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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONTEXTO DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL 

A história das instituições e do próprio ensino médico no País é um elemento im
portante na compreensão da atual distribuição desses profissionais. Assim, é importante 
lembrar que a primeira escola médica só foi criada em 1808, após a vinda da família 
real portuguesa para o Brasil, pressionada pelo expansionismo francês. Até então, os 
poucos médicos aqui existentes haviam se formado em faculdades européias (especial
mente em Portugal e na França) ou, no caso dos cirurgiões barbeiros, credenciados após 
um questionável exame de proficiência. Afirma Araújo (1982:13): 

a cirurgia ainda menosprezada, inclusive em nosso meio, era praticada por 

bisonhos e inexperientes cirurgiões mal preparados, porém legalmente habi

litados à profissão, mercê de atestados que asseguravam haverem trabalha

do durante quatro anos em clínicas hospitalares, complementados por 'atos 

de exames' superficialíssimos, por vezes verdadeiras palhaçadas perante de

legados ou comissários da Real Junta do Protomedicato que lhe concedia a 

'Carta de Aprovação' (...). 

Desta forma, podemos dizer que a medicina no Brasil, até o século XVIII, 

era praticada por camadas sociais desprestigiadas e compunha-se do 'baixo cle

ro' , homens mal letrados, sem prestígio social e de pouca cultura. Poucos eram 

os que fugiam à regra. A prática da medicina constituía-se numa verdadeira 

anarquia de mercado. A empiria determinava a prática e esta não seguia as nor

mas reguladoras. (Machado, 1996:127) 

A tardia criação de faculdades nas colônias portuguesas, em comparação com 
as espanholas, é com freqüência explicada por argumentos político-econômicos - o 
sistema colonial bloqueava o desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Essa ar
gumentação, entretanto, não deve ser exagerada, como explica Cunha (1986), uma 
vez que existem fatos que a contradizem. Se essa intenção de Portugal fosse assim 



tão forte, não teriam sido criados os cursos de filosofia, teologia e matemática nos 
colégios religiosos muito antes da chegada da família real portuguesa. Além da exis
tência desses cursos, que não eram exclusivamente voltados para a formação de 
quadros profissionais para a Igreja, Cunha (1986:13) enfatiza ainda a acanhada di
mensão do aparelho escolar de nível superior em Portugal, que, aliada ao relativa
mente reduzido contingente demográfico naquele país, seria outro fator capaz de 
minimizar a capacidade efetiva da metrópole em expandi-lo para as colônias. 

Santos Neto (1993:30-31) mostra que 

nos primeiros trezentos anos de Brasil, os físicos e cirurgiões procediam do exte

rior. A coroa nomeava delegados do físico-mor e cirugião-mor para atuarem na 

Colônia. Estes deveriam fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos sanitários di

tados pela Corte. Mais tarde, os 'filhos de posse' nascidos no Brasil passam a ter 

sua formação na Europa, retornando em seguida para desenvolver seus ofícios. 

Assim, no início do século XIX, mais precisamente a partir de 1808, ex
pressa-se a necessidade premente de formar profissionais com o objetivo de ocu
par postos na burocracia do Estado, já que, com a ocupação de Portugal pelas 
tropas de Napoleão, o staff estatal brasileiro deveria ser formado no próprio terri
tório. Foram criados cursos de direito, academias militares e de medicina, entre 
outros. As duas primeiras escolas médicas criadas, uma em Salvador e outra no 
Rio de Janeiro, estavam sediadas inicialmente em dependências militares. Ape
nas próximo à instalação da República, em 1898, é que outro curso viria a ser 
criado, dessa vez na capital do Rio Grande do Sul. Pouco a pouco, o número de 
escolas médicas no Brasil evoluiu, com destaque para o boom ocorrido no final 
da década de 60 e início de 70 (Gráfico 2.1). 



A FORMAÇÃO DOS MÉDICOS EM QUESTÃO 

Habilitadas pelo Conselho Federal de Educação, as 81 escolas médicas no 
Brasil1 são, em sua maioria, de natureza pública federal, com distribuição homogê
nea em todo o País, exceto nos estados em que (ainda) não existem escolas de me
dicina (Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins)2 (Quadro 2.1). Tal fato mostra a política 
adotada pelo Estado brasileiro de prover e manter sob sua responsabilidade a forma
ção de médicos em nosso País. Poucas são as escolas de natureza pública estadual 
ou municipal, a exemplo da Universidade de São Paulo e da Universidade do Esta
do do Rio de Janeiro. É sabido também que, por tradição e cultura organizacional, 
nessas escolas públicas é que se encontram os melhores e mais bem equipados cur
sos de medicina do País. 

Chama-nos a atenção, no entanto, o fato de que, enquanto o setor público é 
hegemônico na formação médica do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o setor priva
do mostra sua importância nos estados das regiões Sudeste e Sul, especialmente no 
interior desses estados. Das 38 escolas médicas privadas existentes no País, 28 (74%) 
estão localizadas no interior. 

A política concentradora de recursos econômicos e sociais no Sul e Sudes
te provoca a enorme aglutinação das instituições de ensino médico, ou seja, 75% 
das escolas de medicina existentes no Brasil estão nessas duas regiões. Além dis
so, das 81 escolas, 44 estão na Região Sudeste, sendo que 31 estão localizadas 
em São Paulo e no Rio de Janeiro (70%). 

Com base nos dados da pesquisa, observa-se que a metade (51,8%) dos mé
dicos graduados em faculdades públicas reside no Sudeste, 20,6% no Nordeste e 
16,1% no Sul. Já os egressos das escolas privadas, coerentemente com a distribuição 
geográfica destas, concentram-se de forma maciça no Sudeste (75,2%).3 Tal fato ex
plica-se pela política do governo de equipar cada Unidade da Federação com pelo 
menos uma universidade pública federal, havendo em quase todas cursos de medi
cina, o que não ocorre com as universidades privadas, que, em sua maioria, estão 
concentradas no Sul-Sudeste. 

Sob outra perspectiva, observa-se que, independentemente da natureza da 
instituição (pública ou privada), as que estão localizadas no interior têm contribuído 
para a maior fixação dos médicos fora da esfera urbana das capitais brasileiras. Com
parem-se, por exemplo, os números aqui apresentados. Nas escolas de medicina 
com sede nas capitais, o quadro é o seguinte: dos 5.359 médicos formados na Fa¬ 

1 No início da pesquisa, em 1994, nos arquivos da Associação Brasileira de Ensino Médico, havia 

oitenta escolas médicas, sendo posteriormente aprovada a criação da Escola de Medicina do estado 

de Roraima. 

2 Três escolas, por serem de criação recente, não tinham ainda nenhuma turma de graduados quando 

da pesquisa de campo, como, por exemplo, o curso de medicina da Universidade Federal de 

Roraima, que foi reconhecido pelo Ministério da Educação após o início da pesquisa. 

3 Para mais dados sobre este assunto, ver MACHADO et al. (1996, v.1). 



culdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 4.103 estão trabalhando 

nas capitais; o mesmo ocorre na Universidade do Rio de Janeiro - Uni-Rio - (dos 

5.606 formados, 5.102 estão nas capitais); no Centro de Ciências da Saúde da Uni

versidade Federal Alagoas (dos 1.474 formados, 1.446 se encontram nas capitais); 

na Universidade Federal do Amazonas (dos 1.500 médicos formados, 1.168 atuam 

nas capitais). Num outro movimento, a situação se inverte, ou seja, aqueles que fa

zem o curso em escolas de medicina do interior acabam fixando residência em al

gum ponto do interior do País, como mostram os seguintes dados: dos 2.300 profis

sionais formados pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 1.816 estão no in

terior; dos 1.851 médicos graduados na Universidade Federal em Pelotas, 1.435 vi

vem no interior; dos 1.653 formados pela Faculdade de Medicina de São José do 

Rio Preto, 1.586 encontram-se trabalhando no interior do País. Somente os profis

sionais formados nas escolas do estado do Rio de Janeiro apresentam comportamen

to peculiar; ou seja, os médicos formados nessas escolas, sejam elas localizadas na 

capital ou no interior, acabam fixando residência nas capitais, como pode ser visto 

no Quadro 2.1. 

A política concentradora de equipamentos econômicos e sociais - que levou 

à criação das maiores escolas de medicina nas capitais do Brasil (quase sempre fede

rais) - fomentou e solidificou a fixação dos médicos nos grandes centros. Os dados 

são contundentes. Veja-se, por exemplo, a proporção de médicos graduados em al

gumas universidades federais que se deslocaram para o interior: do Rio Janeiro 

(14%); do Pará (8%); de Pernambuco (7%); do Ceará (4%); de Alagoas (2%); do Rio 

Grande do Norte (4%). 

Mas como se deu a expansão dessas escolas médicas no Brasil? Até 1950, as 

13 escolas médicas existentes no País eram exclusivamente de natureza pública. 

Com a criação, naquele ano, da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco e 

do Centro de Ciências Médicas e Biológicas de Sorocaba, surgem as primeiras insti

tuições privadas de ensino médico no País. Nessa mesma década, ocorre um signifi

cativo crescimento, com o surgimento de 14 novas escolas, sendo cinco particulares. 

Na década de 60, 36 escolas são criadas, sendo a maioria de natureza privada. Se

gundo Maciel (1972), essa extraordinária expansão,4 mais acentuada a partir de 

1965, refletiu tanto a pressão das classes médias urbanas por aumento das vagas no 

sistema universitário, como também satisfez as expectativas dos planejadores, que 

buscavam atender às novas necessidades de desenvolvimento da assistência médica 

no País. 5 Fruto imediato dessa nova política foi, no caso da medicina, a explosão de 

novos profissionais e novos empregos médicos, ou seja, "entre 1977 e 1987, por 

exemplo, para os 80 mil novos médicos foram criados cerca de 100 mil empregos" 

(Machado, 1996:119). Mas essa expansão não esteve, evidentemente, alienada da 

política mais ampla do governo de expandir o ensino universitário no País. Nessas 

4 Para maiores informações, consultar B R A S I L ( 1 9 7 2 ) . 

5 Ver F E R R I IRA ( 1 9 6 4 ) . 



três últimas décadas, ocorreu um crescimento na cobertura universitária maior do 
que em qualquer outro nível de ensino. Afirma Tedesco (1995:108): 

hoje a qualidade de estudante universitário é compartilhada por centenas de 

milhares de jovens. No Brasil, por exemplo, a matrícula universitária passou de 

700 mil, em 1960, a mais de um milhão em 1975 . Na Venezuela, de 25 mil a 

mais de 200 mil. No México, de 66 mil a mais de 500 mil. Na Argentina, de 

250 mil a 600 mil. 

Amparados por essa posição das autoridades educacionais durante o regime 
militar e pela falta de uma política que estabelecesse uma estratégia disciplinadora 
do processo, os empresários da educação abriram cursos sem uma devida fiscaliza
ção (Brasil, 1972:15 e 28-39). Muitos desses cursos não apresentavam condições 
mínimas, fosse pela falta de infra-estrutura de apoio (laboratórios e bibliotecas), fosse 
pela falta de docentes qualificados e campo de prática apropriado. Na opinião de 
Rego (1994:48), 

é muito comum, ao analisar a 'crise do ensino médico', atribuir sua responsabi

lidade à criação de grande quantidade de novas escolas médicas, especialmente 

durante a década de 60 e início da de 70. Por exemplo, Moraes analisando tal 

crescimento, afirma que 'não houve planejamento adequado para que se pre

parasse o corpo docente para essas escolas e também não se exigiu, para permi

tir suas instalações, o pré-requisito do Hospital Escola (...) Houve uma massifica

ção na formação de médicos. A conseqüência foi a queda do padrão do ensi

no'. A fuga para os estágios extracurriculares também, da mesma forma, costu

ma ser considerada como uma conseqüência deste crescimento. 

"No período de 1955 a 1990, o Brasil graduou 156.212 profissionais, o que 
eqüivale a mais de dois terços de todo o contingente médico existente hoje no mer
cado de trabalho" (Machado, 1996:147). Esse crescimento desordenado, sem um 
efetivo controle da corporação e com nefastas conseqüências do ponto de vista de 
oferta e demanda, ensejou um movimento corporativo oposto ao preconizado nos 
anos 50 e 60, que culminou com a proibição de criar novas escolas a partir de 1971 
(Brasil, 1972:8). Essa proibição, revalidada sistematicamente, vigorou até 1989, 
quando, por meio de Decreto Presidencial (Brasil:1989), regulamentado por Portaria 
Interministerial (Brasil, 1990), foram estabelecidos critérios mediante os quais seriam 
apreciados os pedidos de autorização de funcionamento de novos cursos. Tais crité
rios, curiosamente, são muito semelhantes aos vigentes no início da década de 
I960, 6 embora tenham sido 'atualizados' para a nova conjuntura política e burocrá
tica. Tal como no passado, esses critérios vêm se mostrando pouco eficazes para a 
efetiva regulação desse processo. Novas escolas têm sido criadas não só como resul
tado de bem articuladas injunções políticas (a despeito de pareceres técnicos contrá
rios), como por meio do artifício de criar 'universidades' e, com amparo no preceito 

6 Os critérios existentes naquele período foram desconsiderados por determinação do então ministro 

da Educação, senador Tarso Dutra (MACIEL, 1 9 7 2 : 3 5 ) . 



7 Os sindicatos médicos e outras associações representativas que contestavam o regime militar estavam 

sob intervenção. 

constitucional da 'autonomia universitária', adquirir a prerrogativa de colocar em 
funcionamento qualquer curso superior. 

Nesse contexto decorrente da expansão desordenada, a corporação esboça 
críticas no sentido de 'conter' esse processo. 

Se nos anos de 1960 as entidades médicas apoiaram a abertura de no

vas escolas, hoje a realidade é outra. Os inúmeros boletins, jornais, anais de 

congressos e encontros registram opiniões políticas das entidades médicas -

AMB - Associação Médica Brasileira, CFM - Conselho Federal de Medicina, Fí-

NAM - Federação Nacional dos Médicos, e ABEM - Associação Brasileira de Edu

cação Médica - contrárias à expansão. Não são poucos os registros documen

tais que revelam posições desfavoráveis e até críticas, culpando a política adota

da nos anos de 7960 e explicitando o desequilíbrio existente hoje entre oferta e 

demanda, a desvalorização do profissional e má qualidade do ensino. (Macha
do, 1996:149) 

Por outro lado. Rego (1994:48-61) mostra que a corporação, em que pese a 
situação política de então e a criação da Comissão de Ensino Médico no âmbito do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), furtou-se a criar, na época, mecanismos 
formais (da corporação ou do Estado) que regulassem o processo de formação de 
médicos. A política empreendida pelas lideranças de então era semelhante àquela 
historicamente assumida pela corporação: linha auxiliar e cooperativa do Estado, 
sem que contestações mais veementes fossem encaminhadas pelas organizações ofi
ciais da corporação.7 

Um dos aspectos mais afetados pela expansão quantitativa do ensino 

superior foi, sem dúvida, a relação com o mercado de trabalho. Na realidade, 

este é um problema que interessa ao sistema educacional interno, e não apenas 

à universidade. Os padrões de crescimento vigentes na região foram responsá

veis por um ritmo de criação de empregos, que, em termos gerais, foi inferior ao 

da expansão escolar e da população ativa no seu conjunto. Essa rigidez foi parti

cularmente conspícua nos setores das atividades de transformação, de tal modo 

que as oportunidades de emprego para as pessoas altamente educadas se res

tringiram cada vez mais ao setor terciário, onde o Estado ocupa o lugar mais 

destacado. Neste sentido, a função tradicional da universidade como formadora 

de profissionais independentes foi substituída por uma realidade onde a univer

sidade habilita seus egressos a ocuparem postos assalariados, que garantem 

status e ganhos menores do que os esperados, sem falar na grande competição 

a que os postulantes estarão sujeitos. A importância cada vez maior desse fenô

meno provocou um processo de desvalorização dos anos de estudo, que mere

ce alguns comentários. (Tedesco, 1995:111) 

Mais recentemente, numa perspectiva de controlar e até mesmo 'reparar o 
mal' decorrente dessa política expansionista, surgem hoje duas propostas de avalia¬ 



ção do ensino médico: uma do Ministério da Educação e outra da corporação médi

ca, consubstanciada na Cinaem. 8 Com uma política de reavaliar todos os cursos uni

versitários, o MEC propõe a elaboração de um exame (prova teórica escrita) para to

dos os recém-graduados, objetivando analisar, avaliar e testar a validade do conheci

mento adquirido ao longo da formação profissional nas instituições acadêmicas. Em

bora a medicina estivesse prevista como uma das primeiras carreiras em que seria 

aplicado o exame profissional, a corporação médica, por meio de suas entidades, 

tem argumentado desfavoravelmente à realização de tal exame, enfatizando a insufi

ciência dessa modalidade de avaliação para um curso tão complexo. Para as entida

des médicas, essa avaliação deverá nascer da própria corporação, já que o princípio 

da auto-regulação profissional é um dos elementos fundantes da profissão.9 

O PROCESSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

O modelo de ensino estabelecido nas primeiras escolas médicas brasileiras foi 

o da Universidade de Coimbra após a Reforma Pombalina, 1 0 na qual 

o aspirante à carreira médica deveria saber falar latim, ter conhecimento do gre

go, de filosofia moral e racional, e manejar as línguas francesa e inglesa, faculta

tivamente. Cursaria, então, as matérias das Faculdades de Filosofia e Matemáti

ca, matriculando-se, após exames, no curso de medicina, composto de cinco 

cadeiras, uma em cada ano: matéria médica e farmácia; anatomia, prática das 

operações e arte obstétríca; instituições (teoria médica) com a prática da medi

cina e da cirurgia no hospital; aforismos (de Hipocrates e de Boerhaave) e conti

nuando com a prática no hospital; prática da medicina e da cirurgia no quinto e 

último ano, findo o qual submetia-se a exames (...), recebendo, se aprovado, o 

grau de 'Bacharel em Medicina e Cirurgia'. Para obter os títulos de 'licenciado' e 

de 'doutor', cumpria a repetição, por mais um ano, das cadeiras de instituições 

e aforismos, e defesa de tese, no último caso. (Santos Filho, 1991:291) 

Após a reforma do ensino médico americano, em decorrência da publicação 

do Relatório Flexner, e o progressivo deslocamento do modelo de referência em 

8 Comissão Interinstitucional da Avaliação do Ensino Médico. 
9 O projeto de avaliação da C I N A E M busca contemplar estes interesses acima representados, ou seja, 

manter o controle da qualidade da formação médica e, ao mesmo tempo, responder aos apelos do 
Governo na perspectiva de avaliar e credenciar esses novos profissionais que se graduam nas dezenas 
de escolas médicas existentes hoje no País. A C I N A E M congrega todas as entidades médicas nacionais, 
os dois maiores Conselhos Regionais de Medicina (São Paulo e Rio de Janeiro), a Associação Nacional 
de Docentes de Ensino Superior (ANDES) e o Diretório Executivo Nacional de Estudantes de Medicina. 
Sua proposta, que prevê a auto-avaliação do processo do ensino-aprendizagem em cada escola é de 
adesão voluntária, isto é, só participam aquelas que assim o desejarem. Considerando-se que o 
processo envolve duas fortes corporações - médicos e docentes universitários - tem-se colocado em 
dúvida o seu alcance efetivo. Vale questionar se estarão as corporações preparadas para romper com 
os princípios que as fundamentam e se autoflagelarem, ainda que em causa própria. 

1 0 Para maiores informações ver S A N T O S F I L H O ( 1 9 9 1 , v.1) . 



educação médica francês para o americano, o Brasil foi paulatinamente transfor
mando seu currículo, culminando na Reforma Universitária de 1968. Tedesco 
(1995:93) analisa as reformas educacionais que ocorreram nessa época em toda a 
América Latina e mostra que 

a partir da década de 60, pôde-se assistir a uma verdadeira avalanche educacio

nal. A América Latina, onde os problemas reunidos no diagnóstico anterior ti

nham uma existência peculiar em função dos seus padrões de desenvolvimento, 

assimilou essas propostas e, deste modo, ocorreu uma homogeneização do dis

curso educacional reformista, que contrastava fortemente com a heterogeneida¬ 

de de situações e problemas que era preciso enfrentar. 

Sendo assim, os princípios do modelo flexneriano encontraram um campo fe
cundo em nosso país, também impregnado pelas concepções positivistas. Foram, 
então, estabelecidos os estudos dos sistemas e dos órgãos isolados do corpo; a con
cepção de doença como processo individual, natural e biológico. Como locus estra
tégico e de excelência para a implantação do binômio ensino-pesquisa, foram cria
dos os hospitais universitários. 

Através de suas investigações instrumentalizadas dos órgãos e sistemas, 

com o apoio logístico de outras ciências, inegavelmente o hospital universitário 

deu uma contribuição de excelência para o desenvolvimento da medicina, ten

do propiciado não só a iniciação, mas o próprio desenvolvimento das especiali

dades médicas. Criou condições para o desenvolvimento de disciplinas básicas, 

como anatomia, fisiologia, microbiologia, genética e muitas outras. (Santos, 
1987:87) 

Na opinião de Tedesco (1995:93), as reformas ocorridas na América Latina 
sofreram grande influência externa, ou seja, 

as propostas de reforma sempre foram caracterizadas por uma dinâmica impos

ta através de influências e exigências externas. Aldo Solari (1977) mostrou clara

mente a relação entre as propostas reformistas e as agências internacionais de 

financiamento, esclarecendo até que ponto a crise do sistema educacional da 

América Latina era avaliada como tal, não tanto em função das exigências inter

nas dos países, mas do novo lugar que passava a ocupar a América Latina na di

visão internacional do trabalho. 

Embora fortemente influenciado pelo modelo flexneriano, o currículo médico 
brasileiro guarda algumas características que o diferenciam do norte-americano. O 
ingresso no curso médico americano, por exemplo, se dá somente após a passagem 
pelo college, curso de nível superior freqüentado imediatamente após a high school. 

Os que pretendem freqüentar a escola de medicina em geral freqüentam o de ciên
cias biológicas, com duração de quatro anos - dois anos de disciplinas básicas e dois 
em áreas profissionais. O internato, embora obrigatório, só ocorre após a graduação, em 
um 'quinto' ano. No Brasil, mantém-se o acesso à faculdade de medicina logo após 
a finalização do ciclo secundário; já o curso de medicina tem a duração de seis anos 



(dois de disciplinas básicas e quatro profissionais, incluindo o internato).11 Por outro 
lado, foi incorporado não só o modelo de ensino-pesquisa proposto pelos hospitais 
universitários, como o ensino por disciplinas segundo especialidades (ou seja, têm-se 
disciplinas como a cardiologia, pediatria, dermatologia, radiologia etc.). Embora os 
conteúdos programáticos dessas disciplinas se sobreponham em diversos aspectos, 
eles são ministrados de forma independente, prevalecendo a lógica interna de cada 
disciplina ou especialidade. 

Se, por um lado, esse crescente 'especialismo', sustentado pelo mito da eficá
cia e racionalidade técnica, encontra amplo apoio na sociedade moderna e no com
plexo médico-industrial, por outro, acaba favorecendo a especialização precoce do 
estudante. Desta forma, os médicos, de modo geral, estão se formando condiciona
dos por um mercado cada vez mais competitivo e por um modelo de ensino que fa
vorece e estimula a opção prematura por uma especialidade. Além disso, até recen
temente, verificamos a baixa regulação empreendida pelas Sociedades de Especialis
tas e pelo próprio Conselho Federal de Medicina quanto ao exercício da medicina 
especializada, facilitando a proliferação de meios informais de especialização. 

Assim, a especialização que aparece no início de suas práticas com rela

tiva importância para qualificar o desempenho pessoal, a partir da plena confi

guração da medicina tecnológica, principalmente como decorrência da presen

ça do equipamento, mostra-se como a única via que o médico tem para firmar-

se profissionalmente, deslocando definitivamente o não-especialista do merca

do. (Schraiber, 1993:99) 

Como vimos no capítulo anterior, as especialidades que adotam o modelo 
cognitivo tendem a reduzir sua importância na configuração da estrutura de presta
ção de serviços médicos. Assumem lugar de destaque aquelas especialidades com 
forte apelo técnico-cirúrgico. A despeito de contarmos hoje com 64 especialidades 
médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, este número é, na verda
de, muito maior. São diversas as sociedades de especialistas cujas áreas de especiali
zação não estão ainda oficialmente reconhecidas pelo CFM. 1 2 

A Tabela 2.1 sugere um processo evolutivo de algumas especialidades aqui 
selecionadas, mostrando, por exemplo, a crescente produção de pediatras, de gine¬ 
co-obstetras, de clínicos gerais (medicina interna) e cirurgiões gerais. Por outro lado, 
as demais especialidades aqui apresentadas (cardiologia, anestesiologia, oftalmolo¬ 
gia, psiquiatria, por exemplo) mostram um movimento de auto-regulação de sua 

11 O estágio curricular no curso de Medicina é chamado de 'internato', tendo sido regulamentado pela 

Resolução no. 9, de 25/5/1983, do Conselho Federal de Educação. 

12 São as superespecialiades (no sentido de maior especificidade) ou subespecialidades (como uma 

divisão de uma especialidade). As subespecialidades, embora presentes em pequeno número na 

relação oficial, não devem ser procuradas e dimensionadas apenas na categoria 'outras' na tabela. 

Diversos médicos, ao preencherem os questinários, não encontrando sua especialidade listada, 

optaram por assinalar aquela de onde ela se originou; outros deixaram em branco, contribuindo para 

o montante dos 'ignorados'. 





produção, não registrando o elevado crescimento experimentado pelas especialida
des básicas citadas acima. 

Este movimento corporativo coaduna-se com alguns dados obtidos em nossa 
pesquisa, como poderá ser visto no capítulo 4. Algumas especialidades caracteri
zam-se pela baixa adesão dos jovens profissionais; outras, ao contrário, são as que 
eles demandam mais fortemente, o que sugere um processo geracional na escolha 
da especialidade. 

CIÊNCIAS MÉDICAS: SEM MESTRES Ε DOUTORES? 

Como afirma Tedesco (1995:116), a enorme importância da pesquisa técni¬ 
co-científica no desenvolvimento social mais amplo é incontestável. Neste sentido, 
seria a universidade responsável pela formação dos quadros de cientistas para reali
zar essa função. No entanto, uma das questões cruciais que tem impedido o desen
volvimento da ciência e tecnologia nos países da América Latina, e o Brasil está in
cluído, é a pouca importância da nossa função de 'produtora de inovação tecnológi
ca'. O mesmo autor (118) reitera: 

a inovação técnica maior ocorre raramente na América Latina. Mesmo nos paí

ses de maior desenvolvimento industrial (Argentina, Brasil, México, por exem

plo), os equipamentos utilizados são de procedência estrangeira, de tal modo 

que a margem que resta para a inovação local é muito reduzida. Deste ponto 

de vista, portanto, são mínimas as exigências do setor produtivo no sentido do 

desenvolvimento das atividades de pesquisa. 

O setor saúde não foge a essa realidade. Equipamentos, medicamentos, téc
nicas e tecnologias avançadas no auxílio de diagnóstico, intervenções clínicas ou ci
rúrgicas são, em sua maioria, desenvolvidos e produzidos no exterior. A prática da 
pesquisa não se dá, de forma sistemática, nas universidades e muito menos no âm
bito dos serviços. Os dados da pesquisa apontam para uma pirâmide educacional 
muito acentuada, fazendo uma clara divisão entre aqueles que possuem especializa
ção lato sensu e os que têm pós-graduação stricto sensu, conformando o seguinte 
quadro: dos médicos graduados 74,1% fizeram curso de residência; 40,7% têm cur
so de especialização; apenas 7,7% atingiram o grau de mestre; e 3,7% conseguiram 
obter o título de doutor (Tabela 2.2). 

Embora a pós-graduação médica seja das mais antigas no País,1 3 a formação 
stricto sensu não tem tradição no Brasil. A ênfase na formação para o mercado e para os 
serviços sempre teve amparo na falta de políticas específicas para a produção cientifica 
na medicina e no baixo nível de exigências de escolaridade formal acadêmica que ca¬ 

13 Entre os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu do Brasil encontramos, em 1931, os cursos de 

especialização em Perícia Médico-Legal e Higiene e Saúde Pública, e, a partir da década de 50, os 

cursos de Residências Médicas. 





racterizou a criação e o desenvolvimento de cursos de nível superior (Sucupira, 

1995:10). Somente em 1965, por meio do Parecer 977/65, o Conselho Federal de Edu

cação regulamentou pela primeira vez a pós-graduação no Brasil. 1 4 

Mesmo assumindo que a medicina seja uma atividade profissional de servi

ços, não exigindo, portanto, de quem a pratica nível de especialização stricto sensu 

para atuar no mercado de trabalho, os dados sugerem um baixo investimento na 

produção de ciência e tecnologia (C&T). Tal fato não seria grave se a medicina não 

fosse uma área do conhecimento que exige a renovação permanente desse saber 

para sua aplicação na prática cotidiana do trabalho. Ε bom lembrar também que a 

medicina se tornou ciências médicas, transformando-se nessa espetacular profissão 

em boa parte pela extraordinária revolução científica que ocorreu nos últimos dois 

séculos. Portanto, não é possível conceber a medicina voltada exclusivamente para a 

aplicabilidade de suas técnicas por meio de especialistas. A existência de médicos 

mestres e doutores representa, na verdade, um esforço inicial para aprimorar e pro

duzir novos conhecimentos no campo das ciências médicas. Não desmerecendo os 

cientistas não-titulados, em última instância, esses 'doutores da medicina' (menos de 

4% do contingente profissional) é que estariam 'aptos' academicamente - assim de

fine a política de C&T do Conselho Nacional de Pesquisas - para produzir ciência. 

Com isso, não estamos advogando em causa de uma medicina acadêmica, mas bus

cando promover um debate sobre a importância de pensar mais seriamente no pa

pel e na natureza dessas instituições de ensino e pesquisa médicas (hospitais univer

sitários e instituições de pesquisas biomédicas, por exemplo). 

As Tabelas 2.3 e 2.4 mostram não só o reduzido número de programas e 

áreas em mestrado e doutorado, concentrando-se em somente oito áreas - ana

tomia patológica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, infectologia (DIP/me¬ 

dicina tropical), gineco-obstetrícia, pediatria e saúde coletiva (medicina sanitária) - , 

como a escassez de instituições de ensino e pesquisa que oferecem programas 

de formação de mestres e doutores em medicina. Neste cenário, destacam-se as 

Escolas de Medicina da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, a Escola Paulista de Medicina, a PUC de Sorocaba, a Escola de 

Medicina de Ribeirão Preto (USP), as Escolas de Medicina da Universidade da 

Bahia e de Minas Gerais. 

14 Consagrada a definição da pós-graduações lato e stricto sensu pela Lei 5.540/68, foram, através do 
Parecer 77/69, daquele Conselho, estabelecidas as suas normas de credenciamento ( O L I V E I R A , 1995). 







RESIDÊNCIA MÉDICA: OS APRENDIZES DA MEDICINA 

Sendo a medicina um curso com características de terminalidade, a princípio 
o recém-formado encontra-se apto (teórica e praticamente) e legalmente habilitado 
para o exercício profissional. No Brasil e na maioria dos países latino-americanos,15 

a terminalidade da formação médica se dá na graduação (Chaves & Rosa, 1990:33). 
No entanto, por tradição, necessidade de aprimoramento ou até mesmo deficiência 
da formação profissional, boa parte dos jovens médicos busca a residência médica 
como fonte de aprendizagem, experiência e, sobretudo, uma especialização, o que 
facilita sua inserção no mercado de trabalho. Poderíamos dizer que, para tornar-se 
um 'médico apto' ao bom desempenho do ofício, recorre-se quase que invariavel
mente a essa modalidade de aperfeiçoamento profissional. 

Dessa forma, parece interessante tecer alguns comentários sobre esse contin
gente a que denominamos 'aprendizes da medicina'. 

O curso de residência é uma modalidade de pós-graduação originada nos Es
tados Unidos no final do século XIX. Está fundamentada no princípio pedagógico do 
treinamento em serviço, formando especialistas. Excetuando a área da medicina sa
nitária, modernamente denominada saúde coletiva, a residência é uma modalidade 
de pós-graduação oferecida exclusivamente a médicos. Pressupõe dedicação exclu
siva, bem como trabalho e envolvimento no cotidiano do hospital em que se desen
volve a formação. A idéia de residir no hospital16 implica esse envolvimento integral 
com as atividades realizadas rotineiramente pelo staff médico e acompanhadas pelo 
residente, possibilitando, assim, a 'vivência clínica'. A importância da residência -
sempre de grande procura e com destacado prestígio entre os médicos - pode ser 
compreendida pelo papel central que a experiência clínica tem na formação desse 
profissional e pela reconhecida deficiência das escolas médicas na promoção dessa 
prática. Rego (1994:109-114) vai mostrar que é, "portanto, componente essencial 
da transformação do estudante em médico". Becker & Ceer (1963:172) identifica a 
valorização da 'experiência clínica' e da 'responsabilidade médica' como parte fun
damental no processo de formação médica. Segundo esse autor, é a busca por ad
quirir a experiência clínica com pacientes que mobiliza os alunos em período de 
formação. Por meio do cotidiano do fazer, do lidar com os pacientes e com a doen
ça, o médico adquirirá a experiência clínica, fazendo, assim, a correta transposição 
do saber para o fazer, da teoria para a prática profissional. Assim define Becker 
(1984:231): 

1 5 O estudo realizado por CHAVES & ROSA ( 1 9 9 0 ) demonstra tal fato, ou seja, as respostas das associações 

de escolas médicas que responderam ao estudo realizado no projeto "Educação Médica nas 

Américas". 

16 Em nosso país, devido à expansão inicial dos programas, à histórica escassez de recursos para 

qualquer programa de desenvolvimento de recursos humanos e à pouca atenção dada à saúde, as 

moradias destinadas aos participantes dos programas sempre foram consideradas como um privilégio 

extemporâneo. 



Este termo refere-se à experiência clínica, a verdadeira experiência em li

dar com pacientes e doenças, e o principal significado desta expressão repousa 

na polarização implícita com o 'aprendizado de livros'. Experiência clínica, na 

visão adotada para este termo, confere ao médico um conhecimento que ainda 

não foi sistematizado e verificado cientificamente. Não é possível adquirir este 

conhecimento através do estudo acadêmico - é necessário observar o fenôme

no clínico e lidar com os problemas clínicos diretamente. A experiência clínica 

pode inclusive substituir o conhecimento comprovado cientificamente, pode ser 

usado para legitimar um conjunto de opções de procedimentos para o trata

mento de um paciente e, da mesma forma, pode ser usada para contra-indicar 

alguns procedimentos que tenham sido estabelecidos cientificamente. 

Os primeiros programas de residência médica criados no Brasil tiveram lugar 
no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e no Hospital dos Servidores 
do Estado, no Rio de Janeiro, na década de 40 (Pierantoni, 1994:7). Entre 1950 e 
1960, surgiram novos programas, mas o momento de grande impulso da residência 
médica no Brasil se deu na década de 70. 1 7 Tradicionalmente, em especial no âm
bito do MEC, considera-se a data da criação da Comissão Nacional de Residência 
Médica - CNRM - (Brasil, 1977) como o marco do desenvolvimento desses progra
mas. Mas o que ocorre, na verdade, é que esta Comissão nasceu justamente para 
regulamentar, controlar e padronizar o conteúdo dos inúmeros programas existentes 
e as condições em que eles se desenvolviam, assim como para regulamentar os cur
sos que começariam a funcionar a partir daquela data. Definia-se, assim, a residên
cia médica como uma 

modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, a nível de espe

cialização, caracterizada por treinamento em serviço, em regime de dedicação 

exclusiva, funcionando em instituições de saúde, universitárias ou não, sob 

orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. 

(Brasil, 1977) 

A CNRM implementou outras ações: 
a) estabelecer parâmetros para a atuação do médico-residente (inclusive de jornada 

de trabalho e remuneração); 
b) definir critérios e normas para o credenciamento dos programas. 

A duração de um programa, embora varie de acordo com a especialidade, 
dura dois anos em geral. Entretanto, tem sido observado o aumento de sua duração, 
associado ou não ao desenvolvimento de subespecialidades (Machado et al., 1995). 
No caso de algumas especialidades, observa-se a exigência de um ou mais anos de 
residência numa especialidade básica (em geral, clínica médica ou cirurgia geral, de
pendendo do caso), seguidos de dois ou mais anos na especialidade escolhida.18 

1 7 Para maiores informações, ver, em especial, MACHADO et al. (1995). 

1 8 As residências podem ter a duração de até quatro anos, principalmente, as especialidades de cirurgia 

cardiovascular, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia vascular periférica, neurocirurgia e 

neurologia (MACHADO et al.,1995). 



Desta forma, para tornar-se especialista, por exemplo, em neurocirurgia, um médico 
poderá passar por um longo processo de formação de até quatro anos. 

Perfil dos aprendizes da medicina 

O contingente de médicos-residentes19 identificado na pesquisa é de 10.243 
profissionais, considerando, inclusive, aqueles formados após 1990, ou seja, os que 
declararam estar inseridos em algum programa de residência, provavelmente -
como vamos demonstrar mais adiante - fazendo a segunda ou terceira opção.2 0 

Qual seria o perfil destes 'jovens aprendizes da medicina'? Resumidamente, 
podemos dizer que: 
a) a maioria tem menos de 29 anos de idade; 
b) metade desses jovens é do sexo feminino; 
c) um terço deles tem pai com formação universitária; 
d) são tipicamente urbanos; 
e) buscam um segundo programa de residência médica; 
f) sentem necessidade de aprimoramento técnico-científico e gostariam de buscá-

lo no exterior; 
g) excetuando as áreas básicas, buscam especializar-se em oftalmologia, ortopedia 

e traumatologia, e cardiologia; 
h) exercem suas atividades predominantemente (90%) em instituições públicas; 
i) não têm dedicação exclusiva, ou seja, desempenham duas ou três atividades de 

trabalho remunerado; 
j) em sua maioria absoluta, têm atividade de plantão; 
I) em média, têm salário de 750 dólares/mês, mas gostariam de ganhar 3.500 dóla

res/mês e sugerem piso salarial de 1.100 dólares/20 horas; 
m) não se consideram profissionais liberais; 
n) sentem muito desgaste no exercício profissional; e 
o) vêem o futuro da profissão com incerteza e pessimismo. 

Constituído em sua maioria de jovens, esse contingente médico apresenta 
uma expressiva presença feminina - mais da metade (Gráfico 2.2) - , evidenciando o 
processo de feminilização da profissão médica apontado no capítulo 1. 

19 Foi classificado como médico-residente aquele que se formou a partir de 1990 (inclusive) -

considerando-se 1993 o ano-base do cadastro da pesquisa - e que tenha preenchido o item 

'Pós-graduação - Residência' no questionário. Para mais detalhes, ver: MACHADO et al. (1996, v.1). 

20 A comparação pode ser feita com as informações relativas ao número de concluintes registrados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica, cujos dados foram consolidados por MACHADO et al. 

(1995). 



Da mesma forma, evidencia-se a crescente elevação da escolaridade dos pais 
desses jovens médicos, mostrando que as camadas de população mais educadas 
têm crescido e assumido posição de destaque no mundo do trabalho - tendência 
verificada em países como os Estados Unidos e apontada por Larson (1980). Como 
mostrado anteriormente, a origem social dos médicos tem se alterado: esses profis
sionais são mais urbanos, mais educados e de uma camada social mais intelectuali
zada, diferentemente das gerações anteriores aos anos 50, quando predominavam 
médicos filhos de famílias abastadas, de origem rural, com menor nível de escolari
dade e reduzida inserção no mundo social urbano. Hoje, mais de um terço dos mé¬ 
dicos-residentes é filho de profissionais liberais, com destaque para aqueles que 
descendem de linhagem médica. 

Não fugindo à regra, médicos oriundos da classe média urbana com elevado 
grau de educação buscam firmar-se profissionalmente nos grandes centros. São pou
cos os jovens médicos que se encontram no interior do País. Em sua maioria 
(79,8%), eles vivem e buscam trabalho nas capitais (Tabela 2.5). 



Reforçando nossa argumentação sobre a antipolítica de interiorização dos ser
viços médicos, observa-se que quase todos os programas - e, em conseqüência, os 
residentes - estão concentrados em duas regiões onde a economia brasileira tem o 
maior PIB: Sul e Sudeste detêm 78,9% de todos os programas de residência do País 
(de natureza pública em sua maioria absoluta), concentrando, dessa forma, na mes
ma proporção o contingente de residentes (Tabela 2.6). 

Definindo a inserção no mercado de serviços médicos 

Mesmo estando esses médicos em processo de profissionalização para o mer
cado, 13% declararam já ter concluído ao menos um curso de especialização lato 
sensu. Destacando-se do perfil nacional, chama-nos a atenção o fato de 26% dos 
médicos jovens expressarem interesse específico em fazer pós-graduação stricto sensu e 
quase 30% almejarem ir para o exterior em busca de um aperfeiçoamento mais 
avançado. A competitividade do mercado, aliada à necessidade premente de reci
clagem e acompanhamento das inovações técnico-científicas, tem produzido um es
forço adicional desses profissionais em busca de melhor inserção num mercado de 
trabalho que tem demandado profissionais com perfis mais arrojados e flexíveis para 
lidar no próximo século com uma medicina complexa, sofisticada e com alto envol
vimento tecnológico. 

Os dados da Tabela 2.7 e do Gráfico 2.3 apontam dois comportamentos dis
tintos, porém complementares: primeiro, as áreas básicas - medicina interna, cirur
gia geral, gineco-obstetrícia e pediatria - compõem o quadro da metade do contin
gente, ou seja, dos 10.243 residentes, 5.434 realizam programas nessas quatro 
áreas; segundo, se isolarmos os percentuais referentes a essas quatro especialidades, 





Iniciando-se no mercado de serviços médicos 

Embora os residentes ainda estejam em processo de formação, é significativa 
sua participação no mundo do trabalho remunerado, o que contraria os dispositivos 
legais do programa de residência, que exige dedicação exclusiva. Mais da metade 
dos residentes tem entre duas e três atividades concomitantes à sua formação, o que 
caracteriza o abandono, na prática, do requisito 'dedicação exclusiva' do programa 
de residência (Gráfico 2.4). 

Além do múltiplo emprego, outro fato que reforça ainda mais a perda da im
portância da residência como um programa de formação profissional é o elevado 
número de 'médicos em formação' que tem atividades como 'profissionais liberais'. 
Nada menos do que 3.446 (34%) deles informam realizar também atividades em 
consultórios particulares. É bom registrar que nem mesmo o sistema de pré-paga¬ 
mento (medicina de grupo, cooperativas e seguro-saúde), que afirma possuir efica
zes mecanismos de controle de seus 'cooperados', exerce alguma ação discriminató¬ 

notamos a predominância de áreas que envolvem cirurgia ou manuseio de equipa
mentos médicos (oftalmologia, ortopedia e traumatologia, cardiologia, anestesiologia 
e radiologia). Nosso ponto de vista é reforçado quando analisamos as informações 
(dados não tabulados) sobre a 'segunda residência'. Aqui, as opções recaem em téc¬ 
nico-cirúrgicas, com destaque para cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica 
e cirurgia cardiovascular. 



ria sobre esses profissionais ainda em fase de especialização, embora 60% dos que 
têm atividade em consultório estejam vinculados a esse sistema. Outro dado impor
tante no reforço da perda da dedicação exclusiva é o fato de a maioria absoluta afir
mar que faz plantão, o que constitui uma forma flexível de ter 'outra atividade' re
munerada sem interferir abertamente na rotina cotidiana do residente (Gráfico 2.5) . 

Vale ressaltar que foram os médicos-residentes os primeiros a se organizar po
liticamente no contexto pouco favorável da década de 70. Organizando-se em mo
vimentos grevistas, eles passaram a denunciar não só as condições de trabalho a que 
estavam submetidos quando de sua formação, como também a fraca relação aluno-
preceptor que efetivamente acontecia no interior dos hospitais-escolas. As primeiras 
greves dos médicos-residentes serviram para demonstrar de forma inequívoca a par
ticipação estratégica que tinham no atendimento hospitalar - como responsáveis 
pelo 'atendimento em massa' - , caracterizando-se, então, a equivocada e eticamen¬ 



te comprometida substituição do mestre pelo aprendiz de medicina. Acostumados 
a ser utilizados como mão-de-obra de baixo custo, os médicos-residentes passa
ram a reivindicar prerrogativas trabalhistas típicas de um trabalhador assalariado: 
salário fixo nacional (que funcionaria como uma 'bolsa de estudos', indexado ao 
salário de professor universitário), direito a férias remuneradas, delimitação de 
jornada de trabalho semanal e benefícios previdenciários. Por um lado, as reivin
dicações foram vitoriosas, mas, por outro, implicaram um rápido e progressivo 
reordenamento da oferta de programas nessa modalidade. Várias instituições, 
quase sempre privadas, adotaram a política de supressão de seus programas de 
residência, reduzindo sensivelmente a oferta de hospitais responsáveis pela for
mação de contingente recém-formado.21 

A situação na atualidade não se alterou. Pelo contrário, o desgaste e o estres
se diários somam-se às longas e exaustivas jornadas de trabalho a que esses 'apren
dizes da medicina' estão submetidos, muito mais inseridos e assumindo as responsa
bilidades de um profissional mais experiente (Gráfico, 2. 6). 

Alheio às rápidas mudanças que ocorriam na residência médica, pouco a 
pouco o movimento de médicos-residentes se distanciou dos aspectos ligados à for
mação profissional propriamente dita e centrou-se de forma exagerada nas questões 
concernentes ao mundo do trabalho. De aprendizes da medicina, transformaram-se 
precocemente em trabalhadores da saúde, reivindicando, por exemplo, o fim da de¬ 

21 Muitos hospitais privados, por não concordarem com o aumento das despesas com os programas de 

residência médica, foram, gradativamente, diminuindo as vagas oferecidas na modalidade residência 

médica, substituindo-as por 'de pós-graduação em cursos lato sensu em nível de residência'. Os alunos 

destes cursos, ao invés de receberem uma bolsa de estudos, passavam a pagar por eles. Os cursos, 

por sua vez, não estavam mais obrigados a se submeter às determinações e ao controle da Comissão 

Nacional de Residência Médica. 



dicação exclusiva ao programa de residência médica, a contagem de tempo de ser
viço (quando residentes) para efeito de aposentadoria e diversos outros direitos típi
cos da relação trabalhista, bem como sua inclusão no rol dos trabalhadores que con
tribuem para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

O resultado de tudo isso foi o desenvolvimento de duas estruturas e realida
des distintas que atendem a essa modalidade de formação de médicos especialistas 
no País: de um lado, programas formais, em sua maioria abrigados em instituições 
públicas, que remuneram seus residentes com bolsas por vezes superiores ao salário 
de seus preceptores; por outro lado, programas não-formais, que funcionam quase 
sempre em instituições privadas, não remuneram seus residentes e não sofrem qual
quer sanção do órgão fiscalizador (CNRM). No entanto, ambas as estruturas formam 
e credenciam médicos para o mundo do trabalho especializado. 














