
Recife-PE,  09 de abril de 2015 

Carreira de Estado 
para o Médico 

 
 Carlos Vital Tavares Corrêa Lima 

Presidente do CFM 

II FÓRUM DO MÉDICO JOVEM DO CFM 



 

DEMOGRAFIA MÉDICA NO BRASIL 

Dados sobre a desigualdade na 
distribuição dos profissionais   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• O Brasil tem médicos suficientes ? 

 

• Há necessidade de formar mais médicos ? 

 

• Quantos médicos o Brasil necessita ter para 
atender às necessidades de assistência à saúde de 
toda sua população ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes questões para a Saúde e a Medicina 



  
País Médicos/1000 hab. 

Portugal 3,76 

Reino Unido 2,74 

Polônia 2,14 

Áustria 4,75 

Bélgica 2,99 

Bulgária 3,64 

Suécia 3,58 

Dinamarca 3,42 

França 3,50 

Alemanha 3,53 

Grécia 6,04 

Hungria 3,10 

Itália 4,24 

País Médicos/1000 hab. 

Brasil 2,00 

Uruguai 3,74 

Argentina 3,16 

Venezuela 1,94 

Chile 1,09 

Cuba 6,04 

Estados Unidos 2,67 

Canadá 1,91 

México 2,89 

Egito 2,83 

Israel 3,63 

Coréia do Norte 3,29 

Austrália 2,99 

Fonte: World Health Statistics  2011 -  World Health Organization/  Demografia Médica, 2012 -  CFM 

O Brasil é o 74º em médicos por habitante (No IDH o Brasil é o 84º)   



Média de médicos/1000 habitantes (mundo) 

Grupo de países 
Por renda 

Valor Médio 

Renda baixa 0,28 

Renda média baixa 1,01 

Renda média alta 2,24 

Renda alta 2,86 

Região  de  acordo 
Com a OMS 

Valor Médio 

África 0,23 

Américas 2,25 

Sudeste Asiático 0,54 

Europa 3,33 

Mediterrâneo 
Ocidental 

1,10 

Pacífico Oriental 1,45 



- No período de 1970 a 2012, cresceu 557% enquanto a população 
em geral aumentou 101% 

 

- Concentração maior nos estados do Sul e Sudeste (> 70%) 

 

- Maior número de postos de trabalho no setor privado (4 vezes 
mais que no SUS) 

 

- 41% dos médicos têm 39 anos ou menos 
 

Características da população médica no Brasil  



- Crescimento do grupo relacionado a diferentes aspectos:  

 

     Abertura de novos cursos 

     Expansão do sistema de saúde 

     Garantia de direitos sociais 

     Surgimento de novos postos de trabalho 

     Necessidades crescentes em saúde  

     Mudanças no perfil epidemiológico da população 
 

Características da população médica no Brasil  



Médicos por 1000 habitantes (Brasil) 

Unidades com  menor relação de 
médicos/habitantes 

Estado Médicos/1000 hab. 

Acre 1,08 

Piauí 1,05 

Amapá 0,95 

Pará 0,84 

Maranhão 0,71 

Unidades com  maior relação de 
médicos/habitantes 

Estado Médicos/1000 hab. 

Distrito Federal 4,09 

Rio de Janeiro 3,62 

São Paulo 2,64 

Rio Grande do Sul 2,37 

Espírito Santo 2,17 



Médicos por 1000 habitantes (Brasil) 



Evolução da população médica x 
população geral do Brasil  



População médica x postos de trabalho  



População médica x postos de trabalho  



 

CARREIRA DE ESTADO PARA O MÉDICO  

Propostas em tramitação no 
Congresso Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Vínculo com o Estado. 

• Ingresso por concurso público. 

• Regime de dedicação exclusiva, sem outro 
cargo/função pública, salvo magistério. 

• Previsão de ascensão funcional do médico de 
Estado, com remanejamento/remoção. 

• Acesso a programas de educação continuada. 

• Remuneração compatível com as exigências. 
 

Características gerais da proposta  



• Autor: Ronaldo Caiado (DEM/GO)/ Relator: Eleuses Paiva  

 

• Ementa: Altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - "Da Saúde" -, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

 

• Explicação da Ementa: Estabelece diretrizes para a organização 
da carreira única de Médico de Estado.  

 

• Andamento: Encontra-se na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer, desde novembro de 2013. 

Características da  PEC 454/2009  



• É uma Emenda à Constituição que traça diretrizes para a 
organização da carreira de médico de Estado. 

• Estabelece que no serviço público federal, estadual e municipal a 
medicina é privativa dos membros da carreira única de médico 
de Estado, organizada e mantida pela união. 

• O ingresso seria por concurso. 

• Regime de dedicação exclusiva, sem poder outro cargo ou 
função pública, salvo uma de magistério. 

• Prevê ascensão funcional do médico de Estado pelos critérios de 
merecimento e antiguidade. 

Características da  PEC 454/2009 



• Exige critérios objetivos de lotação e remoção dos médicos, 
segundo a necessidade do serviço. 

• Proíbe o médico de receber honorários, tarifas ou taxas, auxílios 
ou contribuições de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou 
privadas. 

• Remuneração da carreira do médico de Estado valoriza o tempo 
de serviço e os níveis de qualificação na área médica e terá seu 
piso profissional nacional fixado por lei.  

• Proposta feita na época: remuneração inicial de R$15.187,00, 
com reajuste anual. 

 
Características da  PEC 454/2009  

 



• Autor: Senador  Vital do Rêgo/  Relator: Senador Paulo Davim  

 

• Ementa: Dispõe sobre a criação da carreira de médico de 
Estado. 

 

• Andamento: Desde setembro de 2013, está na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido incluída na Pauta 
da CCJ.  

 

 

 

 
Características da  PEC 34/2011  

 



• Estabelece que os médicos de Estado, organizados em carreira 
nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, exercerão 
suas atividades unicamente no SUS, observado o seguinte: 

• Ingresso na carreira mediante concurso público; 

• Residência no município/região metropolitana da lotação; 

• Remuneração por meio de subsídio; 

• Promoção por antiguidade e merecimento; 

• Previsão de cursos de preparação/aperfeiçoamento, 
constituindo etapa obrigatória do processo de promoção; 

 
Características da  PEC 34/2011  

 



• Veda outro cargo ou função pública, exceto magistério. 

• Estabilidade após três anos, mediante desempenho. 

• Subsídios fixados em lei e escalonados, não podendo a 
diferença entre um e outro nível exceder a 10% ou ser menor 
que 5%, nem ultrapassar o teto de 95% da remuneração 
mensal de ministro do STF.§  

• Cria escola nacional de formação/aperfeiçoamento de 
médicos. 

 

 
Características da  PEC 34/2011  

 



• Autor: Senador Vital do Rêgo/ Relator: senador Paulo Davim 

  

• Ementa:  Altera a Constituição Federal para diciplinar a 
instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva 
no âmbito do sistema único de saúde e na atenção básica à 
saúde. 

 

• Andamento: Deve constar da próxima sessão deliberativa 
ordinária para prosseguimento da discussão, no Plenário do 
Senado. 

 

 

 
Características da  PEC 46/2013  

 



Lei específica disciplinará a instituição de 
consórcio público, com personalidade 
jurídica de direito privado, constituído 
mediante iniciativa da União e adesão 
voluntária dos Estados e do Distrito Federal, 
com o objetivo de atuar exclusivamente no 
âmbito do SUS e na atenção básica à saúde. 

 
Características da  PEC 46/2013  

 



• Quadro próprio de pessoal. 

• Incidência de regras trabalhistas para os seus empregados. 

• Contratação somente de médicos entre os profissionais da área 
de saúde, que atuarão em órgãos e entidades de quaisquer dos 
entes federados consorciados, na atenção básica à saúde. 

• Carreira estruturada, com previsão expressa de: 

• a) incentivo à especialização e ao aperfeiçoamento profissional;  

• b) avaliação periódica de rendimento, com repercussão variável 
na remuneração; 

 
Características da  PEC 46/2013  

 



• c) incentivo, inclusive financeiro, à ocupação de postos de 
trabalho em cidades e regiões consideradas de menor apelo; 

• d) possibilidade de remoção entre postos de trabalho, inclusive 
entre cidades, por meio de processo seletivo específico; 

 

• Os médicos do consórcio público poderão atuar em órgãos e 
entidades municipais, na atenção básica à saúde, mediante 
convênio ou instrumento congênere assinado entre o consórcio 
e o Município. 

 

 
Características da  PEC 46/2013  

 



 
A OPINIÃO DOS MÉDICOS 

Resultados de pesquisa Vox Populi   
 
 
 
 
 



 

Caracteristicas do levantamento  

• Objetivo geral: perceber a opinião dos médicos 
brasileiros sobre os temas relacionados ao CFM, 
à carreira médica, condições de trabalho, etc. 

• Amostra: 1.000 médicos em atividade 
registrados nos CRMs.  

• Período de coleta: 12 a 18 de fevereiro de 2014. 



 

Caracteristicas da amostra 



 

Caracteristicas da amostra 





















 

 

 

OBRIGADO 


