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AS MÉDICAS NO BRASIL 

A INSERÇÃO DAS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO 

O mundo contemporâneo assiste à inserção da mulher no mercado de traba

lho como nunca antes visto. Este fenômeno foi acentuado, em parte, pela necessida

de de suprimento de mão-de-obra requisitado pelo avanço industrial, sobretudo no 

período de vigência das duas grandes guerras e na época subseqüente a elas, quan

do o capitalismo experimentou grande crescimento econômico. Vaitsman (1989:37) 

mostra que o 

aprofundamento da acumulação capitalista - que se fez por meio do desen
volvimento sem par das forças materiais de produção e da sociedade de 
consumo -, a elevação do nível educacional e de informação das massas - atra
vés da expansão do ensino e das novas técnicas de comunicação -e de urbani
zação foram alguns dos fatores decisivos para provocar as transformações na di
visão sexual do trabalho típicas do início do capitalismo industrial. As mulheres 
começaram a participar de forma cada vez mais legítima de um espaço antes 
reservado apenas aos indivíduos do gênero masculino, nas atividades profissio
nais, educacionais, políticas etc. Paralelamente, o avanço da ciência garantiu o 
domínio de técnicas cada vez mais eficazes de controle da fertilidade, permitin
do que elas se tornassem capazes de domesticar sua natureza biológica. Esse 
processo, típico dos países capitalistas mais modernos - isto é, mais industriali
zados e mais democráticos - implicou o desenvolvimento não só de uma cons
ciência feminista por parte de um número crescente de mulheres, mas também 
de formas de ações políticas canalizadoras de suas reivindicações específicas, fa
zendo com que a luta pela ampliação dos direitos de cidadania fosse assumida 
também como luta pelos direitos femininos. 

Aliada a essas mudanças estritamente econômicas, fez-se presente uma nova 

concepção do papel feminino na sociedade, na qual as mulheres vêm conquistando 

maior representatividade social. Isto ocorre em todos os setores de atividades, in¬ 



cluindo profissões de reconhecido prestígio social, como a medicina, a odontologia, 
a engenharia e a advocacia, entre outras. Tal fato pode ser explicado, em parte, pelo 
crescimento do ensino superior em todo o mundo, resultando em maior acesso das 
mulheres às universidades, levando ao que se denominou 'processo de feminilização'. 
De fato, 

o aumento da escolaridade feminina tem permitido maiores oportunidades de 

ingresso da mulher em ocupações e postos especializados, influenciando o in

cremento da taxa de atividade feminina nas idades jovens (a partir dos 18 anos) 

e mais maduras. (Médici, 1989:79) 

No Brasil, por exemplo, a participação feminina tem crescido mais, propor
cionalmente, nos segmentos de mulheres com nível de escolaridade mais elevado. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios indicam, ain

da, que a escolaridade é determinante na elevação dos níveis de participação 

econômica da mulher. Em 1985 a taxa de atividade feminina foi de 62,06% 

para as mulheres com nove ou mais anos de estudo e de apenas 36,55% nas 

mulheres com cinco a oito anos de estudo. (Médici, 1989:80) 

Enfim, o que se tem registrado é que 

quanto maior a escolaridade alcançada pelas mulheres, maiores têm sido suas 

oportunidades concretas de inserção na força de trabalho. Desta forma, 26,0% 

das mulheres economicamente ativas detêm nove anos de estudo ou mais, con

tra apenas 16,9% dos homens nesta condição. (Médici, 1989:80) 

No entanto, essa participação das mulheres no mundo do trabalho, na esfera 
pública, freqüentemente está associada a atividades de baixo prestígio, que gravitam 
em torno de atividades econômicas ligadas às funções do setor terciário (funções de 
doméstica, limpeza, higiene) ou às áreas sociais, como nutrição, educação e saúde, 
todas elas localizadas no setor de prestação de serviços. Assinala Médici (1989:83): 

Em termos gerais, as mulheres respondiam, em 1985, por 33,3% do to

tal de ocupados. No entanto, em dois ramos de atividades as mulheres são 

maioria absoluta. Cerca de 65% dos ocupados no setor de prestação de servi

ços são mulheres, o mesmo ocorrendo nas atividades sociais, onde a participa

ção feminina é de 73%. 

Mesmo inseridas numa estrutura pouco vantajosa, as mulheres têm adquirido 
espaço cada vez mais evidente. 

Uma das mais rápidas transformações na conjuntura do mercado de tra

balho dos últimos vinte anos diz respeito ao aumento da participação da mu

lher. Entre 1976 e 1985 a taxa de atividade feminina passa de 28,7% para 

36,9%. Neste período o contingente de mulheres economicamente ativas cres

ceu a uma taxa geométrica anual de 5,6%, enquanto o contingente masculino 

cresceu, apenas, 2,9%. (Médici, 1989:78-79) 



A S M É D I C A S N O M E R C A D O D E T R A B A L H O 

O mundo do trabalho médico é, por tradição, constituído por profissionais do 

sexo masculino, seja nos países industrializados e com tradição democrata, como Es

tados Unidos, França e Alemanha, seja naqueles que compõem a realidade latino-

americana, como Argentina, Chile e Brasil. Só muito recentemente se assistiu à en

trada de mulheres nesse mercado para exercer o ofício de curar. No Brasil, o fenô

meno da feminilização só vai ocorrer a partir do final dos anos 30, mesmo assim de 

forma acanhada, tomando impulso apenas nas décadas seguintes. 

Tratando-se especificamente da medicina no Brasil, os números corroboram 

o que se disse acima, apontando uma crescente participação de mulheres na profis

são (Tabela 5.1). A consolidação da mão-de-obra feminina na profissão médica é 

fruto da geração dos anos 70. Tal situação resulta das transformações ocorridas na

quela época, quando as mulheres buscaram inserir-se na vida econômica produtiva 

do País, seja em áreas de baixa qualificação, como a prestação de serviços - limpe

za, vestuário etc. - , seja nos serviços de alta qualificação, como engenharia, advoca

cia, medicina, matemática, física e arquitetura, entre outros. Se, nos anos 90, regis

tra-se quase a metade do contingente médico (com menos de 30 anos) constituído 

por mulheres, mostrando sua nítida posição de destaque, nos anos 40 elas não pas

savam de 1%. A evolução do processo de feminilização demonstra que a participa

ção da mulher experimentou um acentuado e vigoroso crescimento nestes últimos 

cinqüenta anos (Tabela 5.1). 



Os dados da pesquisa sobre as capitais e o interior do País indicam que esse 
crescimento foi ainda mais acentuado nos grandes centros urbanos (nas capitais), 
fato explicado, em parte, pelo maior dinamismo econômico-social e pelas transfor
mações culturais ocorridas - como o movimento feminista e o movimento pela cida
dania, entre outros. 

Enfocando a análise pelo ângulo das grandes regiões brasileiras, notam-se varia
ções em tomo da média nacional, sendo a região Sudeste (32,5%) a que melhor acom
panha a tendência nacional (Tabela 5.2). Chama a atenção o índice de feminilização da 
região Nordeste, que atinge 41,1%, especialmente se comparado aos do Sul (26,9%) e 
Centro-Oeste (28,0%). Ressalta-se a baixa participação feminina em alguns estados, se 
comparada à média nacional: Acre (22,2%), Rondônia (22,7%), Santa Catarina (22,7%), 
Goiás (21,2%) e Mato Grosso (22,1%). É importante registrar que nestes estados, exceto 
em Santa Catarina, as condições de vida da população são difíceis, dada a situação de 
início de desenvolvimento regional. Sendo assim, a inserção da mulher nestas regiões, 
de modo geral, torna-se ainda mais difícil, exigindo maior esforço diante de condições 
sócio-culturais e econômicas muito desfavoráveis. 

O mercado de trabalho médico dispõe hoje de um contingente de aproximada
mente duzentos mil médicos, dos quais em torno de 30% são mulheres. Os números re
velam que as médicas estão inseridas no mercado com características semelhantes às de 
seus colegas médicos (Quadro 5.1). Poucas são as variações nas modalidades de inser
ção do contingente feminino. O que mais se destaca talvez seja a maior participação 
delas nos empregos da esfera pública (75,1% contra 67,0%) e uma participação menor 
na prática em consultório, onde as mulheres mostram índices de 67,0%, e os homens, 
de 78,4%. Resumindo, os dados sugerem que o contingente feminino trabalha um pou
co menos em consultórios, em estabelecimentos privados, faz menos plantão e está 
mais inserido no mercado de trabalho por meio do emprego público (Quadro 5.1). 

Um dos fatores que justifica essa preferência institucional é o fato de que nes
sas instituições, por força constitucional, a inserção no trabalho se dá por vínculo 
formal (concurso público), assegurando à mulher direitos trabalhistas, como licença 
maternidade, abono de faltas e férias. Também cabe ressaltar que, por tradição da 
cultura organizacional, o horário (apesar de formalmente preestabelecido), a produ
tividade e o controle burocrático são menores nas instituições públicas, permitindo 
maior flexibilização das inúmeras exigências sociais impostas à mulher. 



Um dado que corrobora o que se expôs acima é a participação das médicas nas 
instituições privadas. Pouco mais da metade delas (53,9%) desenvolvem atividades no 
setor privado, o que não ocorre com os médicos. Sabe-se que boa parte dos postos de 
trabalho oferecidos a estes profissionais constituem uma relação profissional sem vínculo 
trabalhista e, portanto, sem direitos legais, prescritos na Constituição brasileira. 



As mulheres atuam menos nas atividades da iniciativa privada: 33% declara
ram não ter consultório, embora a maioria delas trabalhe em áreas que requerem 
atendimento em consultório - pediatria, ginecologia e dermatologia. No total de 
consultórios existentes no Brasil, a participação feminina é inferior a 30%. 

Estariam as mulheres mais afetas às atividades assalariadas? Estariam elas me
nos afetas à iniciativa privada? Tenderiam mais à estabilidade no emprego? 

Segundo os dados empíricos da pesquisa, as mulheres sofrem discriminações 
sociais, por vezes sutis, por parte dos colegas e da sociedade em geral: 

Falta de respeito em cidades do interior. Não indicação para cargos de 

chefia, (ginecologista, feminino, 31 anos, MG) 

Preconceitos nos empregos públicos e/ou privados. A mulher médica 

precisa mostrar dez vezes mais capacidade de trabalho para ser considerada 

'igual' ao sexo masculino, (anestesiologista, feminino, 60 anos, SC) 

Abuso do poder dos colegas (nas chefias). Discriminação da mulher pe

los próprios colegas, (pediatra, feminino, 34 anos, RO) 

Em relação ao tempo dedicado ao trabalho pela mulher, constata-se que vêm 
ocorrendo mudanças significativas. Até recentemente afirmava-se que: 

Embora números crescentes de mulheres se qualifiquem para o exercício 

de uma atividade ocupacional, esta qualificação se faz, quase sempre, a título 

das garantias pessoais que representa no futuro incerto que a ordem social 

competitiva encerra. O trabalho, como via de realização profissional, como fa

tor de enriquecimento da personalidade humana e mesmo como meio de ajus

tamento social a condições de variável grau de insegurança econômica, não 

constitui ainda um valor nem para a maioria das mulheres nem para a socieda

de quando atribui ao contingente feminino de seus membros papéis sociais bas

tante definidos. Ter um emprego significa, para a mulher, encontrar um modo 

socialmente aceitável de enfrentar uma situação econômica difícil ou de ampliar 

os rendimentos da família, de maneira a permitir certa folga orçamentária a fim 

de proporcionar melhor e mais completa educação aos filhos, alcançar um pa

drão superior de vida. (Saffioti, 1976:300-301) 

Progressivamente, entretanto, vai se desfazendo a noção, por vezes falsa, de 
que o trabalho e o salário da mulher são complementares aos do homem, uma vez que 
a vida da mulher na esfera produtiva é cada vez mais intensa e duplamente desgas¬ 
tante. Desse modo, dedicar-se mais ou menos ao trabalho não pode mais ser enten
dido como uma questão de gênero. 

A pesquisa mostra que o percentual de médicas que exercem até três ativida
des atinge 80,0%, enquanto o de médicos é de 73,4% (Tabela 5.3). Quanto ao total 
de profissionais com mais de três atividades, observa-se pequena superioridade do 
contingente masculino (26,6% para os homens e 19,9% para as mulheres). Mais 
uma vez, os dados da pesquisa confirmam essa realidade, quando indicam, por 



exemplo, que a atividade de plantão é exercida pelas médicas em igual proporção 
(50% para os homens e 46,6% para as mulheres). 

Sem a intenção de transformar as mulheres em mártires do mundo do traba
lho, cuja hegemonia cultural ainda é masculina, os depoimentos registrados nos au
torizam a afirmar que elas sofrem preconceitos, obstáculos familiares e sociais para 
exercer a profissão. Na opinião de Saffioti (1976:47), 

a perspectiva do casamento e a necessidade que muitas vezes se impõe de in

terromper o trabalho e a situação de volta ao emprego depois de um longo 

período de inatividade profissional são fatores que pesam no encaminhamento 

das mulheres para ocupações subalternas e que envolvem menores responsa

bilidades. 

A realidade mostra que aliar casamento, filhos, marido e trabalho tem sido 
uma enorme luta que as mulheres têm que travar diariamente para conciliar a vida 
privada e a profissional: 

Dupla jornada de trabalho. Falta de credibilidade (ainda) da mulher 

como profissional capacitada, (ginecologista, feminino, 41 anos. Mato Grosso) 

Dificuldade e desgaste em conciliar o trabalho e família. Preconceito da 

própria classe e equipe profissional em geral, (médico do trabalho, feminino, 

40 anos, BA) 

Preconceitos para obter emprego (preterida em relação ao homem com 

base na idéia que, como mulher, tinha quem me sustentasse e/ou não precisava 

sustentar família!), (psiquiatra, feminino, 45 anos, MG) 



Falta de estímulo do companheiro para o crescimento profissional da es

posa (machismo). Não-cooperação nas atividades domésticas e familiares. (mé

dico do trabalho, feminino, 51 anos, SE) 

Dificuldade para conciliar filhos e trabalho. Dificuldades para trabalhar em 

hospitais, onde fui barrada por ser mulher. (pediatra, feminino, 31 anos, PR) 

Os maridos não compreendem. Os colegas não reconhecem como 

iguais. (clínico geral, feminino, 31 anos, SE) 

Embora esse contingente feminino trabalhe tanto quanto o masculino e esteja 
submetido à mesma estrutura de prestação de serviços, ele aufere rendimentos infe
riores. O mercado de trabalho médico caracteriza-se por uma significativa desigual
dade distributive da renda entre os sexos, verificando-se maior concentração das 
mulheres nas faixas de renda mais baixas. Enquanto 66,2% delas ganham até dois 
mil dólares, apenas 34,0% dos homens se encontram nesta situação (Gráfico 5.1 e 
Tabela 5.4). Ocorre o oposto nas faixas de renda mais elevadas: 20,7% dos homens 
percebem renda entre 4.001 e oito mil dólares, ao passo que somente 5,2% das 
mulheres têm esse rendimento. Na faixa acima de oito mil dólares, o contingente fe
minino representa apenas 0,5%, enquanto o masculino atinge 4,0%. 

As disparidades são visíveis e contundentes, mostrando um efetivo desnível 
entre o que as médicas afirmam trabalhar e o que recebem. Para avaliar correta
mente o que ocorre, seria necessário investigar mais qualitativamente as causas des
sas visíveis diferenças e das singularidades que envolvem esse mundo feminino. 



ESCOLHA PROFISSIONAL: FONTE DE DISCRIMINAÇÃO? 

O mercado de serviços médicos é amplo e profundamente especializado, po
rém os dados aqui apresentados mostram que as mulheres não acompanham essa 
diversificação, ao contrário, elas se concentram em poucas áreas. É marcante o fato 
de que, dentre 64 especialidades, apenas cinco concentram mais de 60% de todo o 
contingente feminino. São médicas pediatras, ginecologistas, clínicas gerais, cardio
logistas e dermatologistas (Tabela 5.5). 

Por outro lado, raras são as especialidades em que essas profissionais consti
tuem maioria. Mesmo assim, é preciso questionar o impacto e a importância de boa 
parte dessas especialidades na prestação de serviços médicos. Excetuando a pedia
tria, estamos nos referindo às áreas de dermatologia, sexologia, genética clínica, ci
rurgia da mão, tisiologia, nutrologia e medicina sanitária, nas quais há predominân
cia das mulheres. É fundamental observar que, em apenas 13 das 64 especialidades, 
ocorre essa predominância feminina, que, ainda assim, é questionável pelo fato de 
serem áreas - excetuando a pediatria e a dermatologia - sem impacto no mercado 
de serviços médicos. Por exemplo, as cinco especialidades em que há predominân
cia das mulheres (com índice superior a 60%) - sexologia, genética clínica, hemote¬ 
rapia, cirurgia da mão e tisiologia - não somam nem 1% de profissionais em todo o 
País. Ou seja, dos 183.052 médicos, apenas 1.367 (homens e mulheres) estão nestas 
cinco áreas de especialização (Tabela 5.6). 

Estudos realizados no Brasil sobre a condição da mulher no mercado de tra
balho em saúde - Leite & Machado (1981), Médici (1989), Machado (1989,1993) -
mostram que a escolha da mulher quanto à área de atuação, de modo geral, recai 
em áreas semelhantes às que elas tradicionalmente desenvolvem na esfera privada. 
No caso da medicina, também ocorre essa preferência 'sexual' pelas áreas da pedia-



tr ia, dermatologia, c l ín ica geral e nutrologia, havendo, assim, uma certa conjugação 

entre as funções 'domést icas' e as 'profissionais'. Poucas são as médicas que se de

d icam a trabalhar, por exemplo, em áreas cirúrgicas, excetuando-se de cirurgia de 

mão. Neste caso, a lém de haver um contingente mínimo de médicos dedicados a 

e la , esta especial idade exige 'habi l idades f inas' , provavelmente mais afetas às mu

lheres. 

A condição feminina, segundo 21 ,6% das médicas brasileiras, influenciou a 

escolha da especial idade a ser exercida. As respostas abertas (correspondentes ao 

material qualitativo da pesquisa) ressaltam questões ligadas à discriminação e ao pre

conceito sociais. Assim, as médicas escolhem especial idades que asseguram boa 

aceitação da clientela e reconhecimento profissional junto aos colegas: 

Para especialidades da área cirúrgica são mais bem aceitos os homens, 

com exceção da gineco-obstetrícia. (ginecologista, feminino, 26 anos, SP) 

Não fui aceita em residências de neurocirurgia, apesar de ter alcançado 

notas melhores, (intensivista, feminino, 33 anos, SP) 

Em medicina do trabalho, por exemplo, a médica não é aceita e sempre 

recebe menor remuneração, (clínico geral, feminino, 35 anos, PE) 

Há obstáculos por parte dos colegas médicos. Obstáculos por parte dos 

familiares dos pacientes, na área cirúrgica, (ginecologista, feminino, 27 anos, PI) 

Fui aprovada para residência em cirurgia no interior de São Paulo com 

9,5 pontos e não pude fazer residência, o que até hoje tem me prejudicado, (gi

necologista, feminino, 50 anos, MS) 

A hostilidade, mesmo que não seja aberta, é sentida pelas médicas de modo 

tão intenso, que elas acabam desistindo de provar sua 'capacidade' para atuar de 

igual para igual em relação aos colegas homens: 

Não vale a pena passar a vida inteira provando aos colegas e pacientes 

que ser mulher não atrapalha ou impede um bom desempenho profissional. 

(pediatra, feminino, 27 anos, RN) 

Iniciei o internato em cirurgia, mas o ambiente machista e a grande res

ponsabilidade me desestimularam, pois era mais exigida e menos prezada ou 

depreciada na conduta, (pediatra, feminino, 38 anos, RJ) 

D a mesma forma, a escolha profissional recai sobre áreas e funções seme

lhantes à 'condição femin ina ' da vida privada: materno-infantil, aconselhamento, 

cosmetologia e ensino-burocracia, entre outras. As justificativas oferecidas são eluci 

dativas: 

O instinto maternal, o carinho e o desejo de ter filhos me aproximaram 

da pediatria, e a afinidade foi imediata, (pediatra, feminino, 39 anos, AC) 

Aspectos da minha personalidade como mulher colaboraram na escolha da 

psiquiatria, e atendo crianças e adolescentes, (psiquiatra, feminino, 46 anos, SP) 



O lado materno sempre é relevante para a mulher-pediatra. (pediatra, 

feminino, 34 anos, DF) 

Como mulher, posso compreender melhor os problemas que afligem as 

mulheres no campo da ginecologia e obstetrícia. (ginecologista, feminino, 35 

anos, PE) 

Meu próprio perfil psicológico de mulher, minha sensibilidade mais de

senvolvida. O conhecimento de algumas situações específicas da mulher me fez 

decidir por determinada especia l idade. (ginecologista, feminino, 43 anos, BA) 

Horários flexíveis compatíveis com os dois mundos - privado e público - e 
horários 'comerciais' - mais definidos, sem imprevisibilidades, não exigindo sair à 
noite para atender urgências - constituem outro conjunto de fatores que interferem 
na escolha da especialidade. Entre as entrevistadas que sentem obstáculos ao exercí
cio profissional, 19,9% apontam que escolheram especialidades cujo horário, mais 
maleável, permite dedicação à família, e 19,6% gostariam de ter jornadas mais defi
nidas, sem necessidade de saídas noturnas para atendimentos de urgência. Tal pre
ferência, acreditamos, não está ligada a uma escolha espontânea por menos 'traba
lho' e mais 'lazer', com conseqüente melhoria da qualidade de vida, mas, sim, ao 
fato de ter que enfrentar a dupla jornada no lar, aliado às discriminações sociais e ao 
pouquíssimo retorno financeiro e social: 

Escolhi uma especialidade em que pudesse conciliar melhor minhas ativida

des de médica, mãe e dona-de-casa. (dermatologista, feminino, 37 anos, ES) 

Procurei uma especialidade em que fosse possível conciliar a função de 

esposa e mãe. (intensivista, feminino, 44 anos, ES) 

É penoso conciliar afazeres e responsabilidades domésticas com a vida 

profissional, não podendo nunca dispor de 24 horas por dia para a medicina. 

(pediatra, feminino, 37 anos, MG) 

É difícil para uma mulher sair à noite, dar plantões fora e não poder planejar 

seus horários. Para conciliar casa, marido, filhos e trabalho, não pode haver impre

vistos nem urgências. (neurologista pediátrico, feminino, 39 anos, MG) 

Optei por algo menos estressante, com mais tempo disponível para ati

vidades domést icas. (cirurgião geral, feminino, 39 anos, PB) 

Não se pode incorrer no erro de associar linearmente a área de atuação a 
uma escolha marcada apenas pelo desejo e por vontades pessoais, ou, pior ainda, à 
condição feminina. Ao contrário, a escolha é racional e pontilhada de impedimentos 
culturais e sociais, que conduzem a áreas nas quais os conflitos, os ajustes culturais 
são mais brandos. 












