
Uma das atividades que marcou o Dia
Mundial da Saúde, 07 de abril, foi a
di-vulgação por parte do Conselho
Federal de Medicina (CFM) de dados
sobre a con-centração de médicos no
Brasil. Entre ou-tras coisas, o levan-
tamento feito mostra que o número de
profissionais aptos a atuar cresce em
ritmo mais acelerado do que o da po-
pulação, mas que a distribuição ge-
ográfica e social dos profissionais mé-
dicos está longe de ser uniforme. 
Os dados foram coletados entre 2000
e 2009 e o levantamento registra mé-
dia nacional de um médico para grupo
de 578 habitantes, índice próximo ao
dos Estados Unidos, um para 411 ha-
bitantes. Foi feito com base no
endereço de correspondência infor-
mado pelos profissionais nos Conse-
lhos Regionais de Medicina do País. O
Brasil possui hoje 181 escolas mé-
dicas, das quais 100 foram instaladas
na última década. 
Entre 2000 e 2009, a quantidade de
médicos aumentou 27% (de 260.216
para 330.825) ao passo que a popu-
lação cresceu aproximadamente 12%
(de 171.279.882 para 191.480.630, se-
gundo estimativas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística -
IBGE). Em 2000, havia no país um mé-
dico para 658 habitantes.
O número de médicos não é o único
indicador da adequação da oferta des-
ses profissionais – para se fazer esse
tipo de avaliação é preciso que se
considerem variações regionais, soci-
ais e econômicas. Mas o número é um
indicador importante. Entre os países
que possuem elevados Indices de De-
senvolvimento Humano (IDH), há me-
nos habitantes por médico. A ten-
dência é de que o IDH seja mais baixo
nos países onde há mais habitantes
por médico.
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A distribuição de médicos por habi-
tantes é heterogênea no território na-
cional. Na região Norte, há um médico
para cada grupo de 1.130 habitantes.
São 13.582 profissionais aptos a atu-
ar, registrados primariamente em con-
selhos de medicina da região. Já na
região Sul, são 509 habitantes por
médico.
A região Sudeste concentra 42% da
população do país e 55% dos mé-
dicos. São 439 habitantes por pro-
fissional. No Centro-Oeste, há um mé-
dico para cada grupo de 590 habi-
tantes. No Nordeste, um para cada
grupo de 894. Em São Paulo estão
concentrados 30% dos médicos, ao
passo que o Estado abriga 21% da po-
pulação brasileira. 
A capital do estado de São Paulo
possui um médico para cada grupo de
239 habitantes, média superior a de
países que possuem altos índices de
desenvolvido humano, como Alema-
nha, Bélgica e Suíça, por exemplo,
que possuem um médico em atividade
para cada grupo de 285, 248 e 259
habitantes, respectivamente. No Dis-
trito Federal, há um médico para 297
habitantes, maior média entre as uni-
dades da federação.
No estado do Acre há 575 médicos
aptos a atuar, dos quais 427 (74%)
residem na capital, Rio Branco, cidade
que conta com um médico para cada
grupo de 716 habitantes; os outros 21
municípios do estado dividem entre si
119 médicos, o que resulta na média
de um médico para 3.236 habitantes.
Há casos de desigualdade ainda mais
acentuada. No Amazonas, 88% dos
profissionais estão em Manaus, cida-
de que tem um médico para 574 habi-
tantes. Os municípios do interior fi-
cam com um médico para cada grupo
de 8.944 habitantes. Em Roraima, são

10.306 habitantes por médico em ci-
dades do interior. Há apenas 15 pro-
fissionais domiciliados fora da capital.
De 2000 a 2009, a proporção de
profissionais do sexo feminino no uni-
verso de médicos registrados no Bra-
sil subiu 4 pontos percentuais – de
35,5% para 39%, o que indica uma
tendência de feminilização da pro-
fissão. Essa tendência fica mais evi-
dente quando se comparam os ritmos
de crescimento no universo de cada
gênero: o número de médicas aumen-
tou 39,8% no período; o de médicos,
20,1%.
CFM avalia que não faltam médicos
no Brasil
A posição do Conselho Federal de Me-
dicina diante das informações revela-
das pelo levantamento é de que não
há escassez de médicos no país. O
que há, sim, é uma má distribuição
dos profissionais pelo território naci-
onal. 
Para contornar essa situação, o CFM
defende a adoção de eficazes polí-
ticas de interiorização do trabalho
médico. A criação de uma carreira de
Estado para os profissionais e a im-
plantação de planos de cargos, car-
reiras e vencimentos são medidas de-
fendidas pelo Conselho. 
Além disso, o CFM considera funda-
mental que os sistemas de assistên-
cia à saúde sejam aperfeiçoados,
principalmente no interior dos esta-
dos.

Mais informações podem ser obtidas
no site http://www.portalmedico.org.
br/novoportal/index5.asp#
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