, transformando-se em pa

radigmas médico-sociais. Ademais, é uma profissão de consulta, com controle dos 

critérios que qualificam as pessoas que vão atuar na cura. 

Em sua história, a medicina construiu sólido conhecimento científico e reivin

dicou para si o monopólio da cura. Dotada de princípios ético-morais, a atividade 

médica estabelece singular relação com o consumidor (paciente) de seus serviços, 

que requer confiança, sigilo e credibilidade. 

No entanto, esta poderosa corporação tem sofrido abalos constitutivos na 

profissão, como, por exemplo, a perda de autonomia, do poder monopolista, do 



ideal de serviço etc. Hoje, o debate gira em torno de questões como a deterioração 

das condições de trabalho, o assalariamento crescente, o reordenamento do proces

so de trabalho, a incorporação de outros profissionais na equipe de saúde, bem 

como o fenômeno da sindicalização dos profissionais de saúde. Também o poder e 

o saber médicos estão sendo, de certa forma, questionados e partilhados com outros 

profissionais da área (psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas etc.), e 

até mesmo com os engenheiros biomédicos e os técnicos que lidam com sofistica

dos instrumentos computadorizados, utilizados em salas de cirurgias ou em deli

cados diagnósticos, procedimentos e terapêuticas. 

Atualmente, crescem as análises sociológicas que assinalam as transformações 

significativas por que passa a medicina e que vêm afetando nuclearmente sua essên

cia profissional. A erosão da autonomia através do assalariamento progressivo da ca

tegoria, da visível interferência das políticas públicas de saúde na dinâmica do mer

cado, da presença acentuada e crescente das megacorporações de saúde no setor, 

assim como dos avanços tecnológicos que ampliam infinitamente as possibilidades 

das ciências médicas, vêm afetando a prática profissional dessa categoria e sua auto

nomia. Tais avanços propiciam poder e diversificação interna, traduzidos no apare

cimento de novas especialidades e subespecialidades sofisticadas. 

Apesar de essas novas especializações produzirem efeitos positivos na credibi

lidade social (precisão diagnóstica, tratamento e prognósticos médicos), levam, por 

outro lado, a uma progressiva dependência do médico a técnicas e recursos mais so

fisticados. Esses progressos, na área de apoio ao diagnóstico, vêm promovendo silen

ciosa transformação na conduta desses profissionais e, em especial, na sua aprendi

zagem. Cada vez mais diminui a atenção dada à anamnese e ao apurado exame físi

co, ocasionando, assim, progressivo abandono de alguns procedimentos que já fo

ram habituais e indispensáveis na construção das hipóteses diagnósticas. 

É fato também que essas tecnologias são desenvolvidas e controladas não só 

pela medicina, mas também por outras profissões como a engenharia, a computa

ção, a química, a física etc., provocando abalos na soberania médica. 

Novas descobertas na área da genética (seres vivos gerados em laboratórios 

após manipulação genética, por exemplo), avanços tecnológicos que impedem a 

morte de pacientes que não sobreviveriam após a retirada do apoio desses recursos, 

produção de órgãos artificiais e de bebês de proveta, entre outros, adicionam ques

tões cruciais na redefinição da ética médica. O próprio conceito de responsabilida

de tem sua abrangência ampliada, passando a incluir não só a dos médicos, mas 

a de toda a comunidade científica. A bioética surge neste cenário questionando va

lores e, simultaneamente, ampliando os limites da ética aplicada à saúde. Desafios 

da modernidade, tais como A I D S , câncer e guerra bacteriológica, colocam a medici

na em situação de extrema vulnerabilidade diante dos limites de sua capacidade de 

'curar'. Recentes pesquisas de opinião realizadas no País atestam o crescente des

contentamento da população com os serviços de saúde e apontam a prática médica 



como objeto central de suas críticas. Os médicos são, assim, alvo de queixas, críti
cas, acusações e, por vezes, de processos éticos nos Conselhos Profissionais. 

Este livro apresenta uma abordagem sociológica da profissão médica a partir 
do material empírico da pesquisa "Perfil dos Médicos no Brasil". Optou-se por uma 
análise no campo da sociologia das profissões, que permite tratar a medicina como 
uma singular atividade humana profissionalizada. 

No capítulo 1 mostra-se como a profissão médica é tipicamente detentora de 
elevada autonomia técnica (saber) e econômica (mercado de trabalho), tornando-se 
uma profissão auto-regulada, com elevado e complexo corpo de conhecimento 
científico e controle sobre o processo de trabalho. Aborda-se também, nesse capítu
lo, as alterações não só na base cognitiva (especialização) como também nas rela
ções de trocas que ocorrem no mundo do trabalho. Outras importantes alterações, 
como o rejuvenescimento, a urbanização e a feminilização também estão aí con
templadas. 

Um dos determinantes da qualidade dos serviços prestados pelos médicos 
vincula-se às características de sua formação profissional básica e às possibilidades 
de obter acesso à educação continuada. Se é verdade que a crescente especializa
ção da medicina na Brasil é sustentada pelo mito da eficácia e racionalidade técnica, 
por outro lado, incrementa-se a precoce especialização do aspirante à medicina. Es
tes são os temas centrais de que trata o capítulo 2. 

No capítulo 3, demonstra-se como se constitui o mercado de serviços médi
cos, bem como a estrutura e a capacidade instalada do sistema de saúde. Ressalta-se 
também que o mercado de trabalho médico apresenta características específicas, 
entre outras, o fato de os setores público e privado, bem como o consultório, assu
mirem papel de importância similar. 

A análise do mercado de trabalho médico desenvolvida leva em conta o fato 
de que tanto a atividade em si como o processo de trabalho têm uma natureza múl
tipla, ou seja, os médicos de um modo geral atuam em várias instituições de saúde. 
As mudanças estruturais ocorridas nestas últimas décadas no mercado de trabalho 
em saúde provocaram redefinições nas formas de inserção do médico, criando uma 
diversidade muito grande de formas e vínculos de trabalho. Associar mercado de 
trabalho com estas questões mais amplas, bem como relacioná-lo com o movimento 
'geracional' dos médicos especialistas é o tema central do capítulo 4. 

O capítulo 5 analisa a grande transformação social e demográfica do mercado 
de trabalho médico: a feminilização. A profissão médica sempre foi tradicionalmen
te exercida por homens; só muito recentemente, a partir da década de 60, é que se 
assiste à inserção feminina nessa prática. Nesse capítulo mostra-se que tal inserção 
não se dá sem conflitos e preconceitos sociais. 

Como se aborda no capítulo 6, a atividade médica é por natureza desgastan¬ 
te, pelo fato de lidar com vidas freqüentemente em situação de fragilidade, exigindo 
decisões rápidas, que muitas vezes envolvem riscos vitais ou mesmo intervenções 



clínicas e cirúrgicas. Esse fato torna o médico mais propenso a sentir-se, ao longo de 

sua vida profissional, desgastado física e psicologicamente. 

Constitui o tema central do capítulo 7 a perda da condição de profissional li

beral que tem levado muitos médicos a buscar as entidades sindicais como abrigo 

para proteger-lhes os direitos trabalhistas. Tentando preservar a soberania médica no 

mundo do trabalho, os médicos têm-se organizado crescentemente de forma mais 

coletiva, visando a resgatar a auto-imagem. 

As opiniões sobre o futuro da profissão, bem como a visão que os médicos 

têm do Sistema de Saúde brasileiro apontam para assuntos de extrema importância 

na formulação de políticas adequadas de recursos humanos. À guisa de conclusão, o 

capítulo 8 aborda questões referentes às políticas de recursos humanos, envolvendo 

os aspectos cruciais que hoje determinam a vida e a carreira do médico. 

Um anexo contempla os aspectos metodológicos da pesquisa "Perfil dos Mé

dicos no Brasil", cujos dados são analisados neste livro. 

Para finalizar, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. 

Aos dirigentes das entidades médicas envolvidas: Conselho Federal de Medi

cina, Associação Médica Brasileira e Federação Nacional dos Médicos, que deposi

taram total confiança e enorme crédito a nós, pesquisadores da Fundação Oswaldo 

Cruz, mostrando como é possível aliar os interesses da academia aos interesses polí

ticos destas entidades. Com igual entusiasmo, agradeço ao Ministério da Saúde, que 

acreditou nesta aliança. 

Especialmente aos conselheiros médicos: Regina Parizi Carvalho, Antônio 

Henrique Pedrosa Neto e José Cássio de Moraes que, na condução da pesquisa, se 

destacaram no apoio, na atenção e na solidariedade, revelando-se pessoas indispen

sáveis ao sucesso deste trabalho, a nossa gratidão. 

Prestamos ainda sincero reconhecimento a Crescêncio Antunes, médico, 

ex-conselheiro, artificie primeiro da pesquisa. 

A área de Recursos Humanos em Saúde no Brasil adquiriu, nestas últimas dé

cadas, grande destaque e crescente prestígio acadêmico. Tornou-se um campo em 

que o trabalho e a amizade vêm-se fundindo em uma agradável relação de coopera

ção. Sem desmerecer os demais colegas, agradecemos, em especial, aos bons ami

gos Paulo Buss, Roberto Nogueira, José Paranaguá de Santana, Joana Azevedo, Sá

bado Girardi, Francisco Campos, Neuza Moysés e Ana Luiza Stiebler que sabiamen

te nos mostraram como era importante assumir este desafio acadêmico. Ε também a 

Mariza Palácios, médica do trabalho, que prestou colaboração fundamental para en

tender o estresse e o desgaste médico. 

Torna-se difícil expressar o profundo agradecimento ao apoio institucional re

cebido da Fundação Oswaldo Cruz, principalmente da Escola Nacional de Saúde 

Pública, que acolheu o projeto e propiciou toda a infra-estrutura para a realização 

da pesquisa e, posteriormente, a do livro. 



Com especial carinho e reconhecimento pelo trabalho realizado durante o 
desenvolvimento da pesquisa "Perfil dos Médicos no Brasil", agradeço às sociólogas 
Márcia Teixeira e Monica Vieira. 

À Editora Fiocruz - especialmente à professora Maria Cecília Minayo e a João 
Carlos Canossa P. Mendes, coordenador executivo - e à respectiva equipe envolvida 
no projeto editorial e gráfico desta publicação por não medirem esforços em torná-la 
uma realidade. 

Na verdade, assumimos a tarefa e o desafio de escrever este livro porque 
contamos com um conjunto de profissionais dedicados, competentes e com enorme 
senso de responsabilidade. Com o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao traba
lho desta equipe, assumimos este outro difícil desafio: escrever um livro com tantas 
mãos. O resultado foi frutífero e enriquecedor para todos nós. 

Maria Helena Machado 




