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OS MÉDICOS Ε Α PARTICIPAÇÃO NA VIDA 

POLÍTICO-SINDICAL 

OS MÉDICOS Ε A NOVA ORDEM POLÍTICO-SINDICAL 

Durante a década de 70, a força de trabalho, segundo Offe, tornou-se mais 
sensível e crítica à fadiga gerada pelo excesso de trabalho. No mundo inteiro, as rei
vindicações por maior tempo para lazer e descanso cresceram mais do que aquelas 
por melhores condições de trabalho.1 A redução gradual da jornada do trabalho é 
fruto da organização e da luta sindical travada não só pelos trabalhadores de linha 
(blue-collars), mas também pelos trabalhadores mais qualificados (white-collars). 
Com mais freqüência, assiste-se ao surgimento de movimentos grevistas desses seg
mentos profissionais mais qualificados, até então inimagináveis num contexto de luta 
sindical. Buscando conquistar melhores condições de trabalho e melhores salários, 
ou mesmo garantir seus direitos trabalhistas, médicos, advogados, engenheiros e 
executivos de grandes empresas têm aderido aos sindicatos. 

Estudos realizados por Oppenheimer (1975), Simões (1992) e Mckinlay & Ar
ches (1986) analisam o fenômeno da sindicalização dos profissionais liberais e mos
tram que é um fato percebido em todas as sociedades atuais. O fim ou a ameaça da 
perda de privilégios e prerrogativas monopolistas, bem como a crescente inserção 
no mercado de trabalho na condição de 'assalariados', têm levado parcelas significa
tivas desses profissionais a buscar abrigo e proteção para seus direitos trabalhistas 
nos sindicatos. Simões (1992:162-63) evidencia a questão da perda de status ocorri
da nas profissões liberais e mostra que: 

A imagem predominante do profissional liberal tem sido confrontada 

com a realidade de um processo sócio-econômico em mudança que crescente

mente transforma a grande maioria em assalariados e uns poucos em emprega¬ 

1 Atualmente, a situação apresenta-se um pouco diferente: busca-se muito mais o equacionamento 

entre trabalho, lazer, descanso e ócio. 



dores. Se até duas ou três décadas atrás estes profissionais ainda eram vistos princi

palmente como 'profissionais liberais', nos últimos anos eles têm nitidamente se tor

nado trabalhadores assalariados, e algumas vezes têm combinado as duas posições 

- de assalariamento e liberal. Simultaneamente a esse processo de transformações 

estruturais e econômicas, também tem ocorrido uma mudança igualmente marcan

te na organização política e de classe dos profissionais. 

Desta forma, o processo de sindicalização dos chamados white-collars tem 
crescido em quase todo o mundo, até mesmo em maior proporção do que o dos 
tradicionais blue-collars. Oppenheimer (1975:35) analisa esta questão: 

Enquanto a proporção da FT2 americana sindicalizada declinou aproxi

madamente 1% (de 23% para 22,6%) entre 1960 e 1970, a proporção de pro

fissionais de colarinho-branco em todos os sindicatos americanos recebeu incre

mento de 12%, em I960, e de 16%, em 1970. 

No Brasil, o fenômeno da sindicalização entre os profissionais mais qualifica
dos tem aumentado nas últimas décadas. Médicos, odontólogos, engenheiros, advo
gados, psicólogos, economistas, entre outros profissionais liberais, têm buscado se 
organizar em sindicatos. Os dados da pesquisa evidenciam que 44,9% dos médicos 
estão filiados ao sindicato médico. Os dados da Tabela 7.1 mostram o índice de sin
dicalização dos médicos nas Unidades da Federação e demonstram que tais índices 
são bem maiores em estados da região Nordeste, como, por exemplo, Alagoas 
(76,5%), Ceará (72,4%), Sergipe (72,2%) e Rio Grande do Norte (68,6%). Em contra
partida, as regiões Sul e Sudeste apresentam índices muito mais baixos: São Paulo 
(34,3%); Rio de Janeiro (39,9%); Paraná (27,5%); Santa Catarina (39,2%). 

Não dispomos de dados qualitativos que nos permitam explicar esta significativa 
diferenciação regional. Apesar disso, acreditamos que tal situação se deve à perda mais 
acentuada das condições adequadas ao exercício profissional nestes estados, traduzidas 
em baixos salários - por vezes atrasados - hospitais sem condições de atendimento e 
pequena oferta de empregos com salários condizentes, entre outras. 

A perda do prestígio social tem levado os médicos a adotar movimentos em de
fesa da recuperação de seu status. Afirmam Mckinlay & Arches (1986:55), 

preocupados com problemas de 'auto-imagem', muitos médicos estão também 

optando por organizar-se sindicalmente (32,33%). Existem hoje pelo menos 26 

organizações diferentes encarregadas da negociação coletiva em nome dos mé

dicos. Em 1973, representantes de seis organizações médicas formaram a Fede

ração Americana de Médicos e Dentistas e declararam mais de dez mil mem

bros. Outras organizações, como a Federação Industrial de Profissionais Empre

gados (filiados ao AFL-CIO), vários grupos ativos internos e residentes ê muitos 

independentes, também têm grande número de membros. Um representante 

do Sindicato Nacional dos Médicos estima que o número de médicos filiados é 

mais ou menos trinta mil (em torno de 10% do total dos médicos); por outro 



lado, outro observador eleva a cifra para mais de cinqüenta mil. Recentes estu

dos e demonstrações públicas contra o aumento das taxas de seguro, contra má 

prática médica e conflitos sobre as horas de trabalho na Califórnia, Chicago e 

Nova Iorque demonstram a vitalidade destes grupos. 



GREVE NA SAÚDE: UMA SAÍDA POLÍTICA? 

A discussão sobre a participação de médicos em movimentos sindicais e gre
vistas deve ser situada historicamente, a fim de possibilitar a compreensão não-ma¬ 
niqueísta do problema. A primeira organização dos médicos em sindicatos ocorreu 
no Rio de Janeiro, em 1927, no denominado Sindicato Médico Brasileiro, com sede 
na cidade do Rio de Janeiro.3 Essa associação tinha como objetivo principal a defesa 
do exercício profissional, combatendo os chamados 'charlatães do ofício'. A partir 
da década de 50, entretanto, os sindicatos voltaram-se especialmente para questões 
econômicas, refletindo o progressivo assalariamento da categoria. 

Com o golpe militar de 64 e a intervenção em suas principais entidades repre
sentativas,4 o movimento sindical perdeu vitalidade. Só em 1977 começaram a ser ob
servados os efeitos da reorganização desse movimento, com as primeiras manifestações 
operárias na região do ABC paulista. Entre os médicos, os residentes são os que primeiro 
se manifestam, contemporaneamente às vitórias do Movimento de Renovação Médica 
(Reme) em alguns sindicatos. Suas vitórias iniciais em São Paulo e depois no Rio de Ja
neiro, na opinião de um dirigente sindical da época, propiciaram aos sindicatos "mobili¬ 

3 Ressalte-se que os médicos foram o primeiro segmento de profissionais liberais a se organizar em 

sindicato. 

4 Entre 1 9 6 4 e 1 9 6 5 , foram efetuadas 4 3 3 intervenções em sindicatos, federações e confederações 

sindicais (CHORNY, GANEM & VIANNA, 1 9 8 0 : 1 5 ) . 



zar os demais médicos, que entenderam a importância das lutas coletivas no sentido 
de novas conquistas" (Souza, 1982:3-4). Desses movimentos iniciais, calcados especial
mente na participação e mobilização dos médicos residentes, a categoria foi se organi
zando, até que, em 1981, é deflagrada importante greve nacional de médicos. Essa gre
ve, de organização nacional, foi um marco na atuação dos sindicatos médicos do País, 
em especial no Rio de Janeiro.5 

A reorganização sindical dos profissionais liberais em geral e a dos médicos 
em particular, nos anos 80, é analisada por Vianna (1983:179): 

o sindicalismo dos intelectuais (...) possui longas e sólidas raízes no processo de 

modernização capitalista, acelerado nessas últimas décadas (60 e 70), que, de 

um lado, produziu uma nova massa de intelectuais subordinados à lógica do ca

pital e as relações de assalariamento e, de outro, redefiniu o mercado de profis

sões tradicionais, como a médica, a advocacia, a arquitetura, entre tantas. 

Esses movimentos grevistas, no entanto, sofrem até hoje severas restrições éti¬ 
co-morais por parte da população e dos próprios médicos. Tal comportamento se 
justifica, em boa parte, pelo fato de o Código de Ética Médica proibir o não-atendi¬ 
mento. Segundo este código, em sua Resolução de nº 1.246/88 (p.16): 

deve o médico ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profis

sional, seja por remuneração digna, seja por condições de trabalho compatíveis 

com o exercício profissional da Medicina e seu aprimoramento ético. (Conselho 

Federal de Medicina, 1990) 

Este mesmo código, em sua p.18 entretanto, afirma que é vetado ao médico 

deixar de atender em setores de urgências e emergências, quando for sua obri

gação fazê-lo, colocando em risco a vida dos pacientes, mesmo respaldado por 

decisão majoritária da categoria. (Conselho Federal de Medicina, 1990) 

No Brasil, 65% dos médicos aderem à greve e defendem o atendimento ape
nas em casos de 'emergência'. Só 4,4% radicalizam, expressando a vontade de não 
atender, qualquer que seja o caso, como exposto na Tabela 7.3. Para eles, de modo 
geral, a greve é uma forma extremada de conseguir melhores condições de trabalho, 
melhores salários e preços adequados para os serviços que prestam. 

Na sociedade brasileira, o médico é um profissional como outro qual

quer, porém estigmatizado pelo sacerdócio pejorativo. Mesmo os sacerdotes re

cebem de suas igrejas boas condições de moradia, alimentação, transporte, la

zer (...) e só assim conseguem desempenhar seu 'trabalho', não menos digno e 

honrado que o exercício da medicina. Resguardados os casos de emergências, 

têm, sim, os médicos o direito de fazer greve! (ginecologista, masculino, 36 

anos, PA) 

5 No Rio de Janeiro, a prisão do presidente do sindicato dos médicos levou a uma manifestação ímpar 

de união e organização dos médicos. Nessa greve, eles contaram com a participação ativa e solidária 

de sindicatos de outras categorias e associações de moradores de bairros e favelas (SOUZA, 1 9 8 2 ) . 



A desvalorização do ato médico tem sido tão fortemente percebida, que uma 
das questões mais relevantes passa a ser uma 'justa remuneração': 

Os médicos estão se dando conta de que precisam de dinheiro para so

breviver. Gostam do que fazem, mas ser remunerado por isso não é pecado. Va

mos acabar com essa história de sacerdócio, isso é para padres (...). A dignidade 

médica, boas condições de trabalho, salários justos têm de ser uma reivindica

ção permanente . (cirurgião cardiovascular, feminino, 31 anos, PE) 

Não vejo outra forma de luta a não ser a greve. Se existisse uma autori

dade consciente, e o médico recebesse um salário digno, não haveria necessida

de dessa prostituição a que se sujeitam muitos, trabalhando em condições pre

cárias, dando plantões e mais plantões em estabelecimentos vergonhosos para 

receber míseros tostões, estando sujeitos à caça às bruxas, arriscando-se a arcar 

com um processo por erro médico, quando muitas vezes não se trata de falta 

de capacidade do profissional, mas, sim, de falta de recursos para que possa 

trabalhar com dignidade. (pediatra, feminino, 26 anos, SP) 

Para ganhar de três a quatro mil reais, o médico é obrigado a atuar em vá

rios locais com uma medicina de baixo nível, pobre em tudo (exames e paramédi

cos), com carga horária altíssima. (anestesiologista, masculino, 37 anos, PR) 

Embora os médicos considerem a greve uma medida radical, a realidade não 
lhes dá alternativa: 

Infelizmente, o movimento grevista mostra-se como uma pesada e 

exaustiva forma de luta pelos direitos do médico, enquanto profissional e 

cidadão. Embora longe de ser a ideal, é necessária em alguns momentos, 

uma vez que se torna a única chance de chegar a uma situação digna no 

trabalho, após esgotadas todos as formas de n e g o c i a ç ã o . (médico do traba

lho, feminino, 29, ES) 



A pequena adesão dos médicos aos movimentos grevistas é em parte explica
da pelo fato de que esses profissionais, na maioria das vezes, têm múltiplos vínculos 
no mercado de trabalho, ora como assalariados, ora como profissionais liberais (em 
seu consultório), ora como autônomos (trabalhando numa instituição sem vínculo 
empregatício), ora como subempregados (às vezes do próprio colega médico). Esta 
multiplicidade de inserções no mercado de trabalho os torna, muitas vezes, incapa
zes de perceber sua real condição na estrutura ocupacional, o que explica em boa 
parte sua pequena adesão política. 

Acho os médicos fracos pela sua desunião, não formamos uma classe. 

Aliás, há médicos que não se consideram trabalhadores. Daí, se não temos os 

mesmos objetivos, como poderemos participar ativamente de greves ou de ou

tro tipo de luta pela defesa profissional? (intensivista, feminino, 31 anos, PB) 

A participação é mínima, já que a maioria detém vários empregos e 

sempre os considera isoladamente como 'bicos' e, portanto, não luta com vigor 

para melhorá-los. (cardiologista, masculino, 31 anos, PR) 

O resultado acaba sendo um diagnóstico negativo, pessoal, que leva à auto-
punição pelo fracasso das greves: 

As greves de saúde não atingem seu objetivo, já que se trata de uma ca

tegoria profissional heterogênea, com vários interesses dissociados. Não se pode 

esperar adesão à greve de um médico que tenha sua clínica particular bem-su¬ 

cedida para apoiar os colegas que trabalham na rede pública de saúde. Não há 

consciência de classe. (gastroenterologista, feminino, 36 anos, RJ) 

Para outros médicos, a imagem social da greve está desgastada em função 
da propaganda negativa da mídia. As notícias veiculadas na imprensa enfatizam 
os constrangimentos que esses movimentos de paralisação do atendimento médi
co causam à população. Logicamente, por estar o médico à frente do atendi
mento e ser o personagem central na assistência, ele acaba recebendo o maior 
peso das críticas. 

Por ser um serviço essencial, as autoridades políticas e a mídia se en

carregam de jogar a população contra os médicos, como se fôssemos res

ponsáveis pelos descalabros da saúde no País. (anestesiologista, masculino, 

43 anos, RS) 

O médico é visto pela comunidade como mercenário, a comunidade 

acha que temos só deveres, temos que ser como máquinas, operar milagres 

mesmo com péssimas condições de trabalho. Por que não são mostradas as 

condições de trabalho do médico no sertão ou de um pequeno estado nordesti

no? (ginecologista, feminino, 30 anos, PB) 

Em muitos casos, a população não entende as razões da greve e se manifesta 
contrária a ela. 



As greves costumam ser ineficazes, pois nem os nossos familiares conse

guem entender o não-atendimento de uma pessoa doente, mesmo que seja 

para melhorar as condições para esse mesmo paciente. A população sempre se 

posiciona contra. Nossas greves não trazem prejuízos financeiros ao País, logo 

não temos força. (pediatra, feminino, 29 anos, MS) 

UMA NOVA POSTURA POLÍTICA: RECUPERANDO O 'STATUS QUO' 

Mesmo considerando que a maioria dos médicos é favorável às greves, 
isto não significa que eles não adotem outras formas de luta política para obter 
ganhos e recuperar sua imagem e seu papel no cenário político-social do País 
(Tabela 7.4). 

Recuperar a imagem do médico, sem dúvida, é a maior preocupação da cor
poração. Para os médicos, a imprensa tem dedicado tempo excessivo, nos jornais, 
revistas e televisão, aos acontecimentos negativos que colocam esse profissional no 
centro das atenções, deixando-o quase sempre em situações de desconforto e, por 
vezes, imputando a ele a responsabilidade pelo ocorrido. A imagem de caos no sis
tema de saúde associada ao médico é freqüentemente veiculada pela mídia. Assim, 
recuperar a 'boa imagem' torna-se crucial: 

É comum e fato extremamente corriqueiro os pacientes se voltarem con

tra os médicos de uma instituição quando não conseguem realizar os exames 

solicitados, comprar ou buscar nos postos de saúde a medicação prescrita, etc. 

A população deve ser alertada de que a culpa não cabe aos médicos e, sim, às 

instituições responsáveis pelo aparelhamento e às condições técnicas e sociais 

sob as quais o profissional exerce a atividade. A escolha de salvar a vida de um 

ou de outro paciente é extremamente sofrida por parte do médico. Faz-se ne

cessária maior denúncia das condições de trabalho, desde o repouso médico 

até as condições físicas do local de trabalho. (médico do trabalho, feminino, 28 

anos, CO) 

É necessário criar mecanismos que propiciassem ampla informação à so

ciedade, para que o médico não seja considerado 'culpado' pelas desfavoráveis 

condições de atendimento em instituições públ icas. (dermatologista, feminino, 

37 anos, AL) 



Para desfazer essa imagem negativa junto à opinião pública, os médicos suge
rem fazer campanhas na mídia: 

Usar o serviço de telecomunicações para elevar o valor social do médico 

e não apenas denegrir a imagem do médico. Desta forma, talvez conseguísse

mos o apoio da comunidade leiga aos nossos plei tos. (intensivista, feminino, 29 

anos, AL) 

Mobilizar a população através da imprensa, mostrar a realidade mé

dica e as condições precárias de trabalho nos postos de saúde estatais, am

bulatórios, etc. Mostrar a verdadeira produção em série, exigida dos colegas 

pelas empresas de grupo, nos atendimentos ambulatoriais, restringindo o 

número de exames e indicações de cirurgias, e as altas precoces, etc. Mos

trar à população que o médico não é o vilão da histór ia. (intensivista, mas

culino, 56 anos, SP) 



Que cada médico lute para se auto-afírmar perante a sociedade em que 

vive, como o ser que estudou e estuda durante anos o corpo humano e por isso 

merece mais dignidade e respeito da população. A auto-afirmação vai se basear 

na seriedade do tratamento de cada doente, em diagnosticar da forma mais 

correta, em ser técnico no que faz. Com estes preceitos, o médico impera, se 

impõe e é respeitado como profissional competente. (pediatra, feminino, 36 

anos, SP) 

É necessário desfazer o senso comum de que os médicos constituem uma 

casta de privilegiados, transformada em verdadeira 'máfia de branco', como relata 

este médico: 

Conscientizar a população de que não somos a máfia de branco, que os 

outros caracterizaram em outras épocas, através da propaganda sobre nossa im

portância na sociedade. Mostrar às pessoas que também precisamos de bons 

salários para termos outras preocupações, como estudar medicina, para melho

rar nossos atendimentos. (intensivista, feminino, 31 anos, PB) 

Se, por um lado, os médicos buscam desconstruir sua imagem de "máfia de 

branco", por outro, adotam uma nova postura política, declarando-se favoráveis à 

constituição de um lobby político organizado nas instâncias do poder legislativo. 

Desta forma, chegam até a propor a eleição de médicos para cargos políticos, a fim 

de defender seus interesses corporativistas, formando, assim, o lobby na saúde, su

gerindo: 

...ter parlamentares médicos nas câmaras legislativas e no Congresso Nacional, 

para viabilizar o atendimento das reivindicações da categoria. (médico do tra

balho, masculino, 38 anos, DF) 

...a criação de um bloco parlamentar no Congresso, ligado a nossa atividade, 

assim como outras atividades (tipo bancada ruralista). (cirurgião-geral, masculi

no, 42 anos, SP) 

...pressão política sobre os congressistas, participação real na política. Lutar por 

leis que melhorem a assistência a saúde. Lobby por leis que fiscalizem as em

presas privadas de saúde e obriguem ao menor lucro e maior repasse de hono

rários aos médicos e melhor prestação de serviços aos usuários. (ginecologista, 

masculino, 47 anos, DF) 

Até mesmo a criação de um partido próprio é almejada por alguns médicos 
que propõem: 

... a criação do 'Partido Branco'. Formação de bancadas médicas na Câmara, 

voltadas à classe médica e não ao partido. Pressão sobre o Congresso. (gineco

logista, feminino, 38 anos, AL) 

A necessidade de uma atuação mais efetiva das entidades médicas (sindica

tos, conselhos e associações) é outra forma de luta apontada pelos médicos. Como 

mediadoras entre os médicos e o Estado, e constituindo as principais interlocutoras 

da expressão dos profissionais, as entidades médicas cumpririam, na verdade, a fun¬ 



ção de formular, controlar e mediar as negociações entre as partes. Assim, os médi
cos sugerem: 

Maior fiscalização das ações dos governos referentes à saúde por nossas 

entidades de classe, cobrando repasse de verbas, aplicação efetiva de recursos 

destinados à saúde, implantação de programas, etc., para que não continuemos 

somente remediando, mas possamos atacar as causas dos prob lemas. (patolo¬ 

gista, feminino, 45 anos, DF) 

As entidades de classe agindo junto às autoridades competentes, no 

sentido de defender salários dignos e condições de trabalho que correspondes

sem às exigências mínimas para o exercício da profissão, evitando, assim, que o 

profissional da saúde se desvalorize prestando serviços em condições precárias e 

aviltantes quanto a seus honorários, servindo aos proprietários de convênios, 

que lucram abusivamente usando o médico como seu instrumento. (gineco¬ 

obstetra, masculino, 62 anos, RJ) 

Maior participação política através das associações médicas (sindicatos e 

conselhos) para tomar as decisões governamentais cabíveis para melhoria no se

tor saúde, não só do ponto de vista salarial, mas das condições atuais em que 

trabalhamos. (cirurgião cardiovascular, feminino, 28 anos, SP) 

Contínuas denúncias de todos os órgãos de classe sobre o vasto sis

tema de corrupção existente na saúde. Pressões sobre os representantes da 

classe médica no poder legislativo, para que denuncie em público esse vasto 

esquema de corrupção, punição pelos conselhos de medicina de "colegas" 

comprometidos com esse esquema de co r rupção . (cirurgião-geral, masculi

no, 50 anos, SP) 

Ter um papel fiscalizador, de intermediador dos interesses da corporação, é 
uma das reivindicações mais importantes. Essa intermediação política sugere a pre
sença constante das entidades médicas nos locais de trabalho, fiscalizando e assegu
rando o bom exercício profissional, daí ser essencial: 

A presença freqüente das entidades representativas da classe nos hospi

tais públicos. Tornar pública a situação específica de cada unidade de atendi

m e n t o . (cirurgião-geral, masculino, 46 anos, SP) 

Que as entidades médicas responsáveis, efetivamente, fiscalizassem as 

condições de trabalho e respaldassem o fechamento das unidades sem condições 

ideais. Jogar todo%o peso na classe médica e suas entidades representativas na 

efetiva melhoria salarial, pois um salário compatível com a responsabilidade da 

profissão é um passo importante para a recuperação da dignidade profissional. 

(pediatra, masculino, 39 anos, RJ) 

As entidades médicas devem fiscalizar e intervir também na esfera privada, 
em função da relação excessivamente comercial que acaba se estabelecendo com 
aquele que intermedia a compra e venda dos serviços médicos. Nesta situação, a 
proposta é: 



Abolir atendimentos por meio de medicina de grupo como subempre¬ 

gos. Dever-se-ia obedecer, no mínimo, aos valores estipulados previamente. O 

CFM e a AMB precisam intervir nos serviços de medicina de grupo e cooperati

vas. (médico do trabalho, masculino, 36 anos, MG) 

Pressionar de forma maciça e coletiva as empresas de prestação de ser

viços, inclusive as Unimeds, para a melhoria da remuneração dos convênios. 

São um absurdo total as Unimeds, que, na conversa, são dos médicos, mas fa

zem a mesma prática de remuneração vil das empresas mercantilistas. Que cor

porativismo é esse? (oftalmologista, masculino, 36 anos, GO). 

Insatisfeitos com os valores pagos pelos convênios aos serviços médicos, esses 
profissionais sugerem o descredenciamento dos convênios como forma de pressio
nar para obter uma negociação melhor. 

Descredenciamento de todos os convênios. Fixação dos nossos próprios 

honorários, ou seja, fixação unilateral do CH,6 sem consulta a convênio ou coo

perativa, sendo, portanto, essenciais a autonomia, o descredenciamento unila

teral. Não podemos mais depender das normas e disponibilidade dos convê

nios, devemos responder unicamente aos conselhos regionais e especialidades. 

(ginecologista, masculino, 43 anos, SP) 

Deveria ser suspenso o atendimento de determinado convênio por toda 

a classe médica até que ele concorde em pagar o CH da AMB na tabela de 

1992. Seria um movimento regionalizado, porém de âmbito nacional. Cada 

convênio que não se adequasse teria suspenso o atendimento (...). Seriam aten

didos apenas os casos de emergência, pelo SUS e não pelo convênio, durante o 

período de paral isação. (intensivista, masculino, 35 anos, MG) 

A conscientização e união entre os médicos é outra forma adotada por eles. 
Assim, a mudança interna de comportamento político seria fundamental para buscar 
uma efetiva mudança na situação vigente: 

Acredito que se nós, médicos, tomássemos consciência do nosso papel 

como classe, estaríamos sempre unidos e, desta forma, venceríamos, sem dúvi

da, todos esses imensos problemas, esse grande descaso . (clínico geral, femini

no, 30 anos, AL) 

A classe médica é a classe mais desunida que já conheci. É cobra engo

lindo cobra. Se os objetivos são os mesmos, por que não lutar pela melhoria da 

classe? Se estou num ambiente público e vejo o errado, é minha obrigação dizer 

a verdade, a maioria se omite e a coisa vai piorando cada dia mais. Quem cala 

consen te . (oftalmologista, feminino, 46 anos, BA) 

Melhorar a formação profissional constitui outra preocupação dos médi
cos. Fechar escolas desqualificadas, impedir a abertura de novas escolas, subme
ter os médicos a exames periódicos de qualificação tornam-se opções concretas 

6 A expressão Coeficiente de Honorários (CH) nasceu, praticamente, com a tabela da AMB, edição 

1984. Veio substituir o que se conhecia como Unidade de Serviços (US), oriunda do antigo INPS. 



para alterar o atual quadro negativo. Segundo a opin ião de alguns médicos , a maio

ria das escolas cr iadas no contexto do boom das décadas de 60 e 70 têm pouca 

preocupação com a qual idade da formação de seus alunos. Estes profissionais, 

mal formados, acabam denegrindo a imagem da profissão perante a soc iedade. 

Sugerem, então: 

Restaurar a dignidade, não permitindo a criação a granel de escolas que 

não selecionam nem moral, nem intelectualmente os profissionais que abarro

tam o mercado, cada vez mais inchando os serviços, aumentando a concorrên

cia desleal, tendo que recorrer sempre as greves para a sobrevivência, (medicina 

interna, masculino, 54 anos, SP). 

A melhoria da qualificação médica depende da diminuição do número 

de faculdades e da melhoria das qualificadas (que são muitas), todas elas em 

hospitais qualificados para o exercício dos alunos. Exigir residência nas especiali

dades para o exercício profissional no Brasil. Escolas sem condição alguma for

mam médicos teóricos, que nunca viram ou examinaram um doente, que rece

bem o diploma e são credenciados pelas Unimeds do Brasil, (cirurgião-geral, 

masculino, 57 anos, SP) 

Diminuir a relação entre oferta e demanda é uma das saídas sugeridas por a l 

guns médicos: 

Reduzir dramaticamente o número de vagas nas faculdades para formar 

exclusivamente o número de médicos necessários ao País. Isso daria condições 

para melhorar a formação médica e aumentar o poder de negociação de classe. 

(patologista, masculino, 60 anos, SP) 

Fechar 50% das faculdades de medicina hoje existentes no Brasil, (gine-

co-obstetra, masculino, 46 anos, TO). 

Numa situação-limite, na qual o profissional se vê desprestigiado não apenas 

pelas péssimas condições de trabalho, mas também pelos baixos salários, a demissão 

coletiva passa a ser uma alternativa política: 

Demissão de todo o corpo clínico quando estiver presente a falta de 

condições de trabalho, quer seja salariais ou de atender igualmente a popula

ç ã o . (gineco-obstetra, feminino, 42 anos, SP) 

A lém disso, os médicos sugerem que as entidades responsáveis pela f iscaliza

ção profissional (CRMs) interfiram, impedindo que médicos sem condições adequa

das de trabalho exerçam a profissão: 

Suspensão, pelo CRM, do médico que exercesse a profissão em locais 

sem remuneração justa estipulada pelo Conselho e/ou sem condições técnicas 

para o trabalho. (cardiologista, masculino, 27 anos, SP) 

Não aceitar salários irrisórios e tentar mostrar aos colegas o porquê: se 

recebo um salário vil, tento compensar trabalhando em outros locais que pos

sam me suprir do que não recebi. Conheço colegas que acumulam cinco em

pregos públicos em estados diferentes para poder ter uma vida digna, mas no fi¬ 



nal de semana estão uns mortos-vivos e ainda complementam com atendimen

to no consul tór io. (oftalmologista, feminino, 46 anos, BA) 

Operação padrão, seguindo as recomendações da OMS quanto às con

dições no atendimento de cada paciente, número de pacientes por hora, exa

mes clínico, físico e laboratorial, local de atendimento, repouso do médico, 

etc., inclusive com apoio dos conselhos, que se omitem na hora de fazer cum

prir o código de ética médica . (cirurgião-geral, masculino, 43 anos, CE) 

Radicalizando a fim de que suas reivindicações sejam atendidas, alguns pro
põem até medidas drásticas, como: 

Matar um médico a cada dia no Congresso até que todas as reivindica

ções sejam atendidas. (gineco-obstetra, masculino, 46 anos, TO) 




