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CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DA 

PROFISSÃO MÉDICA 

U M A V I S Ã O S O C I O L Ó G I C A D A P R O F I S S Ã O M É D I C A 

Utilizando o conceito de Starr (1991), podemos afirmar que uma profissão é 

uma ocupação auto-regulada, que exerce uma atividade especializada, fundamenta

da numa capacitação ou formação específica, com forte orientação para o ideal de 

servir à coletividade, norteada por princípios ético-profissionais definidos por ela 

mesma.1 Portanto, a noção de profissão está intrinsecamente vinculada à idéia de 

uma atividade humana que, mediante conhecimento especializado, atua em deter

minada realidade, visando interpretá-la, modificá-la, transformá-la para um determi

nado 'fim social ' . A auto-regulação e a autonomia prevalecem nesta relação, e são 

estes dois elementos que permitem que a profissão tenha a 'autonomia' para recriar 

realidades. 

"Nenhuma outra profissão exercita este poder na escala em que o faz a medi

cina, certamente porque nenhuma outra profissão se iguala a ela no grau de autono

mia ou auto-regulação", afirma Machado (1996:32). A profissão médica é este este

reótipo de profissão com alto grau de autonomia técnica (saber) e econômica (mer

cado de trabalho). Em outros termos, uma profissão auto-regulada, com elevado e 

complexo corpo de conhecimento científico e controle sobre o processo de traba

lho. Na opinião de Freidson (1978), a medicina é, por natureza, uma profissão de 

consulta, como poucas no mundo contemporâneo.2 

1 Para mais críticas, consultar a obra de STARR ( 1 9 9 1 ) , na qual ele expõe a conformação da profissão 
médica nos Estados Unidos utilizada no construto teórico da Sociologia das Profissões. Sobre este 
tema especificamente, ver a primeira parte: "Una profesión soberana: el encumbramiento de Ia 
autoridad médica", p . 1 7 - 4 4 . 

2 Ver FRE IDSON ( 1 9 7 8 ) , que, na década de 7 0 , desenvolveu uma elaborada teoria sobre as profissões, 
particularmente sobre a profissão médica. 



De forma sucinta, podemos dizer que a medicina possui algumas prerrogati

vas monopolistas que a diferenciam da maioria das profissões que disputam o mer

cado de serviços especializados. Ela tem, por exemplo, um projeto profissional bem-

sucedido, no qual, ao longo de sua história, fez uma notável aliança com o Estado 

(concedendo-lhe prerrogativas legais para seu exercício exclusivo) e com a elite 

(vendendo-lhe serviços particulares a preço de mercado). Ao longo de sua história, 

adquiriu um vasto, sólido e complexo conhecimento empírico e científico, transfor

mando sua prática num sofisticado e complexo ato técnico-científico. A idéia do ex

pert tornou-se, no caso da medicina, uma realidade incontestável. 

Portanto, a atividade médica no mundo contemporâneo, numa visão webe¬ 

riana, é, por definição, uma ação racional, justificada pelas ações que são orientadas 

por objetivos claramente formulados e pela escolha dos meios mais adequados para 

atingir o objetivo proposto. A doença aplica-se o conhecimento médico para escla

recer e desvendar causas, definir diagnósticos e terapêuticas, assim como prognósti

cos. Num dado momento, esta expertise tornou-se exclusiva do exercício dos ex

perts. Assim, os médicos adquiriram, historicamente, o monopólio de praticar a me

dicina de forma exclusiva, colocando na ilegalidade e clandestinidade todos os prati

cantes empíricos e curiosos desse ofício. 

Advém daí a autonomia técnica e econômica, fundamento da prática liberal. 

Ter liberdade de pensar, de agir e de estipular o valor monetário de seus serviços é o 

preceito fundamental de uma típica atividade liberal. Ε a medicina se enquadra nes
te tipo ideal-liberal. Da mesma forma, a autoridade profissional acaba por definir a 
relação produtor-consumidor. 

Quase sempre, prevalece a opinião do médico. Da mesma forma, para 

que esta autoridade seja exercida com toda a sua força, é necessário que haja 

um alto grau de legitimidade dos dois lados - tanto do que manda quanto da

quele que obedece. O sistema de dominação será tanto mais eficaz quanto 

maior a sua legitimidade. É preciso, afirma Weber, que as pessoas aceitem e re

conheçam a autoridade, o poder e, conseqüentemente, admitam a dominação. 3 

A lógica da confiança, da credibilidade ético-profissional assume feições marcan

tes e definitivas na relação médico-paciente. Ainda mais importante é o fato de 

que o médico não só tem autoridade profissional sobre o paciente, mas, princi

palmente, exerce um real e forte poder de ação sobre ele, tornando-o um consu

midor passivo, pouco à vontade para decidir sobre condutas independentes da 

opinião de seu médico. Serviços com esta natureza e características são, em nos

sa sociedade, oferecidos por poucos profissionais. A engenharia, a advocacia e a 

odontologia são alguns raros exemplos assemelhados aos serviços especializados 

oferecidos pela medicina. Além disso, esta lida com um fato importante: sua ma

téria-prima - o cliente - é subjetiva, o que, na prática, torna cada caso um caso. 

3 Ver em W E B E R (1982 ) o capítulo " A ciência como vocação", que trata da discussão sobre a 
autoridade, a ética e a autonomia profissionais. 



O ofício da artesania se confunde com os procedimentos altamente tecnificados que 
a maioria dos atos médicos dos tempos pós-revolução científica têm requerido. 

AUTONOMIA PROFISSIONAL 

Estudos realizados por Freidson (1978), Larson (1977), Starr (1991), Schraiber 
(1993), Ribeiro (1995) e Machado (1996) sugerem uma convergência no debate so
bre a autonomia do trabalho médico. Estes autores adotam a premissa de que, no 
trabalho médico, é imprescindível a liberdade de ação, a autonomia de decidir a 
conduta técnica que melhor se adapte à necessidade do cliente. Adotando a defini
ção de autonomia como a capacidade de tomar decisões por conta própria, obser
vamos que ela constitui um valor em si mesmo para a profissão médica. Tanto no 
que se refere ao saber como ao ato em si (sua apropriação), a autonomia é um ele¬ 
mento-chave para entender o complexo mundo médico. Quase sempre, com base 
na premissa de que cada caso é um caso, os médicos são levados a tomar decisões 
independentes, em muitos casos contrariando interesses ambientais - sejam eles ins
titucionais ou sociais - e até mesmo interesses políticos, vinculados ao Estado. 

Afirma Machado (1996:59): 

os profissionais - advogados, médicos, arquitetos, engenheiros, odontólogos 

etc. - constituem uma parcela pequena do setor de serviços. Trata-se, contudo, 

de uma fração estratégica na qual se concentra, no dizer de Perkin, 'a criativida

de humana sob a forma de expertise especializada', que inventa e instala tecno

logia (...). No segmento profissional encontra-se a divisão do trabalho elevado 

ao mais alto grau de perícia e inteligência aplicada. Por isso, Perkin chama de 

'sociedades profissionais' as sociedades pós-industriais. 

Na profissão médica, essa capacidade de auto-regular o próprio trabalho é 
fruto da medicina moderna, do século XX. Para tanto, a profissão médica bus
cou: primeiro, produzir crédito social, validando seus serviços como 'bens sociais' 
capazes de promover o desenvolvimento social da coletividade; segundo, fundar 
seu conhecimento e sua prática profissional na racionalidade científica; terceiro, 
basear a autoridade técnica do médico na expertise técnica, no conhecimento 
especializado, da mesma forma que seu trabalho tem, em si mesmo, um forte 
apelo ético, alicerçado em um código de atitudes profissionais que rege o ato 
médico. Enfim, podemos dizer que a unificação da base cognitiva produziu a 
unificação do saber, do conhecimento médico, padronizando tanto a produção 
de serviços (assistência médica) como os produtores (médicos). Por outro lado, 
embora o conhecimento médico seja produzido socialmente, sua apropriação, 
paradoxalmente, é privada. A profissão médica arquitetou estratégias profissio
nais que são elementos pré-capitalistas, de antimercado, os quais atuam na pro
teção e manutenção de prerrogativas monopolistas. Em outras palavras, o domí¬ 



nio e o monopólio desse conhecimento constituem o fundamento da autonomia das 
profissões e do prestígio profissional (Larson, 1977).4 

O fato de a medicina, nos tempos atuais, configurar-se como uma profissão 
de grande sucesso profissional e de reconhecimento em todo o mundo a torna uma 
profissão de alta adesão de seus membros ao projeto profissional, o que significa di
zer que, uma vez médico, raramente abandona-se o ofício. A medicina como ofício 
de curar é uma atividade que não somente requer o apelo de lidar com pessoas, 
como evoca uma grande capacidade de persistência ao longo da formação profissio
nal. Tornar-se médico significa estar em processo de formação (nível formal e obri
gatório) por cerca de vinte anos. Em boa parte, o sucesso do projeto profissional 
pode ser explicado por essa adesão dos membros à vida profissional. Poucas são as 
profissões em que o mundo do trabalho se funde e, por vezes, se confunde com o 
mundo da vida. 

0 MERCADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: A CONSTITUIÇÃO DO MONOPÓLIO 

Ao abordarmos o tema mercado de trabalho, invariavelmente nos reportamos 
a seus elementos fundadores: a) profissionalismo dos serviços prestados; b) garantias 
legais e monopolistas de prática profissional; c) clientela ilimitada, cativa, exclusiva; 
d) leis regulatórias da prática profissional, regulando inclusive o valor dos serviços 
oferecidos. A medicina - tal como a advocacia, a engenharia e a arquitetura, por 
exemplo - anuncia, no século XX, serviços especializados, estandardizados e com 
elevada credibilidade social. 

Como já afirmamos, a medicina de nossos tempos é um exemplo típico de 
um projeto bem-sucedido, no qual a aliança entre o Estado e a elite produziu 
efeitos positivos no futuro da profissão. Afirma Machado (1996:54-55): "enfim, a 
medicina científica anuncia-se no nosso século sem concorrentes, com forte con
trole do mercado e do sistema de produção e transmissão de sua base cognitiva". 
Ela recupera, também, de sua fase pré-capitalista, os elementos ideológicos ne
cessários para fortalecer a legitimidade de sua autoridade cultural e social, tais 
como o 'ideal de serviço', ética, autonomia etc. Mesmo em países como a Fran
ça, 5 de forte tradição intervencionista estatal, a medicina obteve um alto grau de 
autonomia, negociando o predomínio da forma 'liberal' de exercício profissional. 
Todos esses elementos fizeram dela uma profissão altamente bem-sucedida em 
seu projeto de controle do mercado, de obtenção de prestígio social e de vanta
gens na estrutura ocupacional. 

Para além dos elementos estruturais já mencionados (unidade cognitiva, pa
dronização dos serviços etc.), esse sucesso foi possível graças à conjugação de quatro 

4 LARSON (1977), especialmente nos capítulos 1 a 5, desenvolve alentada discussão sobre autonomia 
profissional e mercado de trabalho. 

5 Sobre este tema, ver o artigo de COELHO (1995). 



fatores empíricos cruciais: a) relevância do valor para o qual os serviços médicos es
tão orientados; b) capacidade 'quase ilimitada' de expansão do mercado de serviços 
de saúde; c) inclinação natural do Estado para dar suporte e oferecer vantagens mo
nopolistas a uma atividade profissional fundamental ao bem-estar dos cidadãos; e d) 
a peculiar falta de organização da clientela. 

Sendo a profissão médica uma das poucas ocupações do mundo contempo
râneo que adquiriu tais regalias e privilégios de mercado, a prática exercida por pes
soas não habilitadas (sem diploma) é reconhecida pela justiça como charlatanismo, 
prática ilegal passível de penalidades. Mais do que isso, a profissão médica desen
volveu mecanismos fortemente ideológicos, que fizeram com que os médicos pas
sassem a ser considerados e reconhecidos como profissionais essenciais ao sistema 
de saúde. A estreita identificação e correlação entre os médicos e o sistema de saúde -
responsabilizando estes profissionais pela qualidade da assistência prestada - não é 
mera casualidade nem uma associação ingênua da sociedade. Tal fato não resulta 
do imaginário popular, mas de uma complexa e engenhosa construção social, que 
delega à profissão médica o papel definidor das políticas de saúde. Estudos recentes 
de Mechanic (1991) apontam para uma interpretação dos fatos históricos ocorridos 
com a profissão médica nestas últimas décadas, mostrando que não só a medicina 
como a profissão têm acumulado prestígio e poder. Na opinião desse autor, ocorreu 
uma grande transformação na atividade médica no pós-guerra, quando a medicina 
se impôs como uma das atividades mais importantes da economia dos Estados Uni
dos. Para ele, os avanços tecnológicos ao mesmo tempo em que abriram novos mer
cados, inclusive novas especialidades e novas profissões, produziram também um 
acúmulo considerável de poder de decisão nas mãos dos médicos, da profissão mé
dica, no que se refere à formulação de políticas de saúde. Aos médicos, o poder da 
saúde. Como veremos mais adiante, essas questões são de importância preponde
rante na forma como os médicos brasileiros experimentam hoje a crise do Sistema 
de Saúde no seu cotidiano. 

A PROFISSÃO MÉDICA: ALGUNS DILEMAS NO FINAL DO SÉCULO XX 

A especialização 

A revolução científica, fruto dos séculos XIX e XX, permitiu grandes avanços 
no campo das ciências médicas. O conhecimento médico e, conseqüentemente, a 
prática profissional adquiriram feições científicas, imprimindo a racionalidade objeti
va como fundamento de um novo paradigma médico. O pensamento e o ato médi
cos fundiram-se numa complexa combinação de empirismo, experiência cotidiana e 
raciocínio clínico. A consulta, a anamnese e a análise clínica passaram a ser a condu¬ 
ta-padrão de um bom médico, dando-lhe poder, prestígio e crédito junto ao pacien
te. Esse poder assume também feições econômicas. Em quase todo o mundo oci¬ 



dental, em especial nos países desenvolvidos, a atividade médica é uma das ativida
des mais rendosas entre os profissionais white-collars. 

O processo de divisão social do trabalho médico, com o advento da revolu
ção científica, é fato reconhecido em todo o mundo. O conhecimento e a prática da 
medicina tornaram-se tão complexos que a divisão do trabalho médico se impôs. O 
processo de especialização é um traço característico dessa nova ordem racionaliza¬ 
dora. Desta forma, 

a concepção de uma nova prática médica determinou em grande parte as mu

danças substantivas na atividade, compreendendo os aspectos técnicos e práti

cos. Essa nova abordagem da medicina levou a uma redefinição de parâmetros 

e critérios tanto na inserção da profissão no mundo do trabalho, como na pró

pria atuação deste profissional no processo de trabalho em saúde. (Machado et 
al., 1995:5) 

Estudos sociológicos mostram que os avanços tecnológicos têm contribuído 
fortemente para o surgimento de novas especialidades e subespecialidades. Até há 
alguns anos, a sociedade não contava com médicos especializados em unidades in
tensivas, em diagnósticos de imagens (ultra-sonografia, ressonância magnética, ma¬ 
mografia, entre outros) ou mesmo com o desenvolvimento da oftalmologia, que se 
transformou numa atividade altamente tecnificada. Da mesma forma, com o desen
volvimento dos diagnósticos das doenças do coração, por exemplo, várias subespe
cialidades passaram a vigorar no quadro dos serviços altamente especializados ofere
cidos ao consumidor, tais como exames coronários específicos que detectam pre
ventivamente inúmeros problemas cardíacos, eliminando, inclusive, procedimentos 
cirúrgicos. Estudos realizados por Díaz-Jouanen (1990) mostram que o fenômeno da 
especialização pode ser analisado sob vários ângulos. Segundo esse autor, as espe
cialidades médicas podem ser classificadas em três grandes grupos sociológicos: as 
'cognitivas' (clínica médica, pediatria etc.); as 'técnicas' ou de 'habilidades' (especia
lidades cirúrgicas) e as 'intermediárias' (cardiologia, gastroenterologia etc.). Tal classi
ficação está associada ao grau de envolvimento que o profissional estabelece com o 
paciente, sugerindo que as especialidades que exigem maior contato pessoal são as 
ditas cognitivas, em oposição às especialidades técnicas ou de habilidades, nas quais 
há predomínio de atos médicos respaldados em apoio diagnóstico que envolve alta 
tecnologia e pouco contato pessoal com o paciente. 

Utilizando o modelo de Díaz-Jouanen e buscando redefinir e reclassificar so
ciologicamente as especialidades médicas, adotamos uma nova abordagem conside
rando a natureza e o processo de trabalho médico (Quadro 1.1). 

Assim, propomos: 
a) Especialidades cognitivas - lidam diretamente com o cliente, e sua relação profis

sional se baseia fundamentalmente no conhecimento cognitivo adquirido nas es
colas médicas. O raciocínio clínico é acentuadamente valorizado e a relação sub
jetiva tende a ser mais enfatizada. A tradição do médico-físico dos primórdios da 
medicina é aqui assegurada por meio de uma medicina exercida de modo arte¬ 



sanal. Exemplos desta tipologia são os clínicos gerais (medicina interna), os 

pediatras, os psiquiatras, os cardiologistas, os geriatras, os homeopatas, 

que, no mundo pós-moderno, assumem cada vez mais o papel de 'aconse¬ 

Ihador' do modo de vida do paciente, indo muito além de seu papel estri

tamente técnico. 

b) Especialidades técnico-cirúrgicas e de habilidades - também lidam diretamente 

com o paciente, mas não de forma tão direta e cotidiana, como ocorre com os 

'médicos cognitivos'. Neste caso, a relação médico-paciente é tendencialmente 

burocratizada, padronizada e, quase sempre, programada. Neste caso, o que 

predomina no processo de trabalho é o conhecimento técnico, ou seja, habilida

des técnicas inerentes ao ato em si, quase sempre de forma pontual e precisa. 

Freqüentemente, estas intervenções (em sua maioria cirúrgicas) exigem apoio de 

diagnósticos - clínicos, radiológicos ou laboratoriais. A relação médico-paciente 

é mediada por equipes de apoio e de equipamentos sofisticados, que auxiliam 

na conduta e nos procedimentos. A tradição do boticário dos primórdios da me

dicina é depositada nas diversas especialidades cirúrgicas que conformam esta ti

pologia: cirurgiões gerais, cardiovasculares, plásticos etc. 

c) Especialidades intermediárias - são as especialidades ou áreas da prática médica 

que associam mais estreitamente as habilidades técnicas (cirurgia) à base cogniti

va das ciências médicas (clínica), intermediando essas duas áreas distintas. Tais 

especialidades rompem com as barreiras desses dois mundos aparentemente iso

lados: o mundo dos clínicos - antigos físicos - e o dos cirurgiões - boticários da 

era pré-científica. Não há, nesses casos, predominância da técnica ou da valida

ção da base cognitiva. Formando verdadeiras 'clínicas autônomas' estão aquelas 

especialidades que possuem esta autonomia de processo de trabalho, o que sig

nifica dizer que sua atividade condensa os dois ramos básicos da medicina, dis

pensando quase sempre interferências de colegas especialistas para a finalização 

do diagnóstico e intervenção. Enquadram-se nesta modalidade oftalmologistas, 

ortopedistas e traumatologist's, gineco-obstetras, gastroenterologistas e otorrino¬ 

laringologistas, por exemplo. 

d) Especialidades tecnológicas e/ou burocráticas - adotam regularmente a padroni

zação no processo de trabalho, com alto controle burocrático. A relação médico-

paciente, de natureza individual e intransferível, cede lugar à relação coletiva, na 

qual o objeto é quase sempre impessoal, referindo-se a populações, a coletivida

des ou até a um paciente de um colega que necessite de algum exame específi

co. São especialidades tipicamente urbanas, fruto de processos sociais mais avan

çados e voltados à pesquisa, diagnósticos laboratoriais, gerência, administração e 

planejamento em saúde, desenvolvidos em organizações complexas. Enqua

dram-se nesta modalidade, dentre outros, administradores hospitalares, epide¬ 

miologistas, sanitaristas, médicos do tráfego, patologistas e radiologistas. 





Analisando o Quadro 1.1, das especialidades reconhecidas pelo Conselho Fe

deral de Medicina, notamos um predomínio daquelas que se baseiam na relação 

médico-paciente, ou seja, as 'Cognitivas' (35,9%), as quais englobam 23 especialida

des, com um contingente de quase oitenta mil médicos. Numa segunda ordem de 

importância, encontram-se as 'Intermediárias' (29,7%) - Grupo 3 - , que englobam 

19 especialidades, totalizando mais de sessenta mil médicos. Em seguida, estão as 

especialidades do Grupo 2, denominadas 'Técnico-Cirúrgicas e de Habilidades', 

com dez especialidades, somando pouco mais de 23 mil médicos. Por último, estão 

as especialidades 'Tecnológicas e Burocráticas', que, apesar de aglutinar 12 especia

lidades, somam pouco mais de 12 mil médicos. 

Também é significativo o número de especialidades que demandam procedi

mentos cirúrgicos: 29 das 64 reconhecidas. Chamam igualmente a atenção as espe

cialidades do Grupo 4, conformando-se, por um lado, naquelas consideradas 'auxi¬ 

liares' ao diagnóstico e ao ato médico - seja cirúrgico ou clínico - , ou, por outro 

lado, reforçando e explicitando a institucionalização da saúde (burocratização), 

como no caso dos administradores hospitalares, por exemplo. 

Vale ressaltar também que as especialidades que conformam o mercado de 

trabalho médico no Brasil não se restringem ao quadro aqui apresentado. Constata

mos empiricamente, por meio dos dados da pesquisa, uma variedade de serviços 

médicos de alta especialização, conformando-se em 'nichos' de mercado de servi

ços médicos com clientela própria e recorrente. Estamos nos referindo aos médicos 

especialistas, por exemplo, em distúrbios do sono, em diagnósticos raros, em ultra-

sonografia, cirurgia de mão, laparoscopia, ecografia, hemodinâmica, entre outros. A 

realidade do mercado de serviços médicos no Brasil aponta para uma expansão 

e/ou ramificação do conhecimento médico. Já é muito comum, por exemplo, a exis

tência de algumas subespecialidades oriundas da pediatria, da radiologia, da ortope

dia e traumatologia, da cirurgia plástica, da cardiologia etc., as quais constituem mi¬ 

cromundos do processo de divisão do trabalho médico. 

Como podemos analisar o fenômeno da especialização médica sob uma 

perspectiva sociológica? Durkheim diria que a divisão social do trabalho é um fenô

meno positivo das sociedades modernas, retirando o indivíduo do estado de solida

riedade mecânica e fazendo-o estabelecer relações de trocas com os demais, nas 

quais prevalece a solidariedade orgânica. Assim sendo, a divisão do trabalho supõe 

que o trabalhador não perde de vista seus colegas, mas age sobre eles e sofre sua 

ação. A interação se dá no processo de trabalho. 

Visto sob este ângulo, Durkheim tinha razão em creditar à divisão do trabalho 

valores positivos, de agregação e solidariedade orgânica. 

Por outro lado, autores como Haug (1988), Mckinlay & Arches (1986) e 

Oppenheimer (1970, 1975), entre outros, ao analisarem o crescimento do fenôme

no da especialização em países distintos, mostram que este processo tem conse

qüências funestas não só para o processo de trabalho médico, mas, e principalmen

te, para o sistema de saúde. Machado (1996:1 81 -1 82) mostra que o 



processo de especialização tem sido um mecanismo estratégico adotado pelas 
profissões para manter sob controle os avanços e os novos conhecimentos, de 
modo a assegurar o monopólio do saber e da prática profissional. Neste senti
do, a especialização preserva a autonomia, mas, por outro lado, a perda da di
mensão da totalidade é inevitável. Criar ilhas de conhecimento e de práticas 
profissionais altamente especializadas requer o abandono do conhecimento ge¬ 
neralista, globalizante. 

Uma conseqüência direta deste processo de especialização é a crescente 

fragmentação dos saberes e práticas médicas, ou seja, esses segmentos profissionais 

se isolam e desenvolvem formas organizativas próprias em sociedades distintas, 

como as de oftalmologistas, anestesistas, pediatras e psiquiatras. 

Conclui a autora: 

recursos técnico-científicos, até há pouco tempo inimagináveis, passaram a ser 
usados com freqüência. No entanto, pelo fato de envolver tecnologia de ponta 
e grandes investimentos financeiros, esses serviços chegam ao consumo com al
tos custos para os usuários, 'inacessíveis' para muitos, tornando-se inevitável o 
agenciamento através de empresas de saúde, convênios e seguros. Este é um 
dos pontos frágeis da revolução tecnológica produzida nas ciências médicas: 
medicina complexa, de alta precisão diagnostica, porém de alto custo operacio
nal e de acesso restrito, tanto para os médicos que utilizam os equipamentos 
sofisticados, como para os usuários destes serviços. (Machado, 1996:188) 

Enfim, a revolução tecnológica do final do século XX tem provocado mudan

ças significativas tanto nos saberes como nas práticas da profissão médica. A autono

mia técnica, o poder de decisão, a relação médico-paciente, a tradicional hegemo

nia médica nas equipes de saúde, o domínio e conhecimento globalizante do corpo 

humano, bem como o prestígio e status quo dos médicos sofreram abalos importan

tes, alterando não só a dinâmica interna da profissão como, e especialmente, a nova 

visão social que a sociedade passa a produzir sobre os médicos em geral. 

A institucionalização e a burocratização 

A institucionalização do trabalho médico é outra questão relevante que se 

vem colocando como um grande desafio político para a profissão, principalmente 

no que se refere às radicais mudanças no mundo do trabalho. Fenômenos como a 

burocratização, a segmentação, a rotinização e a padronização dos atos médicos são 

recorrentes hoje na prática médica em todo o mundo. Cada vez mais o trabalho 

médico se desenvolve em organizações. Abbott (1988) analisa este fenômeno e 

mostra como é de fundamental importância nos estudos sociológicos conferir rele

vância às análises dos ambientes do mundo do trabalho. Da mesma forma, revela 

uma nova dimensão para os estudos das profissões: a necessidade de enfocar mais 

os aspectos organizacionais, ou seja, enfocar o profissional numa dada estrutura or

ganizacional. A medicina de nossos tempos tem suas práticas desenvolvidas predo¬ 



minantemente em estruturas organizacionais, sejam elas de caráter privado ou públi

co, particular ou coletivo. O envolvimento organizacional é um fato. A medicina se 

institucionalizou, perdendo, assim, prerrogativas monopolistas até então de grande 

relevância no cotidiano da prática médica. Isto significa dizer que 

a burocratização e racionalização de procedimentos têm conseqüências signifi
cativas sobre o ato médico, que, em princípio, deveria estar livre dos constran
gimentos burocráticos típicos dos ambientes empresariais. Na dimensão coletiva 
da profissão, controles deste tipo levam à erosão da autonomia profissional e à 
perda dos preceitos éticos que a medicina estabelece como ideal de trabalho. 
(Machado, 1996:66) 

No Brasil, este fenômeno também assume dimensões importantes. Histórica e 

estruturalmente, o mercado de trabalho do setor público tem se mostrado de grande 

relevância para os médicos brasileiros. A pesquisa mostra que cerca de 70% dos mé

dicos têm vínculo de trabalho com tal setor, no âmbito federal, estadual ou munici

pal. Da mesma forma, poucos são aqueles que, na atualidade, não dependem de 

emprego nas instituições privadas. Em ambos os casos a institucionalização dos servi

ços médicos é uma realidade, e a racionalização e, conseqüentemente, a burocrati

zação do processo de trabalho passam a ser uma exigência gerencial. 

O empresariamento no setor saúde tem aumentado significativamente 
nas últimas décadas. Conseqüência lógica desse processo é a implementação de 
um sistema burocrático de controle mais eficiente sobre o quadro profissional 
nessas empresas que vendem serviços de saúde. Trata-se de aperfeiçoar o ajuste 
entre os objetivos finalísticos dessas organizações - prestar assistência - aos in
teresses lucrativos. (Machado, 1996:192-193) 

Resultado imediato desta nova ordem administrativa 

é que a autonomia passa a ser vista mais como uma questão simbólica do que 
real, já que o médico perde o controle sobre a produção, distribuição e preço 
final do serviço. (p.193) 

Se, no passado, honorários médicos, consultas ou cirurgias eram questões 

que os médicos tratavam diretamente com o paciente, hoje são intermediadas por 

empresas. Nesta perspectiva, configuram-se dois mundos às vezes irreconciliáveis: o 

profissional e o organizacional. Como veremos em outro momento, os médicos no 

Brasil experimentam esta situação. 

A institucionalização alcança também os consultórios particulares. Por meio 

de contratos de prestação de serviços conveniados, produzindo serviços a preços de 

atacado, os médicos, com freqüência, enfrentam, em seus ambientes particulares, si

tuações constrangedoras de cerceamento e restrições burocráticas na relação médi

co-paciente. Também nestes 'nichos de atuação profissional', aparentemente isentos 

de interferências externas, os médicos e os pacientes têm enfrentado situações nas 

quais os interesses de ambos são constantemente contrariados. 



Mesmo estando em seu consultório particular, terá que atender a várias 

exigências burocráticas - preenchimento de papeletas, formulários, guias espe

ciais - e obedecer a normas e códigos organizacionais de cada convênio. Além 

do mais, o valor de seus serviços estará predeterminado, não sendo permitidas 

extrapolações e alterações de qualquer ordem. (Machado, 1996:201-202) 

ALGUMAS TENDÊNCIAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

As mudanças que ocorrem na profissão médica não se referem apenas àque
las observadas na base cognitiva, na capacidade de realizar o trabalho com autono
mia ou mesmo nas relações de trocas que se operam no mercado de trabalho. Ou
tras importantes alterações, tais como 'urbanização', 'rejuvenescimento', 'feminiliza¬ 
ção', estão ocorrendo na profissão, afetando especialmente sua estrutura sócio-de¬ 
mográfica e transformando definitivamente a tipologia do contingente de profissio
nais que se dedicam à medicina. Convém ressaltar que, ao analisar as tendências só¬ 
cio-demográficas - e os demais aspectos que este trabalho busca enfocar - experi
mentadas pela profissão médica no País, estaremos tomando como base os dados 
obtidos quando da pesquisa "Perfil dos Médicos no Brasil". 

Origem do médico: mudanças à vista? 

A medicina é uma profissão de reconhecida tradição. Há muito tempo que 
ser médico significa prestígio, status e destaque social, tanto para o núcleo familiar 
como para a sociedade em geral. 

A origem social 'diferenciada' dos médicos é um fato observável especial
mente a partir da consolidação da medicina como uma profissão científica, tornan
do-a uma atividade profissional de futuro próspero. Starr, ao analisar a profissão mé
dica americana, mostra como a posição do médico dependia tanto de seus antece
dentes familiares como da posição de seus pacientes e também da natureza de sua 
ocupação: "o crescimento da ciência foi importantíssimo para o desenvolvimento 
do profissionalismo" (1991:20). 

No entanto, esse prestígio foi construído socialmente ao longo da história. Na 
verdade, se analisarmos os antecedentes da profissão médica, iremos encontrar mui
tos contratempos. Analisa Starr (1991:20): 

Em tempos dos romanos, os médicos foram primordialmente escravos, 

libertos e estrangeiros, e a medicina se constituía em uma ocupação inferior. Na 

Inglaterra do século XVIII, embora se situassem acima dos cirurgiões e boticá

rios, os médicos ocuparam apenas uma posição de classe média e tinham que 

lutar para ter patrocínio dos ricos com a esperança de comprar uma casa ou um 

título. Na França do século XIX e princípios do século XX, era comum que os 

médicos fossem pobres e poucos tinham êxito. Conscientes de que a medicina 



era um caminho inadequado para alcançar uma posição elevada, buscavam 

mais um ideal de cultura geral que um logro profissional. 

Coelho (1995) faz uma análise comparativa da constituição da profissão mé
dica como atividade científica na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, e mos
tra que, nesses países, até o final do século passado e início deste, a medicina não 
gozava de reputação e prestígio sociais, só tendo obtido sucesso neste século. Em 
outras palavras, a 

despeito de sua bem-sucedida trajetória institucional, a medicina norte-ameri

cana chegou ao nosso século num estágio pré-pragmático. A exemplo de outros 

países, a cirurgia fizera grandes progressos graças à introdução de novas técni

cas, mas a medicina americana não obteve o monopólio de jure na prestação 

de serviços médicos. Alguns poucos estados deram proteção legal aos novos 

sectários (osteopatas, cientistas cristãos, quiropodistas etc.), mas eles já haviam 

deixado de constituir uma ameaça para a medicina regular, (p. 47) 

A história da profissão médica no Brasil também acompanhou essa trajetória 
social de desprestígio e baixo status. Lycurgo Santos Filho, estudioso do tema, em 
sua obra sobre a história da profissão médica no Brasil, relata o seguinte: 

De humilde condição, simples homens de ofício, por todo o decorrer do 

século XVI e ainda do XVII, são quase todos judeus, cristãos-novos, ou meio-cr is¬ 

tãos os que vêm exercer profissão médico-farmacêutica. Nômades, como costu

mavam ser na Europa, perambulam de vila em vila, de povoado em povoado. 

Caminhavam léguas e léguas, chegam aonde não existe outro, a clientela aflui, 

praticam e ganham algum dinheiro. Ficam até que passe o sabor da novidade -

um profissional na terra! - e, quando rareiam os fregueses, partem novamente 

para outra povoação, outro engenho, outras regiões. Uns tantos empregam-se 

no serviço dos donatários, dos capitães-generais, dos senhores de engenho. Não 

passam de criados, serviçais de seu ofício. (Santos Filho, 1991:60-61) 

No entanto, o autor admite que havia exceções quanto à posição social: 

Foram os 'licenciados' que desempenharam o cargo de físico-mor de 

Salvador, instituído no governo de Tomé de Souza. Tinham diploma. Possuíam 

carta de 'licença' e gozaram de certo prestígio, certa consideração, (p.61 ) 6 

Enfim, decorreu um longo tempo até que a profissão médica tomasse a di
mensão social que hoje tem em todo o mundo. Entretanto, com freqüência, os ana
listas se esquecem dos contratempos que cercaram a história da medicina, cuja his
tória de êxitos é muito recente, fruto dos séculos XIX e XX. 

Assim como na tradição do 'artesanato', a boa prática médica está associada 
à decodificação de casos e 'experiências clínicas' de um longo e minucioso processo 
de conhecimento e autoconhecimento, prática calcada num empirismo cotidiano 

6 Para mais críticas, ver as obras de SANTOS FILHO ( 1 9 9 1 ) , STARR ( 1 9 9 1 ) e C O E L H O ( 1 9 9 5 ) , entre outros, 

que tratam especificamente da conformação da profissão em diversos países. 



adquirido no mundo do trabalho. Desde cedo, o médico é levado a buscar expe
riências empíricas de prática médica. Para alguns autores, esta busca representa a 
complementação da formação acadêmica oferecida nos bancos universitários. 

Essa introdução de um currículo informal e simultâneo é, para os futuros 

clínicos, a forma de se iniciarem na complicada arte clínica, adquirindo um 

pouco da experiência clínica pessoal tão necessária para o exercício profissional. 

(...) os futuros cirurgiões, de outro lado, buscavam maior habilidade técnica, fi¬ 

xando-se logo nas enfermarias de doentes cirúrgicos e pan.icipando em cirurgias 

como assistentes ou instrumentadores do professor. (Schraiber, 1993:60) 

Seguir a profissão de um membro da família também é uma situação relativa
mente recente na história médica. Entretanto, este aspecto familiar reforça a caracte
rística de artesanato da profissão e o acentuado prestígio que ela adquiriu. Segundo 
a pesquisa, quase a metade dos médicos declararam ter parente médico, destacan
do-se primos (30%), irmãos (27%), tios (13%), pais (10%) e filhos (6%). Vale ressaltar 
que a média de dois parentes médicos que esta subpopulação apresentou é com
posta pelas figuras do pai e de um irmão.7 

Em estudos realizados no início dos anos 90, Schraiber mostra como a esco
lha profissional na medicina acompanha a herança familiar. Para a autora, a escolha 
profissional representa dois caminhos: o da ascensão social ou da continuidade fa
miliar. Assim, a 

profissão representa para os indivíduos entrevistados a viabilização do projeto 

de ascensão social que cada um traz como expectativa de participação na so

ciedade, de modo a se reconhecerem, e serem reconhecidos, como sujeitos so

ciais de prestígio e valor. Para alguns pode representar a simples continuidade 

de uma posição social já conquistada pela família. (...) Doutor Luís, por exem

plo, seguiu os passos de seu pai e esperou que seu filho seguisse os seus. Para 

ele tratava-se de um caminho natural... (Schraiber, 1993:49-50)8 

Os dados da pesquisa sugerem que, no período de 1940 a 1990, ocorreu um 
crescimento relativo da proporção de profissionais cujos pais e avós são médicos. Ao 
longo desse período, o número de irmãos médicos cresceu, atingindo percentuais 
elevados nos profissionais dos anos 70, 80 e 90; igualmente cresceu o número de 
médicos cujos tios e primos também exercem a profissão (Tabela 1.1). 

7 É importante salientar que o mesmo médico podia declarar ter até três parentes médicos, como avós, 

primos, irmãos, tios, filhos, sobrinhos ou netos, e, obviamente, pai e mãe; portanto, para a construção 

dessa 'tipologia' (pai/irmão), foram ponderados estes fatores. Para maior compreensão, consultar 

MACHADO et al. (1996, v.1) 

8 Para aprofundar o tema, examinar a obra de SCHRAIBER (1993) que, utilizando histórias de vidas de 

médicos nascidos no início do século, pôde traçar a trajetória profissional de vários médicos. Ver 

especificamente: " O cotidiano profissional e a história em vidas de trabalho", p.41-130. 



Outro ponto relevante na nova configuração da origem social do médico no 
Brasil refere-se à ocupação profissional dos pais. Nestas últimas décadas, ocorreram 
mudanças importantes - como aumento do nível de escolaridade e emancipação fe
minina - que nos permitem fazer algumas incursões analíticas sobre seus efeitos no 
mundo médico. Se, no passado, como Starr (1991) sugere, para transformar-se em mé
dico era preciso ter lastro social - estar ligado à terra dos grandes proprietários ou à aris
tocracia - , hoje predomina uma nova realidade social, mais urbana, menos patrimonia¬ 
lista, mas que mantém a característica de uma certa 'elitização' da origem médica. 

Os dados da pesquisa mostram, por exemplo, que os médicos dos anos 90 
são, em sua maioria, filhos (linhagem paterna) de médicos, juristas, professores 
universitários, profissionais liberais, comerciantes bem-sucedidos, empresários, 
políticos, intelectuais - enfim, filhos de uma seleta camada social bem posiciona
da na estrutura social. Mesmo conscientes das limitações dos dados sobre este 
tema disponíveis na pesquisa, podemos afirmar que a ocupação tanto paterna 
como materna sofreu alterações significativas, voltando-se para atividades urba
nas. No caso da ocupação materna, as alterações sociais visíveis nos permitem 
afirmar que as mães dos jovens médicos deixaram de ser 'donas-de-casa' e ad
quiriram status no mundo do trabalho. O aumento da escolarização, o movimen
to feminista e um desenvolvimento social mais amplo contribuíram fortemente 
para alterar este quadro de modo efetivo. 



Dentre aqueles que declararam a profissão paterna, um em cada quatro mé

dicos tem pai com escolaridade universitária. Esta proporção aumenta à medida que 

analisamos os médicos dos anos 80 e 90; ou seja, dos médicos da geração dos anos 

90, mais de 40% possuem pais nesta condição. O Gráfico 1.1 mostra uma clara evo

lução dos pais que exercem sua atividade como profissionais liberais e indica o de

créscimo dos que desenvolvem atividade no setor agrícola. 



Quanto à ocupação materna, 65% dos entrevistados afirmaram que a mãe é 
'dona-de-casa', 15% atuam como professoras e somente 6% são profissionais de 
nível superior (seja na área da saúde ou em outras áreas). A seguir, vêm as que 
trabalham em atividades comerciais e como prestadoras de serviços, que repre
sentam menos de 5%. O Gráfico 1.2 mostra essa alteração da estrutura ocupa¬ 
cional materna. 

Merece destaque o fato de que os dados apontam essa alteração, ou seja, en
quanto as mães 'donas-de-casa' diminuíram significativamente sua atuação, as 
'profissionais liberais' e as que se dedicam às 'atividades empresariais' experimen
taram um incremento de sua participação (Gráfico 1.2). 

Medicina: uma profissão tipicamente urbana? 

Vinculados cada vez mais a uma estrutura social com predominância urbana, 
naturalmente os médicos passaram a ter comportamentos e aspirações compatíveis 
com essa realidade social. Estudos realizados na década de 80 por Sayeg já demon
stravam que a origem dos estudantes se mostrava preponderantemente urbana. 
Afirma o autor: 

por mais democrático que seja o ensino, a maioria dos estudantes provém da 

classe média ou da classe média superior. São estudantes que muitas vezes 

foram submetidos a testes vocacionais e receberam preparação para os exames 

vestibulares. Além destes, outros fatores físicos e sociais influem significati

vamente sobre a escolha da carreira na área biomédica. Entre nós, por exemplo, 

o sexo ainda condiciona que seja feminina a maioria dos estudantes de enfer

magem. (Sayeg: 1987:72) 

Uma década depois, a pesquisa confirma essa vocação urbana da medicina 
no Brasil: quase 80% do contigente médico exerce suas atividades em apenas sete 
estados - Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná e Rio 
Grande do Sul - dos 27 da Federação (Tabela 1.2). Nesses estados, concentra-se 
a produção econômica do País, ou seja, grande parte do PIB brasileiro, bem como a 
maior parte da rede educacional (escolas e universidades). Conseqüentemente, ne
les vive a maior parte da população com maior nível de escolaridade. Essa política 
urbana equivocada, que concentra em poucos municípios, geralmente nas capitais, 
a urbanização e a industrialização, tem reunido, nesses centros urbanos, uma 'su
perpopulação' de profissionais qualificados (engenheiros, advogados, arquitetos, 
economistas, odontólogos, enfermeiros e, evidentemente, médicos). A pesquisa con
stata tanto a elevada concentração de médicos (no Rio de Janeiro e em São Paulo), 
como a sua escassez ou até ausência em diversos municípios do Pará, Amazonas, 
Ceará e Pernambuco. 





Os dados da pesquisa sugerem que os médicos tendem a residir nas capitais 
do País (61,3% do total), tendência verificada com mais ênfase nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste (Tabela 1.2). A concentração nas capitais é mais acentuada 
nas regiões Norte e Nordeste, nas quais os médicos respondem, respectivamente, 
por 77,7% e 75,7% do total de profissionais. No Centro-Oeste, de cada quatro mé
dicos, um vive em municípios do interior. Na região Sudeste, essa relação se mostra 
mais homogênea, representando dois de cada cinco médicos, ou seja, cerca de 
40%. Na região Sul, observa-se um equilíbrio entre a distribuição populacional: 
47,9% dos profissionais estão nas cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre; 
52,1% moram no interior dos estados. A pesquisa mostra que a região Sudeste res
ponde por 59,5% do total de médicos do País, seguida pelas regiões Nordeste 
(16,8%), Sul (14,3%), Centro-Oeste (6,3%) e Norte (3,2%). 

Uma vez que a economia está concentrada nos grandes centros (capitais e 
municípios de grande porte), ocorre um desequilíbrio entre as necessidades da po
pulação por assistência médica e os interesses e necessidades individuais dos médi
cos. Médici (1987:91) analisa este fenômeno na década de 1980 e mostra que 

um dos aspectos mais debatidos nas políticas de recursos humanos em saúde 

no Brasil refere-se à alta concentração de médicos nas regiões mais desenvolvi

das e, conseqüentemente, à insuficiência destes profissionais nas regiões mais 

carentes do país. 

Para esse autor, 

certamente o principal fator que vem impedindo uma distribuição mais eqüitati¬ 

va dos médicos no território nacional é a concentração regional de renda nacio

nal. Grande parte dos serviços de saúde no Brasil repousa no assalariamento, no 

trabalhador que contribui para a previdência social ou na população que detém 

poder de compra para pagar o trabalho do médico ou remunerar os serviços de 

saúde. Desta forma, é natural que o mercado de trabalho médico venha a se 

concentrar nas regiões onde as condições descritas sejam predominantes. Por 

isso, 98,6% dos médicos residiam nas regiões urbanas brasileiras em 1980, 

dado que estas caracterizam-se cada vez mais pelos laços de assalariamento e 

pela mercantilização e monetarização das relações de troca da economia. 

(p.92) 

O indicador médicos/1.000 habitantes demonstrado nas Tabelas 1.3 e 1.4 
sugere a existência de uma heterogeneidade na distribuição de médicos em todos 
os estados do Brasil, com destaque para as regiões Sudeste e Sul. Nas capitais des
sas regiões, os números atingem níveis de países desenvolvidos, ao passo que em 
vários municípios brasileiros, inclusive nessas regiões mais ricas, as estimativas ob
servadas retratam níveis de países subdesenvolvidos. Apesar de observarmos uma 
pequena redução da concentração de profissionais nas capitais em comparação 
aos dados do IBGE referentes às décadas de 70 e 80 e os dados da pesquisa, isso 
não significa nenhuma mudança efetiva na distribuição dos médicos em todo o ter
ritório nacional. 



Estudiosos sobre o tema (Médici, Sayeg, Nogueira, Girardi, Paim, Machado, 

entre outros) vêm analisando esta questão desde a década de 70 e, em publicação 

do início desta década, mostram que: 

apesar dos esforços do governo federal, do Ministério da Saúde e das secretarias 

estaduais em aparelharem a rede pública de saúde dos estados nordestinos, o 

baixo poder aquisitivo da população tem impedido uma maior fixação de médi

cos na região. Como salientou Celso Furtado, em artigo publicado no caderno 

especial do JB de 20/11/83, 'se é verdade que o Produto Bruto do Nordeste 

quadruplicou entre 1960 e 1980, dois terços da população trabalhadora per

manecem com uma renda igual ou inferior a um salário mínimo'. Portanto, na 

atual estrutura privatizante da atenção médica no Brasil, somente uma melhoria 

substancial da distribuição dos rendimentos da população mais carente poderá 

alterar a situação vigente. (Machado et a l . 1 9 9 2 : 6 6 ) 

Concluem os autores: 

Fica claro que as desigualdades sócio-econômicas são os principais fato

res impeditivos de uma adequada distribuição de profissionais de saúde e médi

cos, em nível do território nacional. Tais desigualdades se expressam não so

mente na baixa taxa de investimento público nas regiões mais carentes, mas 

também na má qualidade de vida de suas populações. Este estado de coisas 

não propicia, de uma forma ou de outra, a existência de condições totalmente 

adequadas para o exercício da medicina, (p.67) 





Os médicos no contexto regional 

Na formação do Brasil e em sua ocupação geográfica, o Nordeste teve um 

papel singular. Diferentemente do que ocorreu em outras regiões, a população nor

destina, em especial aquela com baixa qualificação profissional, migrou muito à pro

cura de melhores condições de vida e trabalho. Essa situação não se alterou ao lon

go do tempo, pois, ainda hoje, os nordestinos fazem esse movimento migratório em 

direção às regiões mais desenvolvidas do País. 

Sem ter a pretensão de traçar o perfil migratório dos médicos no Brasil, a aná

lise dos dados referentes à origem desses profissionais aponta, contudo, algumas si

tuações interessantes (Figura 1.1). Com certeza, não será este trabalho que respon

derá a estas instigantes questões, mas, seguramente, apontará para temas e proble

máticas extremamente importantes para traçar políticas de recursos humanos com 

base em especificidades regionais. O mercado de trabalho regional, por exemplo, 

apresenta comportamentos que mostram, por um lado, mercados mais fechados 

(Nordeste e Sul) ou mais consolidados (Sudeste) e, por outro, mercados em forma

ção (Norte e Centro-Oeste). 

A Tabela 1.5 esclarece um pouco melhor esse movimento migratório dos mé

dicos brasileiros, sugerindo uma certa tendência à formação de mercados com ca

racterísticas próprias. 

Minas Gerais se destaca como um 'estado migrador', seguido de Rio de Janeiro e 

São Paulo, fato explicado em parte pela alta concentração de escolas médicas nesses esta

dos. Apenas um estado nordestino - Pernambuco - figura entre os estados de maior volu

me migratório, mesmo assim localizado apenas no movimento de migração Pernambuco-

Roraima. Paradoxalmente, a totalidade dos estados que compõem a região Nordeste apre

senta as menores taxas de migração de todo o País, o que sugere um mercado fechado e 

tipicamente nordestino, onde as trocas de serviços e profissionais especializados são reali

zadas no interior da própria região. As taxas de médicos migrantes nesses estados nordesti

nos são baixas em relação às de outros estados (Alagoas - 17,9%; Ceará - 17,5%; Bahia -

20,1% etc.). Rio Grande do Sul e Minas Gerais destacam-se como os estados brasileiros 

que possuem a menor participação de médicos migrantes - apenas 5,7% e 13,1 %, respec

tivamente - e as menores taxas de imigração - 1,8% e 0,9% (embora o Rio Grande do Sul 

seja um estado-fronteira e Minas Gerais figure como estado migrador) - , o que sugere a 

existência de mercados fechados, constituídos de médicos da própria terra. Nem os esta

dos vizinhos ao Rio Grande do Sul (Santa Catarina e Paraná), nem os vizinhos a Minas Ge

rais (Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo) acompanham o comportamento de seus 

estados limítrofes. Dada a particularidade do Distrito Federal, este se destaca como tendo 

um mercado de trabalho constituído por médicos migrantes em sua quase totalidade 

(96,2%), seguido de Tocantins, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Por último, os estados 

do Norte, quase todos de urbanização recente (Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e To

cantins), destacam-se como estados nos quais o movimento migratório é intenso, cons

tituindo mercados em pleno processo de formação. 







Fruto de uma transição demográfica, a profissão médica no Brasil apresenta-
se hoje como um contingente de profissionais ativos, com características peculiares. 
Afirma Machado (1996:147), 

até os anos de 1950, havia apenas 26 escolas de medicina, que formavam 

anualmente menos de 1.500 médicos. Na década de 1980, o Brasil passava a 

contar com 76 escolas médicas, as quais formavam em torno de 7.500 a oito 

mil novos médicos. No período de 1955 a 1990, o Brasil graduou 156.212 pro

fissionais, o que eqüivale a mais de dois terços de todo o contingente médico 

existente hoje no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a concentração desordenada dos médicos nos grandes centros e 
o despovoamento de regiões (Norte e Centro-Oeste, particularmente) refletem a po
lítica de expansão de médicos ocorrida nos anos 60 e 70, provocando a concorrên
cia e a disputa por clientela urbana. 

Tal fenômeno vai ocorrer basicamente em decorrência do boom de novos 
médicos ocasionado com a abertura de escolas de medicina no final da década de 
60 e no início da seguinte. 

A medicina feita por jovens 

O crescente incremento de novas escolas, que, conseqüentemente, aumenta o 
número de jovens médicos no mercado de trabalho, fornece um elemento novo na ca
racterização da profissão: o 'rejuvenescimento do contingente médico'. A pesquisa 
reafirma esse fenômeno: 70% dos médicos têm menos de 45 anos de idade. 

Para facilitar nossa análise e buscar construir 'tipologias geracionais', em di
versos momentos deste livro adotaremos essa tipologia, conforme o Quadro 1.2. 



Não podemos dizer, entretanto, que esse processo de rejuvenescimento acar

retará alterações na pirâmide etária verificada atualmente. Se hoje o Brasil conta com 

quase a metade de médicos com menos de 45 anos e pouco menos de 10% com 

mais de 60 anos, isso não significa que esse contingente vai se manter estrutural

mente jovem. Observamos que, nas décadas de 70 e 80, ocorreu um certo 'dese¬ 

9 Nota-se, por exemplo, que a idade média dos médicos pouco variou: de 43 anos para a região Norte 
até 42 anos para o Nordeste, 43 anos para o Sudeste, 40 anos para o Sul e 42 anos para o 
Centro-Oeste. 

Embora a tendência ao rejuvenescimento da força de trabalho em saúde 
seja geral, ela é absolutamente hegemônica no seio dos profissionais de nível 
superior, basicamente em função da reforma universitária e da explosão de 
egressos das escolas de 3º grau. (Machado, 1992:54) 

Com base nos dados da pesquisa, podemos afirmar que a medicina no Brasil 

é exercida hoje majoritariamente por profissionais jovens, com menos de 45 anos, 

considerando-se que os médicos ingressam no mercado de trabalho entre 26 e 28 

anos de idade (seis anos de graduação e, em média, dois anos de residência, feita 

pela maioria dos profissionais), conforme a Tabela 1.6.9 Isso significa dizer que 

65,8% dos médicos que atuam no mercado de serviços de saúde têm menos de 16 

anos de formados, o que configura um mercado em constantes reacomodações de 

necessidades e especificidades em nível tanto nacional quanto regional, já que o fe

nômeno atinge todas as Unidades da Federação. 



quilíbrio etário', fruto de uma espantosa produção de médicos a partir desse perío

do. Tal fato sugere o crescimento da população de idosos, como começa a ocorrer 

com a pirâmide populacional brasileira, na qual se verifica o crescimento do seg

mento etário com mais de 60 anos. 

A feminilização: um processo em curso 

O fenômeno da crescente participação das mulheres no mundo do trabalho é 

fato observável em nível mundial, alterando definitivamente o quadro de trabalha

dores em quase todos os setores da economia. A saúde acompanhou esse processo 

e tem experimentado uma das mais altas taxas de feminilização no mundo do traba

lho. No Brasil, as escolas médicas refletem, no registro de novas matrículas, essa rá

pida ascensão das mulheres na profissão. 

Se até pouco tempo o ofício da medicina era uma prática de homens, esta si

tuação vem se alterando de modo progressivo e irreversível com a chegada das mu

lheres a um mundo até então hegemonicamente masculino. O crescimento da parti

cipação das mulheres na atividade médica é fato notório em vários segmentos da 

economia. A saúde assume lugar de destaque nesse processo de feminilização. Na 

década de 70, por exemplo, nas atividades da saúde, as mulheres representavam 

41,5%, passando para 62,8% na década seguinte. No entanto, o incremento maior 

vai ocorrer com o contingente feminino universitário, que passa, no mesmo período, 

de 17,9% para 35,2%. Machado (1993:258) mostra que 

com exceção da Europa oriental - entre 1980 e 1985 registrou-se um incremen
to de quase sete pontos percentuais na participação das mulheres nas escolas 
de medicina do mundo. Em todos os continentes, em 1984-1985, as matrículas 
femininas representaram mais de 25% do total; chegaram a 54,1% na Europa 
oriental, 43,9% na Europa ocidental, 38,9% nas Américas e 3 6 , 8 % na Oceania. 

Essa é uma questão importante, que afeta nuclearmente a profissão médica e 

que denominamos 'transição de gênero'. Arriscamos afirmar que, provavelmente, 

nas próximas décadas, a profissão médica passará a vigorar no cenário das profissões 

liberais como uma profissão predominantemente feminina. No Brasil, esse fenôme

no de feminilização é marcante: na década de 70, as mulheres representavam 11% 

na profissão médica, passando para 22% na década seguinte. Atualmente, como 

pode ser visto na Tabela 1.7, registram-se 32,7% de profissionais de gênero femini

no, sendo mais acentuada a participação feminina nas capitais brasileiras (36,8%). 

Por outro lado, a análise dos dados regionais mostra um Nordeste com acentuada 

participação do contingente feminino (41,1%) em oposição ao Sul (26,9%). 

Enfocando-se o segmento etário de médicos com até 45 anos de idade, o contin

gente feminino é ainda maior (41%), o que reforça a idéia de que a feminilização é um fe

nômeno geracional de pós-década de 70. No contingente com menos de 30 anos, a parti

cipação feminina aumenta ainda mais, representando cerca de 50% deste segmento. 



A série temporal com os anos de formados dos médicos segundo o gênero 

(masculino e feminino) explicita esse fenômeno de feminilização e sugere que, den

tro de pouco tempo, provavelmente nas próximas duas décadas, pode ser atingida a 

mesma proporção entre homens e mulheres em todas as faixas etárias, tanto nas ca

pitais como nos municípios que compõem o interior do País (Gráficos 1.3 e 1.4). 

Enfim, como vamos analisar adiante, no capítulo 5, especificamente sobre as 

médicas no Brasil, esse processo de feminilização ocorrido com a profissão médica 

tem provocado alterações importantes na estrutura e na composição do mercado 

dos serviços médicos em geral. 






