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DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO 

A INSERÇÃO DO MÉDICO NO MUNDO DO TRABALHO 

A discussão sobre a situação do mercado de trabalho médico no Brasil não é 
nova. Diversos estudos já realizados, embora de caráter mais quantitativo ou mais 
restrito, tiveram e têm grande importância para a compreensão deste complexo 
campo. Considerando os fins desta publicação, não se considerou pertinente 
proceder a uma ampla revisão dessas pesquisas, entretanto, cabe fazer referência 
a algumas delas. 

Estudos desenvolvidos por Sayeg, Paim, Nogueira, Médici, Machado e 
Girardi, especialmente na década de 80, utilizando as bases de dados do IBGE, 
desvendaram as tendências macro desse mercado, como o assalariamento, o 
prolongamento da jornada de trabalho, o multiemprego e a feminilização, entre 
outras. Já as pesquisas realizadas por Donnangelo nos anos 70, em São Paulo, e, 
posteriormente, por Machado na década de 80, em Belo Horizonte, possibilita
ram um enfoque mais específico, demonstrando as múltiplas formas de inserções 
e já assinalando a atuação das empresas de medicina de grupo. 

Poucos são os autores brasileiros que, ao longo das últimas décadas, se de
dicaram à tarefa de traçar e discutir políticas de recursos humanos para o setor 
saúde. São análises que privilegiaram o enfoque quantitativo, uma vez que a ine
xistência de conhecimento analítico dos dados disponíveis levou esses autores a 
assumir a árdua tarefa de desvendar o universo de trabalhadores que constitui o 
setor de prestação de serviços de saúde no Brasil. 

Na década de 90, destacam-se os estudos de natureza sociológica, que incor
poram os referenciais da sociologia das profissões às análises de mercado, consubs¬ 
tanciando-se em nova abordagem. Além de inúmeros trabalhos de Machado, diver
sos trabalhos foram realizados nesta perspectiva analítica: Santos Neto (1993), sobre 
o processo de profissionalização dos médicos pernambucanos; Belisário (1993), so¬ 



bre os médicos sanitaristas; Santos (1993), sobre os farmacêuticos; Falcão (1993), 

sobre os médicos e a ética profissional; Schraiber (1989, 1993), Rego (1994), Ri

beiro (1995), sobre formação profissional e autonomia médica; Pereira Neto 

(1997), sobre o movimento médico numa perspectiva histórica, entre outros. As 

análises aqui empreendidas incorporaram esses referenciais, embora, pela abran

gência e escopo desta publicação, não tenha sido possível desenvolver teorica

mente cada um desses aspectos. Menção especial deve-se à obra de Santos Fi

lho, que, durante décadas, vem se dedicando a fazer a memória da profissão 

médica no Brasil. Tais estudos representam uma das raras e valiosas contribuições 

para compreender a história da medicina em nosso país. 

No entanto, poucos foram os estudos realizados com dados empíricos de 

pesquisa de mercado de trabalho que buscaram entender as diversas formas de 

inserção do médico no mundo do trabalho no Brasil. A pesquisa "Perfil dos Mé

dicos no Brasil" representa o primeiro esforço, a partir de um trabalho de cam

po, para compreender a situação desse contingente profissional. É exatamente 

com esta base de dados que passaremos a analisar as formas como se dá a pres

tação de serviços médicos no sistema de saúde brasileiro. 

Neste capítulo, examinaremos a inserção dos médicos no mundo do trabalho 

tomando como ponto de partida a idéia de que a atividade e o processo de traba

lho médicos são, por natureza, múltiplos. Em outras palavras, a vida profissional do 

médico é constituída de inúmeras passagens em instituições de saúde, hospitais, al

teração na hierarquia da equipe médica (de aprendiz da medicina - médico-resi¬ 

dente - a preceptor - mestre do ofício), mudanças de área de atuação, com altera

ção, por vezes radical, de especialização ou até mesmo migração de cidade ou de 

estado. A medicina, como poucas profissões, permite essa dinâmica especial de 'es

tar no mundo do trabalho'. 

Trata-se de um contingente que foi socializado para ter esse padrão de vida pro

fissional, que teve a mentalidade forjada no pressuposto da liberdade de ir e vir, liberda

de de escolha institucional para exercer seu ofício e, especialmente, no da autonomia 

de decisão no pensar e fazer seu cotidiano profissional. Portanto, a múltipla inserção do 

médico no mundo do trabalho não é, como parece ao senso comum, uma disfunção 

do mercado, resultado de uma crise econômica, mas conseqüência esperada de seu 

processo de trabalho. A idéia de atividade ou emprego único (mesmo que no consultó

rio particular) não é uma premissa sociológica da mentalidade médica típica. Esse mo

delo de carreira numa só organização é, na verdade, uma moldura conceituai de vida 

profissional compatível com carreiras de vocação técnico-burocrática, que pressupõem 

um processo evolutivo no interior da estrutura organizacional em que se inserem. É o 

caso, por exemplo, de professores universitários, economistas, administradores, advoga

dos, intelectuais, técnicos governamentais e, até mesmo, de alguns poucos segmentos 

médicos que se dedicam à burocracia, como os médicos-sanitaristas e os administrado

res hospitalares, entre outros. 



Antes de passar à discussão dos dados referentes a essa questão, é pertinente 
registrar que a posição teórica que adotamos para analisar o mundo de trabalho mé
dico não exclui o pressuposto de que as instituições de saúde, públicas ou privadas, 
que contratam os serviços médicos necessitam ter políticas adequadas para que o 
médico e demais profissionais da saúde desenvolvam seu trabalho e vislumbrem um 
processo evolutivo na carreira profissional. 

A CONFORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO MÉDICO 

Constituindo um mercado de trabalho com mais de duzentos mil profissio
nais, que atuam em quase cinqüenta mil estabelecimentos de saúde (hospitalares e 
ambulatoriais) e prestam assistência médica a mais de quinhentos mil leitos, os mé
dicos representam, no setor de serviços essenciais à sociedade, o segmento profissio
nal mais dinâmico e que responde pela maioria dos empregos e prestação direta de 
serviços num sistema constituído de uma sólida rede pública e privada. 

Do total de médicos no Brasil, 92,6% são ativos e 4,4% aposentados, haven
do uma taxa de 2,0% que abandonaram e/ou se afastaram do exercício da profis
são. Essa forte adesão ao projeto profissional é reforçada quando se percebe que 
tal proporção de ativos não oscila muito em função da região. A Sudeste tem a 
maior participação de médicos aposentados (4,9%), em especial o estado do Rio 
de Janeiro, com 8,4%. 



A distribuição do contingente de profissionais em atividade, apresentada 

no capítulo 1, irá refletir-se na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, que 

tem alta concentração de médicos atuando nas regiões mais desenvolvidas (Su

deste e Sul). Estes médicos acabam elevando a renda média nacional por meio 

do multiemprego ou mesmo dos empresários da saúde. 

O contingente médico é constituído majoritariamente de pediatras, gine¬ 

co-obstetras, clínicos, cirurgiões-gerais e anestesistas, o que equivale a 80.513 -

44% - de um total de 183.052 médicos em todo o País (Quadro 4.4). Além dis

so, diversas especialidades são típicas das regiões Sul e Sudeste, principalmente 

as que requerem alto domínio técnico-científico, tanto do saber quanto da práti

ca profissional (cirurgia cardiovascular, genética clínica, neurocirurgia, terapia in

tensiva, hemoterapia, entre outras). 

Mudanças estruturais no mundo do trabalho provocaram redefinições 

nas formas do trabalho médico. Variáveis que antes não eram cruciais para a 

análise de mercado, como, por exemplo, gênero e idade, passaram a explicar 

algumas importantes mudanças estruturais que estão ocorrendo no mercado 

de serviços médicos. No capítulo 5, abordaremos em especial a questão do 

gênero como determinante dessas mudanças. É fundamental destacar aqui 

que, embora esse mercado seja constituído majoritariamente de homens, as 

mulheres têm sido capazes de reverter, em pouco tempo, essa hegemonia 

masculina. 

Como relatado no capítulo 1, a medicina no Brasil é exercida por jovens, 

com menos de 15 anos de inserção no mercado de trabalho. Associado ao fenô

meno da 'feminilização', esse processo de 'rejuvenescimento' do contingente 

médico traz à tona questões sócio-econômicas que antes receberam pouca aten

ção das autoridades que formulam políticas de recursos humanos. Como se verá 

mais adiante, esse contingente jovem e tendencialmente feminino vai requerer 

novas definições e novas inserções no mercado de trabalho, compatíveis com 

suas necessidades e perspectivas de 'estar no mundo do trabalho'. 

Uma das características mais marcantes do trabalho médico é a intensida

de do processo de trabalho, ou seja, em geral esses profissionais têm jornadas 

longas e exercem atividades simultâneas em diversos locais. A pesquisa revelou 

que os médicos, em geral, desenvolvem diferentes atividades ao mesmo tempo: 

54,7% conciliam três ou mais. Esse fato ocorre, com destaque, nas regiões Nor

deste (58,8%), Norte (58,6%) e Sul (58,5%) (Tabela 4.2). 



Constata-se também que o Distrito Federal tem o maior índice de médicos 
com até duas atividades (57,5%), seguido pelos estados do Pará (53,2%) e Rio de 
Janeiro (53,0%). Paralelamente, estes estados apresentam os índices mais baixos 
de médicos com quatro ou mais atividades. Chama a atenção o fato de os esta
dos que compõem a região Norte - exceto o Pará, cuja maioria dos profissionais 
atua em apenas duas atividades - apresentarem os maiores índices de médicos 
com múltiplos vínculos, demonstrando uma sobrecarga de trabalho para aqueles 
que atuam nessa região: Roraima (47,5%), Amapá (38,9%), Rondônia (38,1%). A 
escassez de profissionais e a baixa densidade populacional explicam, em parte, 
essa situação peculiar que obriga o médico a atuar em vários municípios e esta
belecimentos para suprir a deficiência do sistema de saúde regional. Por outro 
lado, como mostrado acima, é de peculiar interesse para a formulação de políti
cas de recursos humanos observar que, exatamente nas Unidades da Federação 
- Rio de Janeiro, Pará e Distrito Federal - onde os médicos declaram ter menor 
acumulação de atividades (multiemprego), o índice de desgaste físico e mental se 
apresenta com sensível diferença em relação aos demais estados brasileiros. A as
sociação de um emprego (público, quase sempre) à atividade em consultório pa¬ 





rece ser a forma mais adequada para manter os médicos em 'plena forma', com ín

dices de desgaste e estresse compatíveis com a intensidade e a natureza do trabalho 

médico. Tais questões serão aprofundadas no capítulo 6, que apresenta, de forma 

detalhada, as condições de vida e de trabalho dos médicos em geral. 

No que se refere à renda mensal declarada dos médicos, a pesquisa 

não registra diferenças salariais entre as regiões ou estados, como se pode ob

servar no Gráfico 4.1. No entanto, as disparidades salariais vão se dar ao ana

lisarmos o rendimento do médico e sua escolha profissional, ou seja, em que 

especialidade ele atua e o fato de ser ou não 'novato' no mercado de traba

lho (Quadro 4.5 e 4.6). O gênero também é uma variável de grande valor ex

plicativo para as disparidades salariais. Ser mulher, quase sempre 'novata' no 

mercado, e atuar em determinada especialidade, freqüentemente de baixo 

prestígio sócio-econômico, significam, em grande número de casos, condições 

desfavoráveis no mercado, com jornadas menores e salários mais baixos, con

figurando um segmento diferenciado de médicos. Estas e outras questões 

afins serão dicutidas posteriormente. 



AS TIPOLOGIAS DE MERCADO 

Ao analisar as formas de inserção do médico no mercado de trabalho, depa¬ 
ramo-nos com a dificuldade metodológica de realizar uma análise sócio-econômica 
detalhada, pelo fato de se tratar de um mercado de prestação de serviços complexo 
e de difícil compreensão. Poucos são os médicos que adotam ou podem adotar 'for
mas puras' de exercer seu ofício. Como abordamos no início deste capítulo, os mé
dicos, pela natureza de sua atividade e do processo de trabalho, têm uma forma sin
gular de estar no mundo de trabalho. As análises de mercado empreendidas nas dé
cadas de 70 e 80, tomando emprestadas as categorias macro e micro da economia 
(Donnangelo, Médici, Nogueira, Machado e Girardi, entre outros), não foram sensí
veis o bastante para captar as dimensões explicativas que compreendam, efetiva
mente, esse universo. Portanto, no mundo do trabalho médico, é praticamente im
possível propor análises de tipos puros (assalariado ou liberal). Essas dimensões, até 
então tidas como forças explicativas, não resistiriam a uma investigação mais rigoro
sa, com base, por exemplo, na economia política ou na sociologia econômica. 

Um bom exemplo de tal 'incapacidade analítica' amparada nessa velha mol
dura conceituai é o estudo em que Campos (1988) - utilizando definições originais 
de Donnangelo, reinterpretadas por Cohn & Donnangelo (1982:65-67) - descreve 
as formas de inserção dos médicos no mercado, a saber: 
a) trabalho liberal, caracterizado por apresentar 

a existência de clientela própria, canalizada através de processos informais, com 

a qual estabelece as condições de remuneração (...) e a posse, pelo médico, dos 

instrumentos de trabalho, aí incluídos o aluguel de equipamentos; 

b) assalariamento, definido como 

categoria que engloba os médicos que vendem sua força de trabalho, por tem

po determinado, em troca de salário; 

c) proprietários, sendo aqueles que 

detêm o controle de condições materiais de trabalho ampliadas em relação 

aos instrumentos que podem ser operados por um único ou por poucos pro

fissionais; 

d) autônomos 

poderiam ser considerados intermediários ou transacionais entre o liberal e o 

assalariado, na medida em que envolvem um controle parcial dos meios de tra

balho ou da clientela. (...) a categoria dos autônomos compreende médicos cu

jas formas de relacionamento com a clientela e com as instituições médicas não 

são idênticas. (...) Essa diferenciação interna à categoria acarreta, naturalmente, 

uma certa imprecisão, aproximando-a alternativamente do trabalho liberal e do 

trabalho assalariado e colocando-a na condição de categoria residual por refe

rência às demais. 



Apesar de Campos, apropriadamente, refutar a conotação de 'residual' confe

rida ao 'autônomo', ele a atribui aos 'liberais' e confere, no entanto, aos autônomos 

o caráter de "forma possível de organização da pequena produção de serviços de 

saúde" num contexto econômico marcado pela interferência do Estado, do capital 

financeiro e da indústria. Assim, esse autor considera tal forma de inserção no mer

cado como complementar ao assalariamento, apontando uma preferência dos médi

cos por esta modalidade como uma "busca de defesa de seus níveis de renda e am

pliação das oportunidades de emprego" (Campos, 1988:35). 

Embora reconheçamos a adesão dos médicos a esta modalidade, devemos 

ser menos generosos nas concessões ao senso comum. A expressão 'médico autôno

mo', da forma como é utilizada por esse autor, está associada à modalidade de ins

crição do profissional na Previdência Social e nas Secretarias de Fazenda e, sem dú

vida, representa uma expressão habitualmente utilizada pelos médicos para referir-

se à sua condição de 'não-empregado'. Uma análise sociológica não deve limitar-se 

a questões hermenêuticas, nem se apoiar em eufemismos ideológicos, mas, sim, 

desmistificar o que for necessário. 

Vejamos, portanto, quem são os autônomos descritos por Campos, já que 

ele excluiu os 'liberais', embora estes possuam o mesmo tipo de registro na Pre

vidência Social. São "o(s) médico(s) credenciado(s) pelo Inamps, para atender 

previdenciários em seu(s) consultório(s)",1 os "médicos filiados às U N I M E D S ( . . . . ) ; 

os que trabalham conveniados com a indústria, o comércio ou com seguradoras 

privadas" (Campos, 1988:32). Ora, é sobre os que atuam, em seus consultórios 

ou clínicas, no sistema baseado no pré-pagamento (subordinados a terceiros), 

público ou privado, que este sistema mais interfere, limitando esses profissionais 

em sua autonomia técnica e econômica. 

Em estudo recente, Machado (1996) assinala que os médicos 'l iberais', 

em seus consultórios dependentes de convênios, com forte vocação racionali¬ 

zadora, têm a autonomia médica tolhida em vários aspectos. Tais limitações 

abrangem desde a determinação do retorno do paciente ao consultório para 

acompanhamento da enfermidade, até a escolha de procedimentos terapêuti

cos e diagnósticos, e, mais fortemente, a determinação do valor de seus servi

ços, o que o obriga a trabalhar a preço de 'atacado' e a prestar assistência na 

qualidade de 'varejo'. Estes médicos, destituídos de liberdade profissional, 

devem ser (in)justamente chamados de autônomos? Certamente que não. Eles 

exercem sua profissão como liberais, embora sejam cerceados nesta prática. 

Entre os 'liberais' que trabalham sem vinculação ao sistema de pré-pagamen

to, convivem os que fizeram esta escolha (em geral, quando possuem uma 

clientela ampla e diversificada, estando já consolidados no mercado) com os 

que não tiveram opção, pois são os convênios que não os aceitam (especiali

dades como psiquiatria, infectologia, homeopatia e acupuntura, por exemplo). 

1 Adaptando-se a definição ao nosso tempo, refere-se aos credenciados pelo SUS. 



Estes últimos, por tratarem de patologias de longa duração e com características que 

as tornam antieconômicas para as empresas. 

A partir dessa nova ordem de problemas, adotamos o recurso da sociolo

gia de 'tipificar' realidades e, a partir daí, flexibilizar a análise das mesmas, bus

cando entender o médico como um ator social inserido em dada realidade e que 

a constrói cotidianamente. Assim, estaremos examinando os tipos médicos inseri

dos no mercado de saúde, que, freqüentemente, representam papéis e funções 

múltiplas, concomitantes e complementares. Por meio da análise dos 'assalaria

dos', dos 'liberais', dos novos 'empresários-médicos' e dos 'especialistas' é que 

iremos compreender um pouco melhor esse complexo universo. 

Os liberais 

Atuar em consultório é uma das atividades constitutivas do trabalho 

médico, por se tratar do local em que o médico se realiza como profissional 

liberal. No entanto, o rápido avanço do processo de institucionalização por 

que passam os setores de prestação de serviços especializados, a visível crise 

econômico-financeira da clientela e o altíssimo custo da assistência à saúde, 

em especial dos serviços médicos, praticamente inviabilizam a manutenção 

dessa prática sem uma associação às empresas que intermediam a prestação 

de serviços médicos com base no sistema de pré-pagamento. Assim, tornou-se 

praticamente inviável, tanto para os médicos como para a clientela, arcar in

dividualmente com os custos. A inviabilidade é maior ainda quando envolve 

atos cirúrgicos ou exames complementares de apoio diagnóstico, freqüente

mente sofisticados e de alto custo. De forma simples, pode-se afirmar que a 

medicina se tornou excepcionalmente capaz de obter preciosos e sofisticados 

diagnósticos, caros e inacessíveis a quase todos, médicos e pacientes. Estudos, 

pesquisas, reportagens e debates têm movimentado a agenda dos que se 

preocupam em formular políticas compatíveis com os interesses dos profissio

nais e da população. 

Mesmo cada vez mais dependentes de contratos com empresas, seguros, 

medicina de grupo, cooperativas e convênios com o próprio SUS, um enorme 

contingente de médicos - quase 80% - continua a manter consultórios. Na re

gião Sul, este índice chega a 88% (Tabela 4.4). O destaque da prática liberal nes

sa região não deve causar estranheza, pois foi exatamente lá que ocorreram os 

principais movimentos dos médicos em defesa desta prática, com descredencia¬ 

mento do sistema público, formação de cooperativas, elaboração de propostas 

de planilhas de custos para a composição do preço dos serviços prestados etc. 

Não se devem esquecer, igualmente, as características específicas da área no to

cante ao mercado de serviços especializados, com grande participação de espe

cialidades típicas da prática privada em consultório. Há uma certa homoge¬ 



neidade entre as demais regiões, mas no Sudeste observa-se o menor índice dessa 
prática (74,3%). 

Dentre os profissionais que atuam em consultórios sem convênios, destacam-
se os que residem na região Sudeste, em especial no estado do Rio de Janeiro, que 
apresenta o percentual de 39,1%.2 Os médicos em fase de paralisação são os que, 
proporcionalmente, se dedicam à atividade liberal de forma mais acentuada, ainda 
que menos intensa, sendo exatamente o Rio de Janeiro o estado que concentra o 
maior contingente de profissionais mais idosos do País. 

Essa modalidade de atividade médica é mais afeta aos homens do que às 
mulheres. Segundo a pesquisa, a participação feminina é de 29,4%, ou seja, a 
maioria dos consultórios existentes hoje no Brasil são de domínio do universo 
masculino. 

Freqüentemente, a visita do paciente a um consultório médico é associada 
à recomendação por terceiros quanto à qualificação técnica do médico e sua 
fama ou prestígio em curar uma enfermidade. Tais atributos são inexoravelmente 
associados à sua experiência profissional, ou seja, ao tempo em que atua no 
mercado. 

Esse comportamento representa o valor que a 'experiência clínica' possui 
para os médicos, sendo seguido por sua clientela. Essa experiência, como assina
lou Rego (1994), complementa e até contrapõe-se àquela adquirida nos li
vros, sendo o hospital ou as clínicas com atendimento a pacientes internos os 

2 Ver MACHADO et al. (1996:49, v.6). 



locais mais valorizados para sua aquisição. Ao médico em início de carreira, a dedi
cação ao consultório numa cidade com razoável oferta de serviços pode signifi
car dificuldades adicionais de difícil superação para a conquista da clientela e do 
respeito profissional de seus pares. Assim, não causa surpresa que apenas 8,4% 
dos médicos com menos de quatro anos de formados (em fase de formação, de 
iniciação profissional) se dediquem exclusivamente à prática em consultório. 
Aqueles que estão na fase de afirmação e consolidação no mercado de trabalho 
é que 'dominam' este segmento do mercado, concentrando mais de 70% das 
participações. Com a experiência adquirida e sempre renovada com o trabalho 
hospitalar, certamente selecionam melhor sua clientela, ainda que captada por 
meio de convênios. 

Ao considerar as especialidades dos médicos que atuam em consultório 
(Tabela 4.5), deparamo-nos com algumas aparentes inconsistências, que tratare
mos de esclarecer. Referimo-nos à presença de especialidades que, diferente
mente, não se caracterizam pela atividade de consultório. Correspondem, em 
geral, às especialidades burocráticas (administração hospitalar, medicina sanitá
ria, medicina legal, medicina do tráfego). 

Algumas das especialidades mais freqüentemente associadas à prática no 
consultório com convênios são citopatologia, hematologia, fisiatria, cancerologia, 
radioterapia, tisiologia, alergia e imunoterapia. Por outro lado, as que estão me
nos associadas à prática mediante convênios são: genética clínica, hemoterapia, 
broncoesofagologia, homeopatia, angiologia, eletroencefalografia, psiquiatria, en¬ 
doscopia digestiva, geriatria e gerontologia, infectologia, medicina do trabalho e 
nutrologia. Estas especialidades, em sua maioria, estão excluídas por seus objetos 
específicos de trabalho, que não são habitualmente cobertos pelo sistema priva
do de pré-pagamento. É o caso dos pacientes acometidos por patologias infec
ciosas, dos pacientes na terceira idade. As demais podem estar sendo excluídas 
pela alta tecnologia envolvida, terapêuticas de longo prazo ou por envolverem 
consultas médicas freqüentes. Tais resultados sugerem que são os convênios de 
medicina de grupo, seguradoras e cooperativas que não as desejam, em virtude 
das possíveis despesas adicionais que essas especialidades representariam se fos
sem regularmente oferecidas. 





Os liberais e os convênios 

A medicina de grupo e os seguros-saúde constituem um sistema de atendi
mento médico-hospitalar no qual são oferecidos atendimentos ambulatoriais, con
sultas médicas e internações. Fundamenta-se no pré-pagamento, pelo cliente, dos 
serviços demandados.3 Os atendimentos são feitos na rede credenciada em nível re
gional. Esse sistema detém hoje a maior fatia do mercado, abrangendo cerca de 
17,5 milhões de beneficiários em todo o País, por meio de 670 empresas que atuam 
mais fortemente na região Sudeste. 

A U N I M E D é a maior cooperativa médica do Brasil, sendo composta de 
65,7% dos profissionais conveniados do País, que são, simultaneamente, sócios 
da cooperativa e prestadores de serviços. Surgiu inicialmente com o objetivo de 

3 O cliente paga mensalmente à empresa, que atribui à prestação de serviços médicos um valor "x " , 

proporcional ao risco estatístico de ele vir a necessitar dos serviços. Os médicos que prestam 

atendimento receberão o valor arbitrado pela empresa como pagamento de seus serviços no prazo 

mínimo de um mês após o atendimento. 



manter a idéia básica do sistema de pré-pagamento e autonomia profissional de 
cada médico. O Sistema Nacional U N I M E D agrega onze milhões de pessoas e pos
sui 350 cooperativas, que atendem uma clientela composta basicamente de 
planos de empresas (80%), sendo o restante de planos individuais. Seu maior 
mercado está localizado na região Sul. 

Os planos de saúde de 'autogestão' são oferecidos por empresas estatais 
ou privadas que administram planos de saúde. Estes serviços podem ser ofereci
dos por meio da contratação de médicos como assalariados das empresas ou da 
prestação de serviços. A autogestão de conveniados surgiu como uma idéia pro
missora para evitar o absenteísmo nas empresas e representa uma conquista de 
trabalhadores organizados em empresas bem estruturadas. 

Cabe esclarecer que, neste estudo. Outras cooperativas' (excluindo-se a U N I M E D ) 

engloba os serviços médicos cooperativados, que têm crescido em todo o País. O 
convênio-SUS é o contrato entre governo e médico, ou seja, médicos contratados 
em localidades onde, quase sempre, há carência de atendimento médico especiali
zado ao público. Representa o antigo sistema de saúde previdenciário (INPS, 
INAMPS). 

Os convênios, portanto, são hoje uma realidade na vida dos médicos que de
cidem assumir a atividade tipicamente liberal da profissão, a fim de assegurar clien
tela e manter seu estabelecimento aberto, sem sofrer sérios prejuízos. Mas há um 
preço para essa nova modalidade de captação de clientela: a autonomia do médico 
ficará condicionada aos interesses e exigências burocráticas impostas pelas empresas 
que negociam com a suposta clientela. 

Desta forma, 

para manter seu consultório aberto, os médicos têm que se submeter a estes 

convênios, porquanto cada vez mais deles dependem tanto econômica quanto 

financeiramente. Mesmo estando em seu consultório particular, terá que aten

der a várias exigências burocráticas - preenchimento de papeletas, formulários, 

guias especiais - e obedecer a normas e códigos organizacionais de cada convê

nio. Além do mais, o valor de seus serviços estará predeterminado, não sendo 

permitidas extrapolações e alterações de qualquer ordem. (Machado, 

1996:201-202) 

Um fato interessante é que, no contexto de uma política de regulação do 
mercado de serviços médicos, essas empresas privadas - seguros de saúde, medi
cina de grupo e até mesmo as cooperativas médicas, como a U N I M E D , por exem
plo - desenvolveram mecanismos regulatórios de tal ordem que promoveram 'es
pontaneamente' uma certa equiparação salarial entre os médicos. Isto é, perante 
o contrato de determinado convênio, todos são iguais nos direitos e deveres a se
rem seguidos por ambas as partes - contratante e contratado. Promoveu-se, as
sim, a isonomia salarial por meio da fixação de honorários médicos de todos 
aqueles que prestam serviços em determinada especialidade, estejam eles no iní
cio ou no final da carreira profissional. Neste sentido, não há distinção, no mer¬ 



cado de serviços médicos conveniados, entre profissionais mais ou menos qualifica

dos, entre os experientes e os novatos. É assegurado pagamento igual a todos, di

ferenciado apenas para aqueles que executem atos e procedimentos mais ou 

menos complexos (clínicos, diagnósticos ou cirúrgicos).4 

Em linhas gerais, os dados da pesquisa apontam um mercado de serviços es

pecializados, realizados em consultório, dominados por convênios de medicina de 

grupo e seguros de saúde, planos de saúde e U N I M E D S , totalizando 7 3 , 5 % (Tabela 

4 . 6 ) . Os convênios mais citados pelos médicos por ordem de importância em seu 

rendimento mensal5 são os seguintes: U N I M E D ( 3 3 , 6 % ) , estatais ( 2 0 , 3 % ) , Golden 

Cross ( 8 , 0 % ) e Sul América ( 7 , 6 % ) (Tabela 4 . 7 ) . 

4 A própria AMB reforçou a concepção isonômica através de sua Tabela de Honorários Médicos. 
Considerando-se as circuntâncias históricas de sua criação, esta observação não está imbuída de qualquer 
conotação valorativa, o que demandaria um tipo de análise que extrapola os objetivos deste livro. 

5 O S U S ocupa o segundo lugar ao serem considerados os convênios individualmente, logo após a 
U N I M E D . Entretanto, para a elaboração do ranking relativo à sua importância no financiamento do 
consultório, não era possível a inclusão deste convênio, já que a pergunta referia-se explicitamente ao 
sistema de medicina de grupo/seguros/cooperativas. 



Os assalariados 

O assalariamento, no setor público ou privado, é uma modalidade consoli
dada e representa hoje a mais importante forma de inserção no mercado de ser
viços dos médicos. Denominamos como assalariamento todas as formas de traba
lho institucionalizadas, por meio das quais o profissional presta seus serviços, es
teja o vínculo formalizado ou não sob a égide das leis trabalhistas. Na verdade, 
os dados empíricos disponíveis levam a crer que boa parte desse contigente de 
assalariados não dispõe de formalização no contrato de trabalho estabelecido en
tre ele e o comprador dos serviços. 

Curiosamente, os dados da pesquisa revelam também uma certa homogenei
dade do mercado de trabalho desses assalariados, nas instituições tanto públicas 
quanto privadas, em especial quanto ao salário, às áreas e modalidades de atendi
mento e à avaliação que os médicos fazem desses estabelecimentos. As Tabelas 4.8 



e 4.9 sugerem uma certa homogeneidade de mercados, ou seja, praticamente 

não se encontram formas puras de inserção profissional. 

Esses dados e a leitura cuidadosa de milhares de questionários nos permitem 

afirmar, resumidamente, que os médicos assalariados do setor público são mais jo

vens, o contingente feminino é tendencialmente maior e, em decorrência do mode

lo assistencial adotado pelo Estado brasileiro, eles atuam, predominantemente, em 

áreas básicas - gineco-obstetrícia, medicina interna (clínica geral), pediatria e cirur

gia geral. Dotado de hospitais gerais de grande porte, de hospitais-escolas e de uma 

extensa e importante rede ambulatorial, esse setor polariza dois contigentes de mé

dicos: jovens em busca de profissionalização para o mercado (residência médica), 

constituindo 27,8% dos que optam pelo vínculo único; e médicos em fase de con

solidação da vida profissional, que têm o maior percentual de participação. 

A nosso ver, dois fatores interferem nessa realidade. Primeiro, a maioria dos 

concursos públicos (quase todos federais), assegurando salários compatíveis com os 

do mercado em geral, ocorreram exatamente na década de 70. Segundo, são estes 

médicos, detentores de sólida e reconhecida experiência, que dominam a maioria 

das instituições que oferecem formação profissional em nível de graduação e pós-

graduação (lato e stricto sensu). Em ambas as situações, essas instituições emprega¬ 

doras estabelecem vínculos trabalhistas formais e fomentam a dedicação exclusiva. 

Já a análise do setor privado sugere um mercado que absorve um pequeno 

contingente jovem, em especial os que estão em fase de profissionalização formal. 

As mulheres, por sua vez, não buscam preferencialmente este setor para trabalhar; o 

vínculo trabalhista tende a ser mais informal, admitindo-se uma variedade imensa de 

formas de prestação e contratação dos serviços médicos. Coerentemente com o mo

delo assistencial no Brasil, as instituições privadas adotam um modelo mais hospita

lar (quase 80% dos leitos existentes são privados), especializado e desenvolvido em 

estabelecimentos de médio e pequeno portes. A tradição desse setor tem sido pres

tar assistência hospitalar especializada, com alta concentração nos centros urbanos 

de grande capacidade de investimentos, abrangendo, assim, as áreas e serviços mais 

rentáveis para o sistema privado. Com isto, aglutinam os médicos-cirurgiões, os 

anestesistas e os especialistas em enfermidades que envolvem tecnologia de ponta e 

recursos de apoio diagnóstico sofisticados. 

A primeira vista, somos tentados a identificar os médicos, que atuam exclusi

vamente no setor privado, no consultório ou de forma simultânea nesses dois seg

mentos do mercado, como profissionais que não dependem do serviço público para 

o 'financiamento' de suas atividades. Mas isto não é verdade. Tanto as clínicas e 

hospitais privados, como os consultórios particulares mantêm, em grande número, 

convênios com o SUS. Buscaríamos, então, um pretenso segmento 'não-dependente' 

do Estado entre as clínicas e consultórios que não possuem convênios públicos. Vin

culados apenas aos convênios privados, formariam este segmento de mercado. No

vamente, tais argumentos não resistem ao confronto com a realidade, já que o 

Estado também contribui para o financiamento deles por meio da renúncia fiscal, 



caracterizada pelo abatimento oferecido a despesas médico-hospitalares no imposto 
de renda. Assim, mesmo o profissional que atua em seu consultório, ainda que não 
trabalhe mediante convênio, é indiretamente financiado pelo Estado. Estado esse 
que foi competente no financiamento da expansão da rede privada hospitalar na 
década de 70 e que hoje é incapaz de formular políticas que regulem um setor tão 
amparado por seus recursos. 

Enfim, apesar da tentativa de analisar separadamente a inserção 'pura' ou a 
natureza das instituições (pública, privada ou consultório), os dados qualitativos e 
quantitativos nos levam a crer que o mais prudente e compatível com nossa propos
ta analítica é a 'inserção múltipla', que concentra a maioria dos médicos (Tabelas 
4.8 e 4.9). O fato de os médicos prestarem serviços essenciais e de domínio, contro
le e responsabilidade do Estado faz com que as formas, as condições e as necessida
des dos usuários se conformem a um mercado de serviços com acentuada homoge
neidade, constituindo, assim, um quadro de significativa importância para se pensar 
a estruturação desse mercado. 

Desse modo, a alta incidência de regulação (necessária e imprescindível) na 
produção, distribuição e manutenção dos serviços médicos ocasiona essa homoge
neidade na prestação e absorção desses serviços em todo o território nacional. 

Os assalariados e a atividade de plantão 

Por oferecer serviços vitais à manutenção dos indivíduos, a atividade médica 
tornou-se indispensável e é oferecida 24 horas por dia, não podendo ser interrompi
da na rotina de um hospital. O plantão surge dessa necessidade básica e, portanto, é 
uma atividade inerente à vida do médico. Os dados da pesquisa mostram que 
48,8% dos profissionais fazem plantão (Tabela 4.10) e esse índice chega a 60,0% na 
região Centro-Oeste. 

A função de plantonista é exercida fundamentalmente por médicos em início 
de carreira - 61,6% deles têm até 39 anos de idade (Tabela 4.11). São eles que, em 
geral, assumem esta modalidade de assistência médica, freqüentemente desgastante, 
exigindo intensa concentração, perfazendo 6,12 ou 24 horas em atividade. A maio
ria desses médicos trabalha entre 12 e 48 horas mensais de plantão, sendo esta mé
dia mantida em todas as regiões brasileiras (Tabela 4.12). No interior, observa-se um 
significativo aumento de profissionais que acumulam mais de 48 horas de plantão, 
acusando uma sobrecarga para os que atuam nessas áreas. Em boa parte, tal fato jus
tifica-se pela ausência de médicos em número suficiente nos hospitais do interior. 







Embora os dados disponíveis sejam insuficientes para demonstrar a corre
spondência entre tempo de formado e modalidade de plantão (presente no local ou 
de sobreaviso), é possível estabelecer uma correlação entre os que estão iniciando a 
carreira com o plantão no local, e entre os que já se estabeleceram profissional
mente com o plantão de sobreaviso. Esta última modalidade permite que o médico 
esteja de 'plantão virtual' em determinado hospital sem estar fisicamente no local, 
sendo sua presença requerida quando necessária. 



Os empresários 

Para Nogueira (1991:119), o médico-empresário é 

aquele que gerencia seu próprio negócio, mas também é detentor principal dos 

conhecimentos e das habilidades requeridas por seu produto, ou seja, condensa 

em si as funções de trabalhador e de empresário.6 

Nesta perspectiva, esse profissional com duplo papel acaba mantendo de for

ma mais segura a autonomia técnica e econômica requerida pela medicina. Esses 

6 O 'empresário de saúde' foi considerado na pesquisa como médico proprietário ou sócio de um 
estabelecimento de saúde, independentemente dos vínculos que exercia no mercado de trabalho. 



médicos constituem um segmento reduzido e privilegiado da profissão: representam 
18,4% do total, concentrando-se especialmente nas regiões Centro-Oeste, onde um 
quarto dos médicos são empresários de saúde, e Nordeste, onde essa proporção é 
de um quinto (Tabela 4.14). 

Adotando a rotina de empresário e médico, estes profissionais acabam acu
mulando trabalho, ou seja, a metade possui mais de três atividades médicas além da 
empresarial. Em sua maioria, essas empresas são clínicas e hospitais, e, com menor 
importância, surgem as cooperativas médicas. Sabe-se, no entanto, que esta nova 
modalidade de empresariamento nos serviços médicos - a cooperativa - é fruto das 
recentes transformações do mundo do trabalho, não constituindo, à época da pes
quisa, um segmento empresarial expressivo. 

Os médicos-empresários possuem algumas características que os tornam um 
tipo profissional especial. São jovens - 34% deles têm até 34 anos, e quase 80% têm 
menos de 50 anos de idade. Este fato reforça a idéia de que o empresariamento da 
saúde por médicos é um fenômeno recente no Brasil, com a baixa concentração de 
profissionais mais velhos (com mais de 60 anos), somando apenas 8,8%. Predomi
nantemente, são do sexo masculino, desenvolvem suas atividades nas capitais e são 
especializados nas seguintes áreas: pediatria, ortopedia e traumatologia, anestesiolo¬ 
gia, cardiologia e cirurgia-geral. Além disso, buscam dar continuidade ao 'negócio 
de família', ou seja, 50% deles têm pais ou parentes médicos, sugerindo a idéia de 
manutenção do status adquirido pelos familiares. 



AS FASES DA VIDA PROFISSIONAL DO MÉDICO 

lniciando-se na vida profissional 

Os primeiros anos após a graduação são marcados pela busca de uma inser
ção efetiva no mercado de trabalho. Enquanto estudantes, vão progressivamente se 
iniciando nos hospitais universitários, tentando estabelecer os primeiros vínculos 
com o mercado de trabalho médico por meio de estágios extracurriculares. Será 
nesses estágios que a maioria deles atuará efetivamente como médico, até mesmo 
com graus de autonomia incompatíveis com seu nível de formação. Tais vínculos, 
muitas vezes remunerados, representam, para muitos deles, a perspectiva de um 
emprego/estágio após a graduação ou, no mínimo, um incremento em sua experiên
cia clínica (Rego, 1994). 

Depois de formados, os primeiros anos da vida profissional são marcados 
pela procura de uma especialização. O médico passa a estabelecer os primeiros 
vínculos - muitas vezes, informais - com o mercado profissional. Constituído de 
jovens com menos de 30 anos, este contingente, em fase de 'iniciação da vida 
profissional', representa 12,3% dos médicos. Vivem, em sua maioria absoluta, 
nas capitais - mais de dezesseis mil dentre os 22.485 médicos jovens (Tabela 4.15). 
Um contingente expressivo - 77,0% - localiza-se nas regiões Sul e Sudeste, e, 
desse percentual, mais da metade reside no estado de São Paulo (Tabelas 4.16 
e 4.17). Tal fenômeno pode ser explicado pela concentração acentuada, nessa 
parte do País, de escolas médicas e de programas de especialização, especial
mente residência médica, em particular no eixo São Paulo-Rio de janeiro-Belo 
Horizonte. Por outro lado, o fato de a maioria dos programas de residência se
rem desenvolvidos em instituições públicas justifica a maior presença (42,1%) 
destes jovens médicos no setor público (Tabela 4.18). 

Por estarem iniciando suas atividades profissionais e, em sua maioria, se 
encontrarem em processo de 'especialização' para o mercado, o número de ati
vidades que os médicos jovens desempenham (Tabela 4.19) é comparativamente 
menor do que nos demais segmentos, excetuando os que estão na fase de 'para
lisação' (médicos com mais de 35 anos de inserção no mercado de trabalho). 
Desse contingente em fase de 'iniciação', 49,3% exercem no máximo duas ativi
dades, com ênfase para aquela desenvolvida no setor público. 

De recente inserção no mercado, tendo poucas atividades remuneradas e 
quase sempre em fase de formação profissional, esse grupo tem rendimentos inferio
res aos das demais faixas etárias: ganham até mil dólares. A faixa modal para este 
segmento é de 786,1 dólares (Tabela 4.20). 



Afirmando-se no mercado 

A segunda fase - denominada 'afirmação no mercado de trabalho' - é 
constituída por mais de trinta mil médicos e se diferencia do contingente ante
rior por várias razões. A primeira refere-se a sua inserção no mercado, ou seja, 
esses profissionais já se encontram 'especializados para o mercado', visto que, 
em sua maioria, fizeram algum programa de especialização - residência e/ou 
curso de especialização. 

A segunda diferença está na concentração urbana: enquanto 72,5% dos mé
dicos com menos de trinta anos estão nas capitais, o contingente em questão apre
senta um percentual de 65,1% (Tabela 4.15). Esses dados se justificam se considerar
mos que, nessa fase de vida profissional (entre cinco e nove anos), o médico recém-
profissionalizado busca inserir-se no mercado de trabalho, estando mais propenso a 
atuar no interior do País, mesmo que sua origem seja urbana, e a tendência geral, 
conforme o capítulo 2, seja para a urbanização. Os dados das Tabelas 4.16 e 4.17 
elucidam este fenômeno de concentração nas regiões Sul e Sudeste (77,3% dos mé
dicos nessa fase), com ênfase nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul. 

A terceira diferença refere-se ao tipo de setor em que o médico, nessa fase, 
está inserido: ele reduz a participação no setor público (de 42,1% para 31,7%), au
menta no setor privado (33,1%) e inicia efetivamente as atividades em consultório -
35,2% deles se dedicam a elas (Tabela 4.18). 

Com uma especialidade já definida para atuar no mercado de serviços médi
cos, esses profissionais começam a diversificar ainda mais as áreas de inserção e pas
sam a conviver mais claramente com o múltiplo emprego, acumulando várias ativi
dades. Por exemplo, 60,6% dos médicos (Tabela 4.19), com cinco a nove anos no 
mercado, têm três ou mais atividades. 

Sua remuneração, entretanto, fica muito aquém da jornada de trabalho ex
tensa e intensa (Tabela 4.20). Freqüentemente, associando atividades em locais dife
rentes - que exigem cumprimento de horário e produtividade de acordo com a po
lítica organizacional da instituição - com a atuação em consultório de clientela ainda 
incipiente, esses médicos percebem salários baixos em cada uma das atividades, perfa
zendo uma renda mensal de apenas 1.053,6 dólares (valor modal). 

Consolidando-se na vida profissional 

Na chamada fase de 'consolidação' da vida profissional, concentram-se os 
médicos que estão em atividade há mais de dez e menos de 25 anos, totalizando 
mais de noventa mil, ou seja, 50,6% de todo o contingente do País. De modo 
mais semelhante ao segmento anterior, estes profissionais são os que dominam 
(qualitativa e quantitativamente) o mercado de serviços, seja nas capitais ou inte
rior, seja nas instituições privadas ou públicas que compõem o sistema de saúde, 



seja ainda em seus consultórios, nos quais passam a ser mais seletivos com os con
tratos firmados com as empresas e seguradoras. Um percentual menor do que os in
seridos nas fases anteriores (72,0%) está concentrado nas regiões Sul e Sudeste 
(Tabelas 4.15, 4.16 e 4.17). Neste e no segmento que o sucede, são observadas 
as menores proporções de médicos na região Sudeste, ou seja, 56,3% e 53,%, 
respectivamente, sugerindo um movimento migratório que, entretanto, é impos
sível comprovar com as informações disponíveis. 

A atuação no mercado por natureza do setor também diferencia estes médi
cos daqueles recém-formados, ou seja, enquanto 42,1% destes últimos atuam em 
instituições públicas e 27,0% mantêm atividades em consultórios, estes percentuais 
se alteram sensivelmente na fase de 'consolidação', que cai para 34,9% no setor pú
blico e cresce para 37,2% no consultório (Tabela 4.18). 

Em relação ao número de atividades por médico, estes últimos profissio
nais têm comportamento muito semelhante aos daqueles que se encontram na 
fase de 'afirmação no mercado de trabalho'. São médicos com idade entre trinta 
e 49 anos, que têm jornadas de trabalho mais extensas, acumulando várias ativi
dades (Tabela 4.19). No entanto, o que vai diferenciar qualitativamente estes 
dois segmentos é a renda mensal: enquanto os médicos que se encontram na 
fase de 'afirmação' no mercado percebem renda mensal com valor modal de 
apenas 1.053,6 dólares, os da fase de 'consolidação' recebem 1.595,9 dólares 
(Tabela 4.20). Como veremos mais adiante, provavelmente são a modalidade e o 
volume de convênios firmados nos consultórios aliados a uma melhor inserção 
nas instituições públicas e privadas que garantem, ainda que acanhada, uma cer
ta melhoria salarial. 

Desacelerando as atividades médicas 

Na fase de 'desaceleração' no mundo do trabalho, caracterizada por um con
tingente médico com 50 a 59 anos de idade, os médicos estão, de modo geral, há 
mais de 25 anos no mercado e buscam reduzir as atividades. Em sua maioria, atuam 
em até duas atividades (48,4%), conciliando um emprego (público ou privado) com 
a atividade em consultório. Sua distribuição proporcional entre regiões se altera, 
apresentando um crescimento nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste (Tabela 
4.17) e nas capitais (Tabela 4.15), sugerindo a possibilidade de intensificação dos 
movimentos migratórios nesta fase. Mais especificamente, os dados das Tabelas 4.16 
e 4.17 sugerem esta 'desaceleração' nas duas regiões mais desenvolvidas (Sul e Su
deste), com um percentual de 70,4% dos médicos ali concentrados. 

A participação da atividade em consultório é privilegiada por este segmento mé
dico, representando o maior percentual entre as três atividades: 38,7% (Tabela 4.18). 
Por outro lado, com uma posição mais tranqüila no mercado, eles passam a trabalhar 
'menos', qualificando melhor seus serviços e garantindo uma renda mensal mais eleva¬ 



da (Tabela 4.20), embora, em média, ainda muito aquém da representação social da 
profissão. O valor modal encontrado foi três vezes superior (2.133,2 dólares) ao dos mé
dicos que estão em fase de 'iniciação' da vida profissional. 

Paralisando a vida profissional 

Constituído por médicos com mais de setenta anos de idade, este segmento 
representa o menor número de profissionais, ou seja, pouco menos de quinze mil, e 
se encontra na fase de 'paralisação' das atividades. Em alguns aspectos, esses médi
cos se assemelham aos que estão iniciando sua carreira. Os dados das Tabelas 4.15 
e 4.16 reforçam esta análise. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro respondem 
por 60,0% de todo o contingente desta fase (9.543 dentre 15.741) (Tabela 4.17). 
Trabalhando menos, reduzindo as atividades profissionais, esta parcela de médicos 
possui a maior renda modal (2.192,04 dólares) (Tabela 4.20). Vários fatores induzem 
a isso: constituem um contingente pequeno, homogêneo e, embora por motivos dis
tintos e muitas vezes divergentes, estão concentrados também nas capitais (74,7%) e 
nas regiões Sul e Sudeste (80,2%). Possivelmente associado a processos de aposenta
doria, verifica-se o fato de que a participação em atividades nos setores público e 
privado diminui significativamente, mantendo-se aquelas do setor privado e as de 
consultório (Tabelas 4.18 e 4.19). 







OS ESPECIALISTAS: UMA QUESTÃO GERACIONAL 

Das 65 especialidades formalmente reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina, as relativas às quatro áreas básicas aqui também referidas como 'matrizes' 
- pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgia geral e medicina interna - absorvem 70.940 
(38,8%) do total de 183.052 médicos em todo o País (Tabela 4.21). Juntamente com 
a anestesiologia, a cardiologia, a oftalmologia, a ortopedia e traumatologia, e a psi
quiatria, formam o maior contingente de especialistas, com 108.810 médicos. 



A análise dos dados referentes às especialidades por regiõeâ geográficas revela 

que há dois grupos distintos de especialistas: o primeiro é formado por médicos que 

atuam em especialidades básicas ou matrizes, as quais mantêm comportamento ho

mogêneo em todas as regiões, ou seja, há uma proporcionalidade entre o número 

de médicos existente na região e o número de especialistas em particular. O segun

do grupo é constituído por uma típica concentração de especialidades em determi

nadas regiões do País, formando verdadeiros nichos de mercado com serviços espe

cializados. Neste segundo bloco, pode-se dizer que se configuram as especialidades 

do Brasil-Sudeste: cirurgia de mão, cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça e pes

coço, cirurgia pediátrica etc. Ε possível, assim, considerar a região Sudeste como o 

mercado dos cirurgiões-especialistas e dos nichos de especialidades ainda pouco di

fundidas: sexologia, genética clínica, medicina do tráfego, entre outras. Assim como 

já afirmamos que o Brasil é feito de pediatras, cirurgiões:gérais, clínicos e gíneco-

obstetras, podemos também afirmar que o Brasil-Sudeste é composto de cirurgiões 

especializados, sendo o berço das novas especialidades (Tabela 4.22). 

Tabela 4.21 - Médicos distribuídos por grandes regiões segundo especialidade 
principal de atuação. Brasil -1995 









Além disso, o mercado de serviços conta com um contingente de médicos 
que, suplementarmente, atuam em nichos superespecializados (não-reconhecidos 
pelo Conselho Federal de Medicina), captando clientela altamente selecionada. O 
Quadro 4.1 mostra a variedade encontrada, e, certamente, existem inúmeras outras 
que a pesquisa não pôde detectar. Essas subespecialidades são, em boa parte, sub
conjuntos da cirurgia especializada (cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia experi
mental etc.) e da área de imagens e diagnóstico (ultra-sonografia, ultra-sonografia 
vascular, ecografia, videoendoscopia etc.). Chama-nos a atenção o comportamento 



dos pediatras, que, constituindo-se em área de assistência de um contingente popu
lacional específico (infantil), acaba criando subáreas 'quase autônomas' de atuação 
na área médica. Estas, por sua interface com outras especialidades cognitivas típicas 
do adulto, têm estado no centro de repetidas controvérsias a respeito de sua matriz 
de formação básica. No caso das subespecialidades técnicas (cirurgia, oftalmologia 
etc.), estas tendem a ser reconhecidas como a matriz básica do conhecimento e, 
conseqüentemente, da formação. 

Ainda que a distribuição dos médicos que atuam nas especialidades básicas e 
na anestesiologia seja regular para todas as gerações, tal fato não ocorre com as de
mais. Estas especialidades demonstraram um movimento específico a cada faixa etá
ria, configurando-se em 'gerações de médicos especialistas'. Tal tendência, certa
mente, é influenciada por aspectos de mercado, fato que corrobora a tese de que os 
médicos são filhos de seu tempo, sem lugar para romantismos ou idealizações teóri
cas. Esses aspectos podem ser identificados como: a) decorrentes das transformações 
epidemiológicas observadas no País; b) decorrentes do modelo de assistência médi¬ 
co-sanitária implantado; c) secundários à incorporação tecnológica observada na 
medicina e à atração efetiva que ela exerce sobre os profissionais e d) secundários à 
organização político-ideológica das diversas especialidades diante das questões de 
ordem médica. 

A distribuição das especialidades segundo a faixa etária requer precaução 
e cuidados metodológicos na análise. Como visto em capítulos, anteriores, o 
maior contingente de médicos encontra-se na faixa de 35 a 44 anos, conseqüên
cia da criação de escolas médicas no final da década de 60 e início da de 70, re
fletindo um boom desses profissionais, cuja maior expressão foi verificada no iní
cio dos anos 80. Ao construir o Quadro 4.2, percebemos com certa clareza a for
ça deste fenômeno'gerac ional ' . 

A análise das especialidades segundo gerações exigiria, a rigor, um estudo 
longitudinal que permitisse acompanhar, por um período, as 'escolhas profissio
nais' dos médicos. Utilizando os dados da pesquisa e para apresentar uma pri
meira aproximação a este respeito, procuramos nos deter na análise da freqüên
cia de profissionais de cada especialidade segundo gerações. 







Vamos 'desprezar' metodologicamente as, áreas: (especialidades) matrizes de 
nossa análise geracional, por terem demonstrado comportamento linear em todas as 
gerações aqui estudadas (das décadas de 40 a 90). Assim, temos o seguinte quadro 
geracional: 

a) anos 40: médicos comunitaristas, broncoesofagologistas, eletroencefalografistas, 
gastroenterologistas e hemoterapeutas; 

b) anos 50: anestesistas, patologistas, otorrinolaringologistas, médicos do trabalho e 
ortopedistas e traumatologistas; 

c) anos 60: anestesistas, otorrinolaringologistas, psiquiatras, médicos do trabalho e 
ortopedistas e traumatologistas; 

d) anos 70: anestesistas, cardiologistas, psiquiatras, oftalmologistas e ortopedistas e 
traumatologistas.; 

e) anos 80: cardiologistas, cirurgiões plásticos, oftalmologistas, ortopedistas e trau
matologistas e intensivistas; e 

f) anos 90: cardiologistas, cirurgiões vasculares, oftalmologistas, ortopedistas e trau
matologistas e cancerologistas. 



DEFININDO O PERFIL DAS ESPECIALIDADES MATRIZES 

Os clínicos gerais 

A medicina interna, hoje reconhecida e considerada como uma especialida

de, foi, durante muito tempo - enquanto persistia a divisão entre físicos e cirurgiões - , a 

essência cognitiva da medicina. Com a intensificação da divisão técnica do trabalho, 

diversas especialidades clínicas nasceram de seu campo de conhecimento, Com 14.666 

clínicos, representa 8,0% do total de médicos do País (59,9% nas capitais e 39,1 % no in

terior). A maioria dos clínicos (68,5%) formou-se em escolas públicas e fez residência 

(60,2%) (Quadro 4.3). A clínica médica é uma especialidade tipicamente masculina, 

com forte atuação no setor público. Em sua quase totalidade, são profissionais que pos

suem menos de três atividades, com renda média de 2.247 dólares. 

Os cirurgiões-gerais 

Até o advento da medicina científica, esta prática era pouco valorizada e, 

como a própria clínica, marcada pelo insucesso e desprestígio. A descoberta, da 

anestesia e da assepsia valorizou-a socialmente, levando-a a superar as restrições e o 

preconceito que a marcavam enquanto prática eminentemente técnica. O moderno 

desenvolvimento tecnológico e a ininterrupta incorporação, deste à prática de saúde 

têm possibilitado um fantástico desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e do êxito de 

sua prática e, também, têm contribuído para o florescimento de inúmeras subespe¬ 

cialidades cirúrgicas de grande habilidade e prestígio. Pode-se dizer que a cirurgia, 

de modo geral, é hoje uma prática médica de enorme sucesso social e financeiro. 

Estes especialistas estão também distribuídos de forma regular em nível nacio

nal, em todas as faixas etárias. Freqüentar um ano de residência médica nesta espe

cialidade é pré-requisito para a especialização na maioria das outras áreas cirúrgicas 

típicas, o que contribui para que um grande volume de médicos recém-formados 

esteja fazendo residência. Sabe-se, no entanto, que boa parte dos atuais residentes, 

tanto da medicina interna como da cirurgia, não atuarão nessas áreas, mas em espe

cialidades correlatas a elas. Sua distribuição geográfica é bem equilibrada, tanto nas 

grandes regiões, como nas capitais e no interior. Os cirurgiões, em sua maioria, tam

bém são originários de escolas públicas e boa parte deles tem residência, especial

mente aqueles que atuam nas capitais (77%). Os cirurgiões são homens, com atua

ção nos três setores e com renda mensal média de 3.008 dólares (Quadro 4.3). 



Os pediatras 

Os pediatras totalizam 24.650 profissionais, formando o maior contingente de 
médicos especialistas do País (13,5%), estando distribuídos de forma homogênea em 
todo o território brasileiro. Em sua maioria (63,5%), são formados em escolas públicas. 
Do total de pediatras, 78,7% freqüentaram residência médica. Em relação ao mercado 
de trabalho, mais da metade tem entre 10 e 24 anos de profissão, exercendo em média 
três atividades, com maior atuação no setor público. É uma especialidade tendencial¬ 
mente feminina, com uma renda média de 2.163 dólares (Quadro 4.3). 

Os Gineco-Obstetras 7 

Da mesma forma que os pediatras, os gineco-obstetras constituem uma 
das especialidades que concentram maior número de médicos no País - 21.575 
(11,8%), com distribuição eqüitativa em todas as Unidades da Federação. São 
formados na rede pública de ensino (64%) e estão homogeneamente distribuídos 
em diversas faixas etárias. Os que residem nas capitais - como era de se esperar, 
por se tratar de um mercado mais competitivo - destacam-se nos aspectos de 
formação, ou seja, 78% fizeram pelo menos uma residência médica e 52%, duas 
ou mais. Os gineco-obstetras, em sua maioria, são homens, atuam com mais in
tensidade nos consultórios e exercem, em média, três atividades, com uma renda 
média de 2.824 dólares (Quadro 4.3). 

7 Por serem especialidades correlatas, quase sempre desenvolvidas de forma complementar e 
simultânea pelo médico, optamos por analisá-las conjuntamente. 
















