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PREFÁCIO 

Faz-se necessário, primeiramente, frisar a importância desta obra, não apenas 
para a comunidade médica em particular, mas para a sociedade como um todo. 
Mais que um estudo enfocando a área de recursos humanos, a pesquisa "Perfil dos 
Médicos no Brasil" representa a concretização e viabilização de um projeto por lon
gos anos almejado pelas entidades médicas. 

Para melhor compreensão, é essencial nos reportarmos à década de 80, a 
qual, no Brasil, foi notadamente caracterizada por profundas e marcantes modifica
ções e/ou reestruturações no campo da saúde, com inegáveis conquistas para a me
dicina - como a incorporação de grande parte da tecnologia atualmente utilizada - , 
propiciando diagnósticos apurados, tratamentos precoces e cada vez menos agressi
vos ao organismo humano. 

Na área da política de saúde, o País viveu momentos de intensa participação 
da sociedade, por ocasião da realização das conferências nacionais de saúde, culmi
nando com a elaboração, em outubro de 1988, da nova Constituição brasileira, que 
inseriu a saúde como um dos títulos da ordem social. Em seu artigo 196, frisa, espe
cificamente, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação". 

Por sua vez, o artigo 198 explicita que as ações e serviços públicos de saúde 
integrariam uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único 
de saúde, organizado sob as diretrizes da descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade, estruturado de modo a proporcionar o acesso univer
sal e gratuito dos cidadãos quando da necessidade de assistência à saúde. 

O avanço desse sistema significava o estabelecimento de uma nova racionalida
de na organização e prestação dos serviços, a harmonização entre o público e o priva¬ 



do, bem como a possibilidade da criação de foros que viabilizassem condições para 

a efetiva participação e controle da sociedade sobre as questões relativas à saúde. 

Nesse mesmo período, a política de recursos humanos então desenvolvida já 

afligia as entidades representativas dos profissionais da saúde. As entidades médicas, 

particularmente, apontavam vários problemas enfrentados pela categoria com rela

ção às condições de trabalho - deterioração da área física, sucateamento e/ou falta 

de equipamentos e recursos humanos - e à remuneração. 

Em decorrência do boom resultante da desenfreada abertura de escolas mé

dicas na década de 70, houve exagerado aumento de profissionais no mercado com 

formação inadequada, em conseqüência da má estruturação curricular das escolas. 

Para agravar o quadro, ocorreu também intensa concentração desses profissionais 

em determinadas áreas geográficas, resultado da péssima distribuição dos serviços 

de saúde no País. 

Os anos 80 caracterizaram-se pela divisão do mercado de trabalho - público 

assalariado ou conveniado - e pela crescente expansão dos planos privados de assis

tência que, através do credenciamento de profissionais, representou para os mé

dicos a perda de sua prática liberal. Assim, a figura do intermediário do trabalho 

médico implicou a perda crescente da autonomia do exercício profissional e a gene

ralizada baixa remuneração. 

Após essa regressão histórica, salientamos que o presente livro, documentário 

de um relato da categoria médica na década de 90, não só fornece dados quantitati

vos da totalidade e distribuição dos médicos no Brasil, mas também revela o expres

sivo perfil de juventude desses profissionais e demonstra inequivocamente a cres

cente presença das mulheres na profissão, sobretudo nas faixas etárias mais jovens. 

Tal fato, certamente, requer maior reflexão, haja vista que este universo de profissio

nais exigirá, em futuro próximo, mudanças na organização dos serviços, pois a mu

lher mantém menor número de vínculos empregatícios e mostra tendência de voca

ção para áreas da medicina diferentes daquelas escolhidas pelos homens, o que ge

rará demandas e necessidades de novas políticas para a área da saúde. 

É também apontado no livro o modo como vem ocorrendo a formação dos 

médicos na graduação e pós-graduação lato sensu, bem como a busca pela especia

lização e as dificuldades para a manutenção de conhecimentos atualizados. 

O mercado de trabalho, ponto alto deste estudo, reflete as variadas políticas 

que se inter-relacionam na questão saúde, como, por exemplo, a formação de re

cursos humanos, a prestação de serviços de saúde, a incorporação de novas tecnolo

gias e o próprio desenvolvimento sócio-econômico da nação. Como resultado, ob

serva-se que a interação desses fatores determinou um perfil de profissional que 

tem, pelo menos, três vínculos de trabalho, percebendo uma remuneração muito 

baixa, o que dificulta sobremaneira uma adequada sobrevivência profissional e refle

te-se de modo negativo na qualidade da assistência médica prestada à população. 

Todas as complexidades e dificuldades do exercício profissional estão consoli

dadas no capítulo que analisa o desgaste do trabalho médico, onde a categoria reve¬ 



la suas desconfianças com relação ao sistema e às instituições de saúde, quer sejam 
públicas ou privadas, demonstrando, ao mesmo tempo, sua impotência e desespe
rança em corrigir trajetórias e recuperar conquistas. 

Seqüencialmente, são apresentados dados sobre os médicos e suas vidas polí
ticas intracorporação, avaliando-se aspectos que estão implícitos em suas atuações 
éticas e na organização sindical, permitindo a percepção de que grande parcela da 
categoria tem introjetado bandeiras das suas entidades representativas e, até mes
mo, possibilitando verificar que uma parcela menor - mas não menos importante -
mostra-se alienada e até refratária ao ideário das organizações médicas. 

A publicação finda com amplas considerações sobre a política de recursos hu
manos para o Sistema Único de Saúde (SUS), o principal objetivo desta pesquisa, e 
visa a desencadear a discussão não apenas entre os médicos, mas sobretudo com a 
sociedade, com o objetivo de viabilizar exercício profissional mais adequado, con
digno e, obviamente, conseqüente melhoria na atenção à saúde. 

Finalizando, cabe-nos manifestar os mais sinceros agradecimentos aos médi
cos que colaboraram com a pesquisa e, particularmente, à equipe de pesquisadores 
da Fundação Oswaldo Cruz, sem os quais esta publicação não viria a lume. Espera
mos que, diante das expectativas depositadas, a mesma seja um instrumento que 
propicie uma análise acurada da real situação vivenciada pela comunidade médica, 
e que os responsáveis pelas políticas de saúde a utilizem para sanar - ou minorar - o 
grave quadro ora espelhado. 
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