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A remuneração do trabalho médico no Brasil sofreu
mudanças profundas nas últimas 3 décadas. Antes disso
os médicos trabalhavam principalmente em seus
consultórios e nos hospitais das Santas Casas,
recebendo honorários diretamente de pacientes ou seus
parentes. Desse período para cá passaram
gradativamente a trabalhar em ambulatórios e
hospitais principalmente públicos e em menor
proporção privados, tornando-se assalariados. O
Sistema Único de Saúde (SUS) do governo domina
atualmente quase 80% do trabalho médico no Brasil e
tem imposto uma remuneração muito baixa a ele.

Devido a sua vasta predominância o SUS tem
determinado os preços do trabalho médico no país. As
medicinas de grupo têm seguido este padrão, pagando
em geral até um pouco menos que o SUS. As
cooperativas de trabalho médico (UNIMEDs) não têm
conseguido vender seus planos de saúde a preços
melhores, uma vez que as medicinas de grupo oferecem-
nos a preços mais baixos. Fecha-se, assim, um círculo
vicioso de baixa remuneração, baixa qualidade de
serviço e empobrecimento sem precedentes dos
profissionais médicos. Devido à gravidade que
representa para a sociedade a deterioração de uma
categoria profissional tão básica para a cidadania o
presente artigo faz uma reflexão sobre estes fatos e
propõe um plano de carreira com salários dignos
dentro do SUS, para corrigir esta distorção. Este plano
deverá ser colocado também nas medicinas de grupo.

Em conseqüência, a remuneração do trabalho
desenvolvido por seguros-saúde, UNIMEDs e medicina
privativa deverão ser beneficiados pelas leis naturais

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

de mercado, agora num cenário em que o grande
formador de preços (SUS) não mais desvaloriza,
deprecia, avilta e acaba propiciando a marginalização
dos profissionais médicos.

The medical payment in Brazil has been changing
considerably in the last 3 decades. Previously,
physicians used to work chiefly in their own offices and
in charity hospitals, known as Santas Casas, earning
money directly from patients or their relatives.
Afterwards, physicians progressively started to work in
clinics and hospitals, chiefly in public settings and less
in private clinics, becoming salaried. The Unified
Health System (SUS) of the government controls almost
80% of the medical work in Brazil, and it has been
imposing a very low payment for it. Due to its huge
predominance the SUS has been determining prices of
the medical work in the country. Private medical groups
have been following this pattern, and have been paying
even less than the SUS. The co-operative societies of
medical work (UNIMEDs) have not been able to sell
their health insurances at better prices, because
medical groups offer them at lower prices. A vicious
circle of low remuneration, low quality work and
inedited physicians` impoverishment has happened.
Due to the harm that represents to society the
deterioration of a profession so basic to citizenship, this
article makes a consideration about these facts, and
proposes a plan of career with worthy salaries in the
SUS, to correct this distortion. This career must be set
forth in the medical groups too. Consequently, the
medical payment by insurance companies, UNIMEDs
and private work will benefit from natural market laws,
now in scenery in which the biggest price maker (SUS)
no more depreciates, degrades and stands putting at a
margin physicians in the society.

A remuneração do trabalho médico no Brasil
passou por uma mudança substancial nas últimas
décadas.

À época de nossa entrada no curso de medicina, no
início dos anos 70, esta remuneração era em sua maior
parte proveniente do atendimento em consultórios
particulares e hospitais beneficentes (Santas Casas).
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Resultava que o paciente e sua família acertavam
diretamente com o médico o valor dos honorários
médicos.

Com o aumento progressivo do sistema de saúde
estatal (atualmente denominado Sistema Único de
Saúde ou SUS) e impostos correspondentes,
descontados diretamente da folha de pagamentos do
cidadão assalariado, das empresas e na forma de
impostos como o incidente sobre a construção civil, a
remuneração do trabalho médico foi inexoravelmente
aumentando na forma do emprego público. O Jornal do
Cremesp de junho/2007 indica que o SUS atende a
mais de 75% da população. Desta forma ¾ da atenção à
saúde no Brasil está atualmente estatizada.

Além de dominar a massa de atendimento médico, o
SUS se apropriou também da elite médica, ou seja, dos
hospitais universitários. Nesse setor, o SUS se beneficia
dos professores de medicina em todos os graus de
evolução na carreira acadêmica, dos pós-graduandos,
dos residentes, estagiários e dos alunos em regime de
internato de 5º e 6º anos.

Esta estatização da atividade médica foi fruto de
decisões de governos sucessivos, sendo regulamentada
através de várias leis . Conflitantemente, enquanto
isto se desenvolveu, na outorga do direito do estado
arrecadar para si, recursos para cuidar da saúde e
também gerir a saúde , nenhum plano de carreira para
os médicos e profissionais associados foi objetivamente
elaborado e colocado em prática.

Paralelamente, regulamentações foram criadas
para atuação de seguros de saúde e medicinas de
grupo , que mais uma vez interferiram, reduzindo a
remuneração direta do médico por seus pacientes.

De acordo com os fatos acima, evidências vêm
apontando para um empobrecimento intenso da classe
médica. A Faculdade de Medicina da USP tem uma
associação, que freqüentemente se depara com a
situação de ter que ajudar familiares com as despesas
funerais de seus ex-alunos. Médicos já idosos e mesmo
doentes mantém-se trabalhando porque o salário da
aposentadoria não permite o sustento adequado de
suas famílias. De nosso conhecimento podemos
mencionar os casos atuais de um colega com artropatia
incapacitante e de outro com câncer em evolução
terminal, que não param de trabalhar, pois o salário da
aposentadoria por invalidez seria tão baixo, por perder
os referidos abonos, que não permite a solicitação da
aposentadoria. Em função dos fatos acima o presente
artigo irá abordar o tema da necessidade da
implantação da carreira de médico no serviço público
do país.

Dois métodos serão utilizados para sugerir e

(1)

(2)

(2)

(3,4)

MATERIAIS E MÉTODOS

indicar o caminho para criação da carreira médica
dentro do Estado Brasileiro (NOTA: sempre que
mencionado a palavra Estado, ela estará envolvendo as
esferas federal, estadual e municipal). O primeiro fará
a comparação com uma carreira já longamente
assentada no Estado. O segundo descreverá
resumidamente a carreira acadêmica dentro das
faculdades de medicina e como ela pode e precisa ser
introduzida dentro do Estado, no atual molde de
estatização da profissão médica escolhido pela
sociedade brasileira. Esta carreira também precisa ser
introduzida dentro das medicinas de grupo.

As profissões se dividem em 3 grandes categorias:
as engenharias, a advocacia e a área de saúde. A
advocacia será a escolhida para comparação, pois
compõe praticamente todo o poder Judiciário, grande
parte das polícias e outras instituições de caráter
público. Destas o poder Judiciário será utilizado para
comparação, pois é o mais representativo e sólido
dentro do Estado como modelo de carreira estatal.

De imediato é interessante notar a semelhança do
trabalho médico com o dos advogados que trabalham
neste Poder. Ambos os profissionais têm um
atendimento “ambulatorial” e um atendimento a
“internos”. Os cidadãos que acessam o Poder
Judiciário fazem-no através de demandas, audiências,
pedidos de liminares, etc., ou seja, no nível
“ambulatorial”. Casos há em que o Poder Judiciário
ordena que os cidadãos sejam colocados em prisões,
tornado-se internos do Poder Judiciário. Os médicos
têm seus cidadãos atendidos em ambulatório e também
em ambiente “interno” ou hospitalar. Os advogados e
juízes dividem-se em especialidades ou áreas de
conhecimento distintas: área cível, criminal, direito de
família, tributária, trabalhista, etc. Igualmente os
médicos também se dividem em especialidades:
cirurgia, clínica, cardiologia, etc. Nas duas profissões
estas especialidades têm autonomias próprias, embora
ordenamentos e princípios maiores sejam observados
dentro de cada uma destas especialidades. No caso do
Judiciário, por exemplo, o direito à ampla defesa
permeia todas as áreas, não sendo exclusiva de
nenhuma delas. No caso da Medicina, por exemplo, o
uso da analgesia permeia todas as especialidades
cirúrgicas, não sendo também exclusiva de nenhuma
delas. Finalmente, diversas hierarquizações de
decisões, procedimentos e reavaliações são comuns às
duas profissões. No caso do Judiciário têm-se as várias
instâncias, turmas, tribunais de vários níveis até se
chegar ao Supremo Tribunal Federal. Na medicina
temos os atendimentos primários, secundários,
terciários e quaternários distribuídos conforme
complexidades crescentes.

A) Método comparativo
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B) Método descritivo de carreira médica já existente

RESULTADOS
Método comparativo

Comparação das competências dos profissionais.
Segunda evidência da ausência completa da carreira
médica no Estado.

Este método se valerá da descrição da carreira
médica, que em sua prática essencial está implantada
dentro das Faculdades de Medicina e também dentro
dos Hospitais que têm Residência Médica, mesmo que
estes não estejam vinculados a uma Faculdade.

Dentro destas instituições a carreira se desenvolve
hierarquicamente, conforme o grau de conhecimento
médico e, o trabalho médico está sempre integrado à
transmissão do conhecimento gerado pelo mesmo. Em
essência, esta é a linha geral do que Hipócrates indicou
para a prática médica: atendimento e transmissão do
conhecimento para outro colega, advindos do
atendimento a cada paciente.

Comparação entre as remunerações dos
profissionais médicos e advogados. Primeira evidência
da ausência completa da carreira médica no Estado.

Qualquer cargo inicial de nível superior do
Judiciário ou das polícias, não é remunerado na
atualidade por menos de nove a dez mil reais por mês.

Os advogados têm, dentro do Judiciário, aumento
progressivo deste salário inicial até passar dos vinte mil
reais, além de carros oficiais, auxílios moradia, etc. Os
médicos, contrariamente a esta remuneração digna
dispensada aos advogados, têm remunerações iniciais
de quatro mil e quinhentos reais para 36 horas
semanais de trabalho; além disso, boa parte desta
remuneração costuma ser na forma de vários tipos de
abonos, que complicam o entendimento do salário.
Assim, os médicos começam no serviço público com um
salário que é cerca da metade daquele de um advogado
iniciante e, ao final de 35 anos de carreira, seu salário é
reduzido mais, a cerca de 30 a 40% do salário do
advogado iniciante, uma vez que não dispondo de um
plano de cargos e carreira, perdem aquelas partes do
salário que vêm na forma de abonos.

As competências do Judiciário se dão por áreas e a
decisão tomada numa área não é determinada pelo
advogado que trabalha em outra área. Exemplificando,
não se vê uma sentença da área criminal ser
determinada por um Juiz da Área Cível, ou da Justiça
Eleitoral, Tributarista e vice-versa, ou seja, cada Juiz
ou Tribunal é especializado em uma área, tomando as
decisões dentro da sua especialização, ilustrando a
divisão de tarefas, competências e responsabilidades
neste serviço público. Na medicina esta divisão de
tarefas dá-se de maneira informal. Naturalmente, são
observadas as divisões de especialidades, mas

comumente um médico interfere na conduta do outro
médico, sem uma divisão mais clara entre as
competências. Em parte isto é devido à própria inter-
relação das doenças e condutas médicas, mas não
existem dentro das secretarias de saúde municipais
divisões por especialidades como as observadas no
Judiciário. Exemplificando, é rotina o secretário de
saúde tomar decisões em qualquer das especialidades
médicas sem consultar ou sem ter que respeitar os
especialistas da área. O Secretário de Saúde, que pode
ser neurologista, fisiatra, dentista ou mesmo nem ser da
área da saúde, não tem que consultar e não deve
resposta nem às grandes áreas médicas como a clínica
médica, a cirurgia, a pediatria e a gineco-obstetrícia.

Ele as consulta na medida do seu interesse e
conforme o interesse político. Outra evidência são as
unidades de avaliação e controle das secretarias
municipais. Nelas deveriam estar atuando especialistas
de competência firmada nas várias especialidades
médicas, mas nelas sequer há a figura do médico
especialista fiscal. Novamente, encontram-se nestas
unidades médicos que dão parecer sobre tudo e sobre
todas as áreas médicas. Exemplificando, no caso do
médico da unidade de avaliação e controle ser
cirurgião ele vai avaliar condutas e procedimentos
clínicos, obstétricos, pediátricos e vice versa, em franco
contraste com o que observamos acima na carreira do
advogado dentro do Judiciário.

A carreira médica em sua prática essencial está
implantada dentro das Faculdades de Medicina e
também dentro dos Hospitais que têm Residência
Médica, mesmo que estes não estejam vinculados a uma
faculdade. Dentro destas instituições a carreira se
desenvolve h ierarquicamente conforme o
conhecimento médico.

As dificuldades de conduta para cada paciente são
individuais e uma gradação aleatória delas permeia o
conjunto de pacientes. Assim, nestas instituições, as
condutas vão sendo tomadas conforme a capacidade do
serviço e do médico atendente, havendo uma
progressão no atendimento a cada caso clínico,
iniciando pelo médico com menos conhecimento e
evoluindo até o(s) médico(s) com mais conhecimento,
conforme a dificuldade de cada caso. Isto é feito
colocando-se os médicos menos experientes no
primeiro atendimento e na retaguarda os mais
experientes. À medida que os primeiros não saibam
solucionar os casos clínicos, vão acionando os médicos
mais experientes. Isto ordena os casos dos mais simples
aos mais complexos, dentro da dificuldade aleatória
mencionada acima, evita que o médico mais experiente
gaste tempo com trabalho que pode ser conduzido pelos
colegas menos experientes, e, pela discussão de cada

Método descritivo da carreira médica já existente
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caso entre os dois colegas (ou entre as equipes) ocorre
ensinamento médico. Portanto, desta forma o trabalho
médico está sempre integrado à transmissão do
conhecimento gerado pelo mesmo. Em essência, esta é
a linha geral do que Hipócrates indicou para a prática
médica: atendimento e transmissão do conhecimento
para outro colega, advindos do atendimento a cada
paciente.

Como o Estado Brasileiro outorgou para si, através
do SUS, o direito do atendimento universal aos
pacientes, implica que ele também tem que contemplar
neste trabalho a transmissão do conhecimento gerado.
O SUS recebeu para si a essência do exercício da
medicina. Em tal estrutura urge, então, a criação de
uma carreira para o médico e profissionais associados.

A proposta de carreira se apoiará nos dois pontos
essenciais abaixo.
1 - Igualdade de tratamento em remuneração finan-

ceira e respeito do Estado pela profissão médica
como aquela dispensada aos advogados dentro do
Poder Judiciário, Polícias, Ministério Público,
entre outros:
Todo médico contratado pelo Estado por aprovação
em concurso público, para cargo/função médica,
deverá receber como salário inicial pelo menos o
equivalente ao de um juiz de direito do Poder
Judiciário em início de carreira.

2 - Desenvolvimento da carreira baseada no mérito do
conhecimento médico:
As carreiras de médico deverão seguir exatamente o
modelo acadêmico da Medicina, que é igual ao de
outras profissões universitárias. O Conselho
Federal de Medicina reconhece 50 especialidades
(número que pode variar com a passagem do
tempo) e estas deverão ser aquelas reconhecidas
para fins de carreira dentro do Estado.
A progressão se dará dentro de cada especialidade

conforme:
Títulos universitários reconhecidos:
Graduando = salário inicial de um Juiz no Judiciário.
• Título de residente (carga horária: 5000 horas)=

progride 2 níveis.
Título de especialista pela AMB*= progride 2 níveis.

• Título de mestre com a dissertação publicada em
revista indexada= progride um nível; com
dissertação publicada em revista não indexada ou
não publicada
= sem direito a progressão.

• Título de doutor com a tese publicada em revista
indexada= progride dois níveis; com tese publicada
em revista não indexada ou não publicada =
progride um nível.

Proposta de Carreira

(5)

• Título de Livre-Docente= sem valia para progressão.
Nossa sugestão aqui é que se crie o correspondente
para o SUS, que poderia ser chamado, por exemplo,
de Livre-Assistencialista (sugestão), para um médico
que desenvolva algum trabalho que tenha impacto na
população local ou regional ou nacional e que seja,
além disto, publicado em revista indexada. Isto se
deve ao fato que os médicos no SUS estão voltados
mais para a assistência e ela deve ser valorizada. O
Livre-Assistencialista progrediria 2 níveis.

• Título de professor titular = sem valia para
progressão, pois entendemos que esta é uma função
muito voltada para as Universidades e este título
deve ser valorizado no meio acadêmico.

É importante destacar que todos estes títulos devem
ser reconhecidos pelo MEC, sendo que o Título de
“Livre-Assistencialista” deverá ser avaliado e
reconhecido por instância responsável.

Número de anos de exercício da profissão no
Estado: a cada 2 anos progride um nível ou, duas
progressões, quando da aprovação em concurso de
atualização do título de especialista, segundo as
normas da AMB. Trabalhos técnico/científicos na área
da saúde publicados em revista indexada ou livros
médicos para profissionais= progride um nível por
publicação.

O número total de progressões será igual ao da
carreira de Juiz dentro do Poder Judiciário
(adaptações são necessárias antes de encerrada a
elaboração do plano de carreira).

Outras considerações para análises dentro de um
plano de inserção de carreira médica dentro do Estado
são: as Secretarias de Saúde, a CPMF e as Unidades de
Avaliação e Controle.

As Secretarias de Saúde ou “A Casa do Médico”
Para nós médicos as secretarias municipais de

saúde deveriam ser a “Casa do Médico”, pois o
conhecimento básico, trabalho e dedicação
profissional ali existentes são resultantes muito do
nosso esforço, de nossa liderança. Seria também uma
maneira para que pudéssemos passar a vê-la com mais
respeito, com todo o respeito que ela merece.
Estaríamos assim, nos aproximando dos nossos colegas
funcionários públicos advogados, quando vemos o
respeito que eles têm pelos seus Fóruns e Tribunais,
vestindo-se formalmente e respeitando a autoridade
dos Juízes ali presentes.

A CPMF é nossa
A receita do Ministério da Saúde é de cerca de 30

bilhões de reais. A CPMF (que poderíamos rebatizar
aqui de “Contribuição Para a Medicina de Família” ou
outro nome qualquer) é de cerca de 38 bilhões. Como
previu o Ministro Adib Jatene, esta receita é necessária
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para a nossa sobrevivência. Temos que tirá-la das mãos
daqueles que a usurparam de nós e da Sociedade.

Unidades de avaliação e controle
Sua estrutura precisa ser montada. Estas unidades

poderiam não necessariamente ser de cada município,
por exemplo, nos pequenos, que não comportariam tais
profissionais. Uma sugestão seria fazê-las
regionalizadas, por número de habitantes. Poderiam
funcionar como os tribunais de conta, que atenderiam
então a vários municípios. Os médicos ali dariam
parecer por especialidades, aparecendo então a figura
do médico especialista juiz de tribunal, ressaltando que
tudo isto deve ser colocado para mais debates.

• Empobrecimento
Devido ao mesmo, muitos médicos não estão

podendo se aposentar apesar de terem tempo de
trabalho para tanto e muitas vezes já estarem com
alguma doença crônica.

O custo da mensalidade de um curso de medicina é
igual ou até maior que o salário atual de um médico no
serviço público.

• Desmoralização
Laboratórios farmacêuticos estão cada vez mais se

propondo a pagar para os médicos os custos com
congressos, pois muitos não têm recursos adequados
para freqüentar encontros científicos para sua
reciclagem.

Ouve-se que farmácias estariam oferecendo
comissão para médicos receitarem seus produtos, além
disso alguns médicos são identificados como
“metaleiros”, colocando próteses, parafusos e placas
desnecessariamente, segundo administradores de
planos de saúde .

• Alienação
Os médicos participam das secretarias de saúde de

forma superficial, não tendo compromisso com o
desempenho global da mesma, pois estão sempre
correndo para o próximo emprego. Em função disto não
são respeitados, passando a ser tratados como
incompetentes.

• Onerosidade
A alienação acima impede que respostas

adequadas sejam dadas, por exemplo, aos mandados
judiciais, que sobrecarregam os recursos do SUS e mais
uma vez conspiram contra a existência de um plano de
carreira. Ao mesmo tempo isto é muito bom para os
laboratórios multinacionais (detentores das patentes),
que ensinam os pacientes a processarem o SUS e têm

DISCUSSÃO

(6)

seus produtos comprados com os nossos recursos.

• Contaminação do nosso mercado de trabalho
Como o SUS desenvolve quase 80% do trabalho

médico ele acaba determinando a formação dos preços
do mesmo. Assim, os donos de medicina de grupo
tomam-no como base e usualmente, pagam até um
pouco menos pelo trabalho médico, negam direitos
trabalhistas, etc. Os médicos reagem e organizam-se
nas UNIMEDs, mas não conseguem vender seus planos
acima dos praticados pelas medicinas de grupo,
fechando-se o círculo vicioso da baixa remuneração e
qualidade de trabalho.

• Mérito de uma remuneração igual aos dos colegas
funcionários públicos advogados

Quanto ao mérito de uma remuneração pelo menos
igual ser estendida aos médicos, podemos lembrar que
o número de horas investidos na nossa formação é
provavelmente da ordem de 2 a 3 vezes aquela da
formação do colega funcionário público advogado.
Vide horas de cursos básicos de faculdade, internato,
residência e plantões até a especialização. O curso da
Faculdade de Medicina de Jundiaí tem quase 11.000
horas. O estágio de Residência Médica do
Departamento de Clinica Médica, que dura dois anos,
tem aproximadamente 5.000 horas. Após esta carga
horária o médico está com a formação de um clínico
geral, podendo se candidatar a uma especialização,
que envolverá mais 5.000 até 7.500 horas.

• Potencialização da capacidade de pesquisa clínica
brasileira

Observamos por exemplo que os médicos italianos
são muito eficientes em produzir trabalhos clínicos de
muita relevância científica e isto parece ser devido à
feliz associação de pesquisadores na rede assistencial
naquele país. O SUS sendo um dos maiores sistemas de
saúde do mundo passaria a ser explorado neste seu
potencial em base nacional.

• Facilitação da inserção das faculdades de medicina
no SUS

Igualmente ao comentado no item anterior a junção
das carreiras assistencialista e de pesquisa
potencializaria o ensino médico de maneira talvez
nunca vista.

• Absorção de mão-de-obra dos Pós-Graduandos
egressos dos cursos de Pós Graduação

Igualmente o SUS se tornaria em grande
empregador desta mão-de-obra importante e a mais
cara em sua formação, que freqüentemente abandona o
país para trabalhar fora ou ainda fica aqui, mas não
tem campo para explorar todo o seu potencial.
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• Marginalização do médico pelo Estado
A sub-remuneração de caráter crônico que o

Estado Brasileiro impõe aos médicos desencadeia
graves doenças psico-sociais em nossa categoria. Estas
doenças acabam evoluindo e adquirindo o status de
marginalidade. Exemplificando, temos os colegas que
se transformam em “administradores” de hospitais e
como não dá para cobrir os custos hospitalares com a
remuneração disponibilizada pelo SUS, propiciam
superfaturamento em algumas áreas para viabilizar a
estrutura hospitalar. Com o passar do tempo fatalmente
muitos destes colegas são taxados de ladrões, o que em
muito nos indigna e nos revolta como categoria.

Os baixos rendimentos obrigam os médicos
correrem de um emprego para outro piorando a
atuação profissional, atualização e favorecendo a
desorganização da categoria. Alguns apelam para
trabalhos miraculosos como as clínicas de medicina
estética, envolvem-se com administração de medicinas
de grupo de maneira pouco ética, buscando uma
solução individual para os baixos rendimentos.

• O professor universitário
Nós Professores de Medicina temos uma situação

profissional favorecida em relação aos outros colegas
médicos. Em primeiro lugar ficamos conhecidos pelos
alunos que, por terem-nos como referência, enviam
casos para nossos consultórios. Proferimos palestras
em congressos, somos consultados pela mídia para
emitir opiniões sobre assuntos médicos, tornamo-nos
presidentes de especialidades, chefes de disciplinas,
diretores, ou seja, tornamo-nos um “fenômeno de
mídia”. O fenômeno de mídia fica tão mais intenso
quanto maior a penetração dos canais de comunicação
aos quais o profissional está exposto. Coerentemente, o
preço das consultas dos médicos professores
universitários parece se refletir proporcionalmente ao
tamanho dos centros em que se encontre locado. Sabe-
se, de professores universitários que cobram muito
acima da média para uma consulta médica em São
Paulo. Sabemos que este profissional apresenta
conhecimento e deve ser valorizado por este fato,
contudo, o colega clínico também necessita ser
valorizado; é a isto que queremos chamar de fenômeno
de mídia. Assim, a maioria destes professores não é
afetada e acaba não percebendo as dificuldades do
mercado de trabalho médico geral. Desta forma não
contribuímos para o desenvolvimento, reconhecimento
e finalmente para uma remuneração digna aos nossos
ex-alunos clínicos, quando estes adentram ao mercado
de trabalho.

• SUS subsidiado por pais de alunos de medicina
Os alunos de medicina de 5º e 6º anos trabalham

sob comando hierárquico, têm horário para cumprir,
tarefas a cumprir, jornadas estendidas, plantões
noturnos, em feriados e fins de semana. Curiosamente,
embora todas estas características trabalhistas, eles
não têm direitos trabalhistas reconhecidos. A
Faculdade de Medicina da USP confere uma
remuneração aos seus internos, o que parece lhes
conferir os referidos direitos. Quando esta
remuneração não é realizada o aluno não tem como
usufruir destes benefícios sociais. A título de exemplo,
já nos deparamos várias vezes com alunos com
problemas mentais e vimos os mesmos caminharem
para obter o seu diploma. Numa situação em que
tivessem direitos trabalhistas poderíamos mais
confortavelmente pedir a sua aposentadoria por
invalidez. Além disso, o aluno se alimenta, precisa de
moradia, se locomove tudo com dinheiro dos pais.
Portanto, os pais subsidiam o trabalho médico de seus
filhos e em última análise quem se beneficia é o SUS,
que encampou o trabalho médico dos hospitais
universitários, viabilizando uma medicina de nível
quaternário.

Assim, após a exposição das formas de carreiras e
suas implicações, pode-se concluir que novas e
pertinentes propostas devem ser acrescentadas a estas,
bem como ponderações dos leitores. Também, é
importante lembrar que a CPMF é uma contribuição
criada para a Saúde, apesar de sua continuidade estar
em debate no Congresso Nacional. Mas, se não for a
CPMF outras fontes de recursos públicos podem
fomentar a criação das carreiras propostas neste
artigo.

os textos das leis acima podem ser encontrados
pela rede mundial de computadores em “Constituição
Federal Brasileira”.

CONCLUSÕES

NOTA:
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