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CONCLUSÕES 

CONSTRUINDO POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Ao longo deste livro buscamos mostrar o retrato da realidade dos médicos 
que atuam no Brasil. Sendo fiéis às evidências empíricas, mostramos que esses pro
fissionais 'encontram-se na UTI': na UTI das instituições públicas; na UTI das insti
tuições privadas; na UTI de seus consultórios. Os salários, as condições de trabalho, 
a insatisfação, o desgaste, o estresse, o desestímulo e a desesperança tomam conta 
da vida diária dos médicos brasileiros. 

No entanto, adotando a premissa nietzchiana, de que do caos é possível 
emergir uma nova ordem, a pesquisa permitiu identificar alguns problemas de extre
ma importância para a formulação de políticas de recursos humanos adequadas às 
necessidades da população, bem como aos interesses e às necessidades profissionais 
dos médicos. Várias são as questões que suscitariam uma reformulação profunda 
nessas políticas, visando efetivamente compreender e intervir positivamente no 
complexo e sofisticado quadro de recursos humanos: questões de formação profis
sional, de mercado de trabalho, demográficas, político-sindicais etc. 

No primeiro capítulo, ao analisar os dados demográficos, percebemos alguns 
fenômenos recentes ocorridos no contingente médico, o que nos levou a afirmar 
que a profissão médica brasileira experimenta 'processos de transição' que transfor
marão sua estrutura sócio-demográfica e, certamente, a mentalidade de seus partici
pantes. Um primeiro processo é o da 'transição sócio-cultural', qual seja, os médicos 
de hoje são, em sua maioria, filhos de classe média urbana, de profissionais liberais 
urbanos. Estes médicos, acostumados a viver e a desfrutar dos equipamentos sociais 
e culturais característicos e disponíveis nos grandes centros, dificilmente abandona
riam esta estrutura para se fixar em algum local no interior do País. Desta forma, a 
crescente urbanização destes profissionais é particularmente fruto de sua origem, 



aliada à ausência de políticas adequadas que promovam o convencimento suficiente 
para que se busque fazer medicina fora do circuito 'comercial'. 

Está claro que não basta a oferta de empregos com salários mais elevados 
para que o médico jovem opte pelo interior. Várias têm sido, ao longo destes anos, 
as medidas governamentais nesse sentido, ainda que quase todas infrutíferas. Para 
vislumbrar mudanças neste novo quadro só mesmo com a adoção de políticas espe
cíficas que transformassem os 'interiores' em meios sociais dotados de recursos téc
nicos e científicos capazes de estimular os médicos ao exercício da profissão fora do 
circuito comercial. 

Não podemos negar que, cada vez com mais intensidade, os médicos não 
conseguem fazer medicina sem uma constante e rigorosa reciclagem técnico-científi-
ca. A velocidade da produção de novos conhecimentos nas ciências médicas tem 
impedido tecnicamente que o 'fazer cotidiano' assuma lugar preponderante, exigin
do, assim, que o 'saber renovado' faça parte também deste dia-a-dia médico. A 
mentalidade dos usuários também mudou e tem exigido do médico um rigoroso e 
atualizado conhecimento de novas técnicas, novos medicamentos, novas habilida
des, ou seja, desafios constantes lhes são apresentados diariamente. No entanto, a 
pesquisa mostra claras evidências de que os médicos se queixam de abandono das 
autoridades, sejam elas governamentais ou corporativas, quanto à sua reciclagem 
profissional após completar o ciclo de formação. 

Diante desse quadro, como conciliar tantos interesses e questões relevantes? 
Para isto, consideramos necessário adotar programas especiais de incentivos finan
ceiros - salários diferenciados e com estímulos específicos para cada região - e 
de incentivos técnico-científicos - educação-continuada com prévia programação 
de cursos; seminários específicos à área de atuação; fomento à participação em 
eventos científicos realizados nos grandes centros de produção de conhecimento do 
País; criação de centros de estudos nas instituições de saúde (de médio e de grande 
porte) acompanhada de dotação de recursos técnico-financeiros (biblioteca com re
vistas médicas científicas - nacionais e internacionais - vídeo e equipamento com
putacional (Internet)), para que nestes locais os médicos pudessem fazer 'reciclagem 
profissional'. 

Um segundo processo é o de 'transição demográfica'. Estamos nos referindo a 
um crescente e dominante contingente de jovens e de mulheres na profissão, o que 
significa afirmar que o ofício está em processo de rejuvenescimento, fruto dos anos 
70 e 80 e que certamente continuará com intensidade nas próximas décadas. No 
entanto, não se pode negligenciar o aspecto gèraeional deste fenômeno, ou seja, 
hoje a profissão médica no Brasil ostenta a cifra de mais de 120 mil profissionais 
com idade entre 30 e 50 anos, o que quer dizer que quase 70% de seu contingente, 
na segunda década do ano 2000, estará se aproximando da geração dos idosos. 

Em decorrência desse fato as autoridades governamentais precisam adotar 
políticas específicas para a cooptação deste 'contingente rejuvenescido', disponível 
e produtivamente importante para o sistema de saúde, seja ele de natureza pública 



ou privada. A 'antipolítica' recorrente adotada pelos compradores de serviços (não 
importando se privados ou públicos) - a de que médico é igual a 'sal' (branco, abun
dante e barato) - é no mínimo desprezível e revela como há muito tempo a saúde 
neste País deixou de ser, para o Estado, um bem essencial. O Brasil precisa de médi
cos nos lugares certos. Os interiores deste País, constituídos por mais de 4.500 mu
nicípios, necessitam de assistência médica. É necessário adotar políticas de oferta de 
empregos e de incentivos de produção de serviços, quer esteja o profissional vincu
lado ao setor público, privado ou em seu consultório. O momento político de muni¬ 
cipalização é propício a essas medidas concretas de ajustes entre as necessidades da 
população e os interesses dos médicos. 

Em segundo lugar, as autoridades precisam voltar a atenção para a formula
ção de políticas específicas e compensatórias para este enorme contingente de mais 
de 120 mil médicos que terá entre 50 e 70 anos em 2020 e que, certamente, estará 
buscando formas alternativas de exercer a profissão no início do século XXI. A pes
quisa mostrou que os médicos, após vinte e cinco anos de trabalho, tendem a re
gressar aos grandes centros. Dotados de grande experiência e conhecimento, adqui
ridos ao longo da carreira, tendem igualmente a reduzir a jornada de trabalho, asso
ciando quase sempre a atividade de consultório a uma assalariada. É prudente, neste 
sentido, pensar também em políticas de desenvolvimento de recursos humanos es
pecíficas para este especial contingente da categoria. 

A 'feminilização', como se assinalou, constitui o outro aspecto da transição 
demográfica. Este processo nos faz pensar em uma nova estrutura tanto das organi
zações que abrigam esses profissionais como na estrutura da produção desses mes
mos serviços. Constatamos também que as médicas brasileiras, embora apresentem 
rendimentos inferiores a de seus colegas, trabalham muito e se desgastam bastante, 
tanto quanto os médicos. 

A escolha da especialidade e do local onde exercerão a medicina definirá o 
tipo de inserção sócio-econômica. Nos depoimentos extraídos da pesquisa, pôde-se 
constatar que elas acabam por fazer 'escolhas forçadas' por terem que conciliar o 
mundo da vida privada com o mundo da vida pública. Isto ocorre também por im
posição da forma 'masculina' em que está estruturada a produção da maioria dos 
serviços médicos. Ε bom lembrar que quase todas as estruturas do processo produti
vo foram montadas e definidas para indivíduos (quase sempre homens) 'sem famí
lia', ou seja, para aqueles que não necessitam 'perder' parte de seu tempo produtivo 
em questões familiares, tais como procriação, aleitamento, educação de filhos, pro
blemas de doença, entre tantas outras. O mundo médico é um caso exemplar dessa 
dicotomia entre o mundo da vida privada e o mundo da vida pública. Ser médico 
significa, de certo modo, adotar o modelo de trabalho sacerdotal, pelo fato de cons
tituir uma das poucas atividades humanas que exigem pronto e obrigatório atendi
mento ao indivíduo necessitado de cuidados. 



Médico não pode ter filhos, casa etc. É uma profissão 'castrante', princi

palmente no interior, onde são 24 horas no ar. Sua vida se torna pública. Todos 

sabem onde você está. Se você atende urgência, piorou. (oftalmologista, femini

no, 46 anos, BA) 

Se, para o médico, é difícil cumprir tais preceitos éticos da profissão, pode-se 

imaginar como será oneroso para as médicas levar a cabo essa mesma tarefa. 

Acho que, quando se escolhe a especialidade, o sexo não tem nada a 

ver, é uma preferência pessoal, ambos têm as mesmas condições de se dedicar. 

Mas, para o sexo feminino torna-se mais estressante pelo fato de se ter que ad

ministrar o trabalho doméstico, filhos, consultório e/ou hospital, marido, lazer 

quando é possível (isto é tão raro que nem conta!). Normalmente os filhos co

meçam a cobrar sua assistência (...). Vou fazer vinte anos de formada e não te

nho ainda minha casa própria, nunca tive carro e não tenho consultório pró

prio. Férias, nunca tive. Não sou desonesta. Medicina é liberal só no nome por

que na realidade é uma escravidão, sem recompensas de qualquer espécie. 

A mulher casada que tem filhos e uma profissão é uma 'heroína'. Para 

ela deveria haver uma estátua em cada praça deste país. As mulheres que, além 

de filhos, marido e da casa, ainda têm uma profissão fora, precisando arcar com 

uma jornada absurda de trabalho, provam que ainda falta muita luta para que 

os direitos dos homens e das mulheres sejam reconhecidamente iguais! Se é 

que algum dia isso vai acontecer. (oftalmologista, feminino, 46 anos, BA) 

No capítulo 2 mostramos a situação dos profissionais e a necessidade de uma 

formação cada vez mais especializada, marcada também fortemente pela exigência 

de profissionalização após o término do curso de medicina. Os resultados da pes

quisa apontam para a importância de discutir alguns pontos que consideramos cru

ciais para a formulação de políticas de formação e desenvolvimento de recursos hu

manos. 

Em primeiro lugar, mais do que as escolas privadas (localizadas em boa parte 

nos interiores desenvolvidos), as escolas públicas, quase todas nos grandes centros 

urbanos (capitais), promovem um movimento de concentração de seus egressos ao 

redor de si mesmas. Ou seja, proporcionalmente, são poucos os médicos oriundos 

dessas escolas que saem desse circuito científico e, assim, conseguem inserir-se no 

circuito comercial das capitais. A excelência acadêmica, os programas de formação 

de pós-graduação, as inovações tecnológicas, entre outras características, em grande 

parte presentes nas escolas públicas, são provavelmente responsáveis por essa incon¬ 

trolável vocação concentradora. Em recente trabalho, Guimarães (1997:8) mostra 

que 

em todos os países com alguma tradição de C&T, há algum grau de concentra

ção geográfica na atividade de pesquisa. Nos EUA, tomando como indicador a 

produção de doutores, esta concentração é claramente observada. Apenas cer

ca de 70% das instituições de ensino superior do país os formaram em 1993. 

Dentre essas, um número muito significativo situa-se na Califórnia e no nordeste 



do país. No entanto, no Brasil, tudo indica que esta concentração esteja atingin

do um grau excessivo. Em 1992, a USP sozinha foi responsável pela formação 

de 36,3% dos cerca de 2.500 PhDs produzidos no país (CRUB, 1992). Se agre

garmos as três outras universidades públicas localizadas no estado, a proporção 

atinge 60%. 

Em segundo lugar, o processo de especialização que experimenta a medicina 
tem levado os recém-formados a fazerem escolhas mais racionais e menos vocacio
nais, amparados na idéia de fazer medicina mais tecnológica, com menos envolvi
mento pessoal e que lhes dê maiores rendimentos. A escolha profissional tem recaí
do em áreas mais 'tecnificadas', tais como especialidades cirúrgicas e a de imagens e 
diagnósticos, todas altamente sofisticadas e, preferencialmente, desenvolvidas em 
grandes centros. 

O quadro que apresentamos no capítulo 4, com algumas 'subespecialida¬ 
des' existentes no mercado, elucida bem o que acabamos de mostrar. Além des
sas, sabe-se da existência de médicos especializados em diagnósticos raros, 
como, por exemplo, em cefaléia, em distúrbios do sono, enfim, em uma infinida
de de subespecialidades que se dirigem a uma seleta clientela, criando mercados 
de serviços com forte monopólio. Observamos também o processo de esvazia
mento e/ou desaparecimento de algumas especialidades, tais como: broncoeso¬ 
fagologia, pneumologia, eletroencefalografia, medicina sanitária, fisiatria, patolo
gia e patologia clínica, entre outras. Da mesma forma, notamos a existência de 
especialidades de baixa demanda, quase inexistentes no mercado de serviços 
médicos: nutrologia, foniatria, sexologia, a própria fisiatria etc. 

O que estamos mostrando, na verdade, é a necessidade de repensar o qua
dro de especialidades que ora se apresenta. Chama-nos a atenção o fato de que 
este mercado tão bem esquadrinhado e segmentado não tenha quase ou nenhum 
mecanismo regulatório de oferta e demanda. Ou seja, não há, a rigor, nenhum ór
gão ou entidade que estabeleça regras e normas formais regulando a atuação do 
médico como cirurgião vascular, ortopedista, psiquiatra ou mesmo especialista em 
cefaléia, distúrbios do sono, ultra-sonografia vascular etc. Mesmo sabendo do esfor
ço das entidades médicas em buscar um controle da prática médica especializada, a 
regulação acaba sendo realizada, em parte, pelas 'sociedades de especialistas', por 
meio de critérios muito mais ético-morais do que efetivamente por uma avaliação 
do conhecimento que aquele profissional possui. 

O mercado de serviços médicos especializados é, como afirmamos, desregu¬ 
lado. Sua regulação se dá menos no aspecto formal e muito mais no domínio da éti
ca e da moral profissional, isto é, com a atuação da comunidade de pares que con
trola comportamentos e atitudes desviantes e nocivos à corporação. Desta forma, 
aquele que não adquiriu uma formação adequada para exercer uma determinada 
especialidade se sentirá retraído a exercê-la. Este é um dos temas-chave da agenda 
da área de formação médica: a regulação da formação médica especializada para o 
mercado (cursos de especialização e residência médica). 



A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um marco na 
evolução do sistema de saúde brasileiro. Sua concepção segue a tendência de uni
versalização da cobertura já apresentada desde a unificação dos benefícios da Previ
dência Social na década de 60, o Plano de Pronta Ação dos anos 70 e as Ações Inte
gradas de Saúde do início da década de 80.1 

Do ponto de vista gerencial, a adesão dos trabalhadores de saúde, principal
mente a dos médicos, é uma questão fundamental para que as instituições de saúde 
possam adequar-se ao modelo de atenção integral proposta pelo SUS. O papel dire
tivo desempenhado pelo médico o torna um ator organizacional de suma importân
cia nessa nova ordem, sua alienação ou seu engajamento na estrutura das instituições 
de saúde representa a possibilidade ou não de viabilizar esse projeto integrador. O 
fato é que não há notícias de se ter inventado, no mundo ocidental, um sistema de 
saúde, um hospital, um pronto-socorro ou um ambulatório sem a presença de médi¬ 
cos. Eles são, por natureza de seu trabalho e serviços, essenciais à sociedade. 

Entretanto, a falta de investimentos das instituições públicas direcionados às 
atividades de informação e desenvolvimento de recursos humanos tem permitido 
que os profissionais direcionem seus interesses em sentido oposto ao preconizado 
pelo SUS. Sem exageros, podemos afirmar que a maior adesão dos médicos a tais 
objetivos resultaria em um impacto positivo nos padrões de eficácia dos serviços 
prestados por eles; em aumento de integração do profissional com a equipe de saú
de, diminuindo, assim, seu distanciamento do trabalho coletivo, bem como am
pliando o grau de satisfação dos usuários. 

Porém, qualquer análise de experiência de implementação da política de saúde 
não pode desconsiderar as percepções dos atores que exercem papel preponderante 
nas instituições de saúde, percepções que se traduzem em representações sociais, ela
boradas a partir de suas vivências quotidianas, lutas, enfrentamentos e dificuldades, cen
trais à construção de suas identidades profissionais. Tal avaliação é importante na medi
da em que a ação dos médicos, dotada de uma relativa autonomia, não só influencia o 
perfil da própria assistência, como determina a existência ou não de conflitos na imple
mentação das mudanças organizacionais propostas pelo SUS. 

Embora reconheçamos que as opiniões emitidas pelos médicos na pesquisa 
não representam efetivamente uma avaliação do SUS, acreditamos que possam con
tribuir para melhor compreender o processo em curso. 

Para os médicos, a universalização da cobertura, independente da região em 
que ele está, é o sinal mais evidente das mudanças realizadas no sistema de saúde. 

1 O sistema institucionalizado determina que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede 

regionalizada e hierarquizada e que constituam um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

segundo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e terceiro, participação da comunidade (BRASIL, 1988). 



Para a maioria, a oferta de empregos não acompanhou a universalização, levando a 

uma sobrecarga de trabalho. A análise desta oferta, como se observou nos capítulos 

anteriores, aponta para o aumento de empregos somente nos setores estadual e mu

nicipal. A política de recursos humanos implementada no setor federal tem fomenta

do a não reposição das aposentadorias, demissões e afastamentos que ocorreram 

nestes últimos anos. O quadro acaba sendo de difícil solução: na esfera municipal, 

onde os salários quase sempre não são compensatórios, há maior instabilidade nas 

políticas de pessoal, já que os médicos tendem a não aceitar os empregos oferecidos 

no setor público. 

O processo de municipalização vive hoje um grande dilema caracterizado 

por baixos salários e, em inúmeros casos, pela incerteza quanto à data do pagamen

to (atrasos de três a quatro meses têm sido comuns em vários municípios e estados 

do Brasil). Este fato tem levado ao surgimento do emprego de alta rotatividade. O 

fenômeno caracteriza-se pela demissão espontânea daqueles profissionais que, insa

tisfeitos com as condições de trabalho oferecidas, se demitem, abrindo assim lugar 

para que ocorra a entrada de novatos, muitas vezes em serviços que exigem exce

lência técnica ou maior experiência profissional. Podemos dizer que estaria ocorren

do um 'rejuvenescimento forçado' do staff médico, em decorrência desta 'antipolíti¬ 

ca' de recursos humanos adotada nas instituições de saúde pública de um modo ge

ral. O ciclo vicioso é então estabelecido: 

A frase mais correta é: fínge-se que trabalha e o Estado finge que paga... 

Abandonei o serviço público após 76 anos. Pedi demissão porque não mais dis¬ 

ponho de horários para atender o ambulatório. (especialidade ignorada, femi

nino, 51 anos, GO) 

Alia-se a essa situação o fato de que, na maioria dos municípios brasileiros, 

ocorre a efetiva impossibilidade financeira de repor a força de trabalho jubilada do 

setor federal. Esta talvez seja a questão de recursos humanos que mais tem preocu

pado os gestores municipais, que se vêem pressionados a assumirem a função e o 

papel de provedor e produtor de serviços de saúde em todos os níveis de complexi

dade assistencial. A opinião dos médicos reflete essa 'instabilidade' da estrutura mu

nicipal: 

O SUS não existe. Todos nós sabemos que os serviços estaduais e muni

cipais em sua grande maioria nunca tiveram bons antecedentes em termos de 

assistência e de arrecadação. Os desmandos financeiros aumentaram agora que 

as verbas chegam mais fácil nas mãos dos políticos. (cirurgião geral, masculino, 

46 anos, PE) 

Desorganizados, sem liderança, sem garra, cedem logo e se tornam es

cravos, em parte, do poder político. O poder político diz que só paga 'x' aos 

médicos e derrotam os médicos, alegando que não podem pagar um salário 

condigno. Aos poucos, vencem os 'doutores' pela falta de estrutura em ambas 

as partes. Ε permanece quase tudo obsoleto, arcaico, empurrando com a pan
ça. (médico do trabalho, masculino, 63 anos, PR) 



Outros, mais radicais, desistem de tentar conciliar a dicotomia que se estabe

lece entre o ideal de servir e a realidade vivida. 

O sistema de saúde no Brasil é tão caótico e a nossa classe é tão egoísta 

que me vi na 'obrigação' de abandonar a profissão antes que morresse enfarta

do. (intensivista, masculino, 60 anos, GO) 

É importante dizer que me mantive até 1985 apenas com empregos pú

blicos na área de saúde pública - por satisfação pessoal e salário suficiente. De

pois, tive de complementar com consultório particular, que hoje é a principal 

fonte de renda porque o salário se reduziu a 15% do que era àquela época. (gi¬ 

neco-obstetra, masculino, 49 anos, SC) 

Merecem destaque as manifestações contrárias dos médicos em relação à au

tonomia no exercício profissional na estrutura do SUS. Igualmente insatisfatórias são 

as condições de trabalho e o salário a que estão submetidos. A enorme burocracia 

estatal que acompanha os procedimentos AlHs, UCAs, CATs, 2 Notificações Compul

sórias etc. tem desestimulado os médicos a se vincularem ao SUS, visto que a remu

neração por cada procedimento é, na opinião deles, muito aquém do limite aceitá

vel. Aliam-se a isto as pressões sociais dos usuários, quase sempre justas, reivindican

do melhor atendimento e assistência, conforto, segurança e qualidade nos serviços 

prestados, tanto nos hospitais como nos ambulatórios do sistema de saúde em geral. 

A opinião pública, por diversas vezes, tem se mostrado descontente com o atendi

mento prestado e acaba transferindo a sua contrariedade para a figura do médico. 

O papel da mídia é outro aspecto a ser destacado. Freqüentemente posicio

nando-se de forma crítica diante da qualidade da assistência, ela acaba atuando 

como adversária, obscurecendo qualquer avanço obtido quanto à qualidade dos 

serviços prestados pelo SUS, especialmente em cidades de pequeno e médio portes. 

Isso assume maiores proporções quando, muitas vezes, a imprensa enfatiza seu mau 

desempenho, associando-o aos escândalos e denúncias que envolvem médicos. A 

insatisfação, nesses casos, é grande: 

O que vamos fazer nas greves, rasgar o diploma? Esperar que a impren

sa diga: - médico bonzinho, só está defendendo seu ganha-pão! (pediatra, mas

culino, 34 anos, SC) 

A imprensa joga a favor dos governantes, faz as pessoas pensarem que o 

médico é o bandido, que ganha muito e não quer atender... (clínico geral, mas

culino, 28 anos, MT) 

Desconfiança das propostas governamentais é uma das questões mais ressal

tadas entre os médicos, o que, em última análise, significa dizer que a aliança entre 

a 'corporação' e o 'Estado' tem sofrido severos abalos. Assim, eles se expressam: 

2 Os dois primeiros (Autorização de Internação Hospitalar e Unidade de Cobertura Ambulatorial) estão 
vinculadas à remuneração pelo atendimento em saúde. CAT significa Comunicação de Acidente de 
Trabalho, e as Notificações Compulsórias referem-se ao Sistema de Vigilância à Saúde. 



Ε o Brasil tem algum sistema de saúde? O que eu vejo é a política na 

saúde, (clínico geral, masculino, 47 anos, RR) 

O DECLÍNIO DO ARQUÉTIPO LIBERAL OU UM NOVO PROFISSIONAL? 

A prática médica, como expusemos no início do livro, pressupõe também, 

como princípio ético, uma relação ao mesmo tempo de confiança e credibilidade 

entre médico e paciente. A intimidade do profissional de medicina com os proble

mas dos clientes requer compreensão e sigilo. Estes últimos, quase sempre fragiliza

dos, encontram-se pouco aptos a decidir o melhor para sua saúde e acatam os con

selhos médicos como ordens a serem cumpridas. O médico, por sua vez, segundo o 

Código Internacional de Ética Médica: 

compromete-se perante a sociedade quanto à lealdade, honestidade, moralida

de e respeito aos colegas e ao paciente, devendo sempre manter o mais alto ní

vel profissional de conduta. 

Os preceitos liberais são fortemente apreendidos pelos médicos, de modo que 

sua atuação no consultório ou em alguma instituição que o emprega é alicerçada em 

normas do típico profissional liberal. O Código de Ética Médica, em sua Resolução 

1.246/88, é claro nesta questão: 

Art. 7º - O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo 

obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não deseje, salvo na ausên

cia de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua negativa possa tra

zer danos irreversíveis ao paciente. 

Art. 8º - O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pre

texto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer res

trições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho. 

(Conselho Federal de Medicina, 1990:16) 

Tais preceitos são fortemente introjetados, aceitos e decodificados diariamen

te pelos médicos, na busca de conciliar o que determina a 'boa medicina' e o fato 

de que terá que modificá-la positivamente em seu cotidiano. O médico os internali¬ 

za a despeito das convicções pessoais e dos constrangimentos ambientais, tendo ele 

que agir independente de acordo com os preceitos éticos que norteiam sua prática. 

Este é um dilema que cada um terá que enfrentar rotineiramente. Ser profissional li

beral não é uma condição de mercado de trabalho, mas uma condição ideológica, 

constitutiva do arquétipo médico. 

Entretanto, o retrato da profissão, diante do apelo ideológico da corporação, 

não responde ao esperado (Tabela 8.1). Os índices de rejeição ao projeto de mode

lo liberal são elevados. Vejamos, então, como os médicos, segundo a especialidade, 

respondem à indagação quanto a se considerarem ou não profissionais liberais. 



Constata-se que as dez especialidades, nas quais os médicos mais se identifi

caram com a condição de profissional liberal, são caracterizadas pela forte autono

mia técnica. Sejam especialidades cognitivas, em que a estreita relação médico-pa¬ 

ciente constitui traço característico (sexologia, homeopatia, geriatria, gerontologia), 

sejam as tecno-cirúrgicas, em que a autonomia técnica está associada a rendimentos 

mais elevados do que os auferidos em outras áreas (medicina nuclear, mastologia, 

cirurgia plástica, radioterapia e oftalmologia). 





Da mesma forma, observando aquelas especialidades em que os médicos, ao 
contrário, não se sentem profissionais liberais, vemos que, em boa parte, são áreas 
de atuação em que há uma forte e constante interferência no processo de trabalho 
médico. Isso se deve ao fato de que são especialidades predominantes, quase sem
pre, em organizações de saúde, atendendo à população usuária de forma mais 'co
letiva' (medicina sanitária, medicina legal, tisiologia, infectologia, medicina do traba
lho, por exemplo). 

PROFISSIONAL LIBERAL EM QUESTÃO 

Uma adesão ideológica ou uma visão realista? 

A pesquisa mostra que 13,2% justificam a condição de profissional liberal 
pelo fato de não terem vínculo empregatício com nenhuma instituição. 

Não tenho vínculo empregatício. Na rede privada trabalho através de fir

ma de prestação de serviços. (cirurgião geral, feminino, 33 anos, SP) 

Trabalho somente em consultório particular. (cirurgião cardiovascular, 

masculino, 49 anos, SP) 

Porque não tenho emprego público, porque não tenho patrões e minha 

renda é suficiente para meu sustento . (cirurgião geral, masculino, 45 anos, SP) 

Não tenho vínculo de emprego, possuo relativa liberdade no exercício 

profissional. (ginecologista, masculino, 56 anos, PA) 

A atividade em consultório assegura aos médicos, de um modo geral, o elo 
entre os preceitos ideológicos da profissão e sua condição no mercado de trabalho. 
A pesquisa mostra que 22,4% adotam essa postura liberal pelo fato de exercerem 



sua atividade em consultório, ou então passam a valorar sua condição de ser ou não 
liberal pelo fato de dedicarem-se mais à atividade de consultório. 

Sou porque tenho mais de 50% da renda em consultório particular. 

(otorrinolaringologista, feminino, 42 anos, AC) 

Porque minha atuação principal é no consultório, onde atendo pacien

tes em número que eu determino, a fim de preservar a relação méd ico -pac ien¬ 

te. (dermatologista, masculino, 31 anos, AL) 

Porque atuo em meu consultório particular em 70% do meu tempo e 

somente 30% no setor púb l i co . (obstetra, masculino, 43 anos, RR) 

Porque trabalho praticamente em período integral em meu consultório 

particular (só dedico duas horas por dia ao meu único emprego . (cirurgião ge

ral, feminino, 34 anos, MS) 

Convencidos da idéia de que é possível separar o pensar do fazer, 10,9% se 
consideram liberais por possuírem liberdade de conduta terapêutica, ou seja, auto
nomia técnica. Dessa forma, a capacidade técnica é que determina a ação profissio
nal. Os constrangimentos ambientais são secundarizados na relação médico-pacien¬ 
te. E, assim, os médicos justificam a sua inclusão no grupo dos profissionais liberais 

Porque tenho completa independência no direcionamento do meu tra

balho. (cirurgião cardiovascular, masculino, 49 anos, SP) 

Possuo liberdade na escolha da terapêutica ou na conduta diagnóstica mais 

adequada de acordo com minha formação. (pediatra, feminino, 42 anos, DF) 

Porque no consultório rejo-me apenas pelos códigos de ética e por mi

nhas decisões pessoais, não me restrinjo a nenhuma influência governamental, a 

não ser as éticas. (dermatologista, masculino, 54 anos, AM) 

Exerço minha profissão (especialidade) em local, condições, horários até 

certo ponto por mim determinados. (radiologista, feminino, 42 anos, GO) 

Ser ou não assalariado nessas circunstâncias não altera a auto-percepção em 
relação à autonomia profissional. A separação entre autonomia técnica e econômica 
é reafirmada freqüentemente pelos médicos: 

Cumpro minha função de funcionário público sem submissão. (gineco

logista, masculino, 44 anos, AL) 

Apesar de 'empregado', tenho condições de pleno exercício da profis

são, dentro, é claro, das condições locais e da empresa. (pediatra, masculino, 

46 anos, AP) 

Porque desempenho livremente a minha profissão sem qualquer tipo de 

pressão. (patologista, feminino, 46 anos, RR) 

Na mesma linha argumentativa, observa-se que 8,7% dos médicos conside
ram-se liberais por poderem estabelecer sua carga horária e remuneração. Assim se 
manifestam em relação à administração da profissão: 



Dependo da iniciativa própria para determinar minha carga de trabalho. 

(obstetra, masculino, 35 anos, AC) 

[Possuo] flexibilidade de horário, várias fontes de renda, trabalho por 

produt iv idade. (pediatra, masculino, 36 anos, AL) 

[Tenho] liberdade de escolha de honorário e possibilidade de várias ati

v idades. (ginecologista, masculino, 65 anos, SP) 

Os dados evidenciam, assim, um ideário liberal introjetado, o que faz com 
que haja, aparentemente, uma contradição entre o ideal de servir e a realidade que 
lhes é dada. No entanto, quando mais de 20% dos médicos respondem que sua 
condição liberal está associada à liberdade de ir e vir, à autonomia para decidirem o 
melhor para o paciente, estão eles, na verdade, reafirmando aqueles princípios pre
conizados pelo Código de Ética Médica. Em suas palavras: 

Abro consultório particular onde desejar. Aceito convênio ou não. Es

tabeleço clínica privada onde qu iser . (psiquiatra, masculino, 55 anos, AL) 

Posso ter meu consultório independente dos setores públicos e priva

dos . (oftalmologista, masculino, 39 anos, AL) 

Posso optar por diversos locais de trabalho e escolher entre eles o que me

lhor favorecer minha atuação como médico. (oftalmologista, masculino, 26 anos, SP) 

Posso trabalhar em outros hospitais, inclusive na rede privada, e te

nho meus próprios rend imen tos . (cirurgião cardiovascular, feminino, 43 

anos, RR) 

De forma contraditória, o sentimento de não pertencer ao grupo de médicos 
liberais está associado freqüentemente à condição de assalariamento. A inserção no 
mercado de trabalho acaba por definir a importância da autonomia técnica e da au
tonomia econômica, sendo esta última o fator determinante para se optar em ser ou 
não um profissional liberal. Ε assim os médicos justificam não se considerarem como 
profissionais liberais: 

Profissional liberal é aquele que ganha de acordo com sua produção, 

não sendo obrigado a trabalhar com carteira assinada para poder receber pro

ventos mensais. (intensivista, feminino, 31 anos, PB) 

Não me sinto porque minha atividade principal é no serviço público. 

Fora dele, vejo que a maior parte da sociedade não tem condições de pagar 

honorários justos e ou a d e q u a d o s . (pediatra, masculino, 40 anos, PA) 

Oitenta por cento dos meus rendimentos são oriundos de contratos 

com o governo estadual e municipal onde minha situação é de assalariada. 

(ginecologista, feminino, 32 anos, AM) 

Porque vivo praticamente de empregos públicos, federal e estadual . (gi

necologista, masculino, 56 anos, PA) 



Não tenho nenhuma renda afora o serviço público ao qual sou ligada, 

não tenho consultório, nem outro serviço que me caracterize como profissional 

liberal. (clínico geral, feminino, 41 anos, PB) 

Associam, desse modo, dependência de empregos e falta de autonomia eco
nômica à impossibilidade de se considerarem um típico profissional liberal. Assim, a 
autonomia econômica assume maior destaque no ideário de muitos médicos. 

Sou vinculado ao serviço público e privado e dependo dele para sobreviver, 

em outras palavras, sou empregado. (clínico geral, masculino, 35 anos, AM) 

O médico no Brasil tomou-se um empregado mal remunerado que ainda 

não dispõe das condições ideais de trabalho. (pediatra, feminino, 26 anos, PB) 

Cem por cento da minha renda depende de empregos. (pediatra, mas

culino, 46 anos, GO) 

A dependência cada vez mais acentuada da atividade em consultório com os 
contratos de seguradoras de saúde, medicina de grupo etc., faz com que 10,5% dos 
médicos, mesmo tendo consultório, se sintam como 'liberais subempregados'. Os 
consultórios já não são, para um elevado número deles, um local privilegiado para o 
exercício da profissão liberal 

A medicina é controlada por grupos mercantilistas (medicina de grupo) 

que levam o médico à submissão, com omissão governamental . (pediatra, mas

culino, 34 anos, SP) 

No fundo sou um liberal subempregado' da medicina de grupo, seguro 

saúde, UNIMEDS. (cirurgião da cabeça e pescoço, masculino, 41 anos, PR) 

Encontro-me dependente de um grupo privado para o qual presto servi

ço, sem completa autonomia, dependendo de autorização de convênios . (obs¬ 

tetra, masculino, 27 anos, DF) 

Sobrevivo mediante salário de emprego público, onde sabemos que só 

ascende profissionalmente quem tem 'QI', e dos pacientes da UNIMED, que tem 

suas regras próprias e só paga após trinta dias. (dermatologista, feminino, 32 

anos, PA) 

Sou subempregado, pois emprego sem salário digno não é emprego. Ε 
mais, ganho menos de dez por cento de meus honorários diretamente do pa

ciente. Maior renda surge da medicina de grupo que me explora. (clínico geral, 

masculina, 43 anos, MG) 

Obedecer a uma hierarquia organizacional, estando sujeitos a normas estabe
lecidas, sem terem definidas as condições de trabalho, faz com que 12,5% dos mé
dicos se sintam constrangidos em se definirem como profissionais liberais. 

Não sou dono dos meus horários, sou obrigado a comparecer a todas as 

chamadas de urgência, em troca de valores ridículos que o governo paga como 

e quando quer. Não consigo tirar férias há quatro anos. (anestesiologista, mas

culino, 30 anos, SP) 



Tenho que me submeter as regras dos vários convênios, uma vez que 

não subsistiria com clientela exclusivamente particular. (pediatra, masculino, 55 

anos, GO) 

O sentimento de subordinação a normas, horários e procedimentos preesta¬ 
belecidos, bem como a pouquíssima possibilidade de fazer escolhas pessoais na vida 
profissional, levam muitos médicos a experimentar um sentimento de subordinação 
absoluta, semelhante à condição de 'escravidão': 

Sou escravo do paciente, do cirurgião e da instituição. Não determino meu 

horário, férias, dias de folga etc. (anestesiologista, masculino, 49 anos, MG) 

Trabalho em medicina privada e estou sujeita à direção do hospital, não 

posso tomar decisões em relação ao serviço, quando não concordo com o mes

mo. (anestesiologista, feminino, 33 anos, PA) 

No meu caso, sou médico do trabalho numa empresa, mas tenho or

dens e horários a cumprir, trabalho em unidades de saúde da prefeitura, em 

município próximo a Curitiba, onde presto as mesmas obrigações. (ginecologis

ta, masculino, 27 anos, PR) 

Não consigo exercer a profissão livremente, às vezes tenho que seguir as 

normas do hospital . (pediatra, feminino, 31 anos, PB) 

Estou atrelada a inúmeras regras e implicações, além de ter vários patrões 

e não poder estabelecer meus honorários. (clínico geral, feminino, 25 anos, SC). 

Para os médicos, de um modo geral, a institucionalização da saúde e a maior 
burocratização das organizações que os empregam têm determinado sua condição 
laboral e os transformado em profissionais com reduzida capacidade de atuar com 
autonomia, quer seja ela técnica ou econômica. 

A maioria dos médicos têm algum tipo de vínculo empregatício (pri

vado ou público) e quando têm atividade em consultório dependem de 

convênio e tabelas postos pelas empresas de g r u p o ; (cirurgião geral, mas

culino, 31 anos, DF) 

Trabalho liberal já não existe mais. Hoje somos diretamente funcionários 

de planos de saúde, cooperativas ou funcionários públicos. É difícil sobreviver 

só com consultas particulares. (pediatra, feminino, 33 anos, RS) 

COM A PALAVRA: O MÉDICO 

CAMPANHA NACIONAL: 

Médicos exigem por 20 horas de serviços: ou o salário da 

manicure do deputado ou o do ascensorista (chofer) do juiz!!! 

(médico do trabalho, masculino, 32 anos, SC) 

A realidade enfrentada diariamente pelos médicos brasileiros nos hospitais, 
ambulatórios e até mesmo nos seus consultórios tem produzido efeitos negativos em 



um número cada vez maior de profissionais. As condições de trabalho têm sido de
terminantes da forma como percebem o mundo de trabalho e como encaram a vida 
profissional: 

Quando cheguei da residência, fui trabalhar numa clínica privada re¬ 

cém-inaugurada. Quando dava alta às crianças, não podia assinar a mesma na 

papeleta, pois isto era tarefa do dono da clínica. Ficava intrigada com isto, até 

que descobri que o motivo era que ele prescrevia mais dias para aumentar os 

lucros. Falei com um amigo dele, também pediatra, que trabalhava na coor

denação médica do INAMPS. Este último, por sua vez, disse já saber de tudo e 

enfatizou que 'ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão'. Esta foi mi

nha primeira decepção, há vinte e cinco anos atrás. De lá para cá as coisas só 

pioraram. Naquela época, e também agora, quem não interessa muito é demiti

do (ou afastado). Tínhamos de inventar doenças, uma simples convulsão febril 

virava meningite, uma amigdalite virava pneumonia e assim por diante. Como 

não aceitava isto, fui afastada dos hospitais privados. Então, fiquei só no serviço 

público. Imagine a minha tristeza quando um dia, revoltada com a produtivida

de, fomos, eu e outra colega de trabalho, à secretaria de Saúde e lá o chefe nos 

disse: - 'Sabe por que vocês ganham pouco? Porque não internam, e, quando o 

fazem, é uma pneumonia simples. Coloquem o código de pneumonia estafilo¬ 

cócica que paga mais'. 

Assim, até no serviço público temos de inventar doentes e doenças. 

Está tudo perdido mesmo. Vejam só, o médico ganhar por produtividade, 

tem lógica isso? Só se ganha mais quando se tem muitos doentes, então te

mos de lutar para que o número de doentes graves aumentem para melho

rar nossa produtividade? Isto é um absurdo, nos formamos para combater 

doenças, mas para melhorar o salário temos de providenciar doentes. É 

este o SUS que desejamos? Acho que não. Em [...], existem quatro grandes 

hospitais privados, que atendem crianças, em convênio com o SUS. Públi

cos, só há dois e bem pequenos. Onde trabalho só tem uns cinqüenta lei

tos, se tiver, e não tem CTI. Toda reforma que é feita só piora mais, cada 

vez o número de leitos diminui mais, enquanto os convenentes crescem as

sustadoramente, mesmo com a diária péssima que o SUS paga. Que mila

gre é esse? Claro que é fazendo todo tipo de 'trambicagem'. As 'autorida

des políticas' do País sabem de tudo e não fazem nada, porque os donos 

dos hospitais são também os donos do poder, quase todos são deputados 

estaduais ou federais, ou mesmo têm parentes nestes cargos, então o que 

fazer? Será que nós médicos temos de ser coniventes com tudo isso para 

podermos sobreviver? Cabe à classe, através do CFM, tomar uma atitude 

urgente coibindo este tipo de coisa. Dinheiro tem, só é mal empregado. 

Apesar de tudo, onde trabalho, dentro de nossas possibilidades, as crianças 

são bem tratadas, (médico)3 

3 Dado o caráter deste depoimento-denúncia, optou-se por omitir as características do entrevistado. 



São inúmeros os depoimentos atestando a situação: 

Conheço excelentes profissionais, extremamente competentes e 

inteligentes, que abandonaram a medicina, pois não conseguiram sobre

viver e sustentar suas famílias com o que ganhavam. Outros só conse

guem se manter através de empregos geralmente massacrantes e mal-re¬ 

munerados, que nos tornam pessoas estressadas e médicos de má quali

dade profissional, o que é ruim não só para nosso 'ego' como principal

mente para a reputação que acaba difamada. Sinto-me péssima por fazer 

parte deste grupo que me faz correr o dia todo de um emprego para ou

tro, sobrando pouco tempo para o consultório e nenhum tempo para 

mim - estudar, ler revistas médicas e de informação; para esportes, lazer 

e muito menos tempo para minha família. Ainda se isso compensasse real

mente... Apenas me mantenho neste ritmo - me esgotando e fazendo o 

que não gosto - porque tenho muito medo de não conseguir ter o dinheiro 

suficiente para o básico de que necessito. Me sinto explorada e humilhada 

pelos empregadores e passada para trás pelos colegas da especialidade 

que, por mesquinharia e força política, conseguem convênios exclusivos, 

mantendo seus consultórios repletos e me deixando sem alternativas. (pe

diatra, feminino, 34 anos, SC) 

O desprestígio e a perda de status acabam por afetar a forma como estes 

profissionais vão se relacionar não só com a sociedade em geral, mas certamente 

também com o paciente. O sentimento de desvalorização profissional é facil

mente percebido na maioria dos médicos, ocasionando, assim, efetiva perda de 

auto-estima. 

Me sinto humilhada, desvalorizada, explorada com o meu salário. Infe

lizmente dependemos de dinheiro para viver e não só de ideais. Dependo abso

lutamente de meu marido para ter um padrão de vida razoável e poder oferecer 

escola particular, lazer para meus filhos. Isto tem que mudar! (pediatra, femini

no, 34 anos, ES) 

Estamos relegados a um terceiro plano como tantos pequenos brasilei

ros, em detrimento das mordomias de promotores de Justiça, juizes, políticos, 

empregados de estatais etc., que nada fazem, não resolvem nada para o povo, 

e, quando se aposentam, continuam sendo marajás. Falo isto porque conheço 

muitos dos que citei e que, muitas vezes, não têm nem sequer o curso secundá

rio completo. (intensivista, masculino, 49 anos, MG) 

A depressão toma conta, pois o médico encontra-se atingido como pes

soa e como profissional. Mas ainda há tempo. Na grande maioria, a classe mé

dica é constituída de pessoas de grande 'élan', brio e de traços de caráter com

bativo e competente. Espero que as lideranças da classe possam retomar o tem

po perdido. (cirurgião geral, masculino, 46 anos, PE) 

Assim, como se pode depreender desta pequena amostra dos depoimen

tos extraídos dos questionários da pesquisa, os médicos demonstraram seu 

abatimento em relação ao futuro da profissão. Contemporâneos das profundas 



C o m o já ass ina lamos, a prof issão méd i ca desenvo lveu u m a e n o r m e c a 

pac idade de negociar pr ivi légios e prerrogat ivas monopol is tas para os que 

e x e r c e m tal a t i v idade. Most ramos t a m b é m c o m o a prof issão desenvo l veu es 

tratégias jun to ao Estado e à soc iedade para assegurar o status quo. No en tan 

to, a rea l idade que os méd icos v i vem hoje no mundo do t raba lho d e i x a dúv i 

das quanto a essa c a p a c i d a d e de negoc iação das en t idades representa t ivas da 

categor ia d iante de uma nova o rdem de prob lemas surgidos. Des i lud idos e 

pessimistas quanto ao futuro prof iss ional , a co rpo ração c l a m a por med idas 

pol í t icas que rede f inam a agenda de recursos humanos para con temp la r , de 

fato, seus interesses e necess idades . Resgatar a noção de que saúde e os que 

c o m e la t raba lham são bens públ icos é uma necess idade emergenc ia l c o l o c a 

da ho je para as autor idades méd icas e governamenta is . 








