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A CARREIRA MÉDICA E O ESPECIALISTA

PARTE I



Dr. Caio Nunes

Exercer a medicina é de fato uma 
dádiva. Ser médico é mais que ter uma 
profi ssão: é fazer parte de um grupo 
de pessoas que lida com o sofrimento 
humano, com a saúde, com um bem 
maior, que é a vida. Somos treinados a 
diagnosticar e tratar. A doença é parte 
do nosso aprendizado, é o fantasma que 
combatemos, é a dor que aliviamos. A 
promoção da saúde e da qualidade de 
vida é a nossa tônica, portanto, auxiliar 
os nossos pacientes a viver mais e me-
lhor é o nosso dever. Nós, médicos, de-
sempenhamos estas funções desde a 
era hipocrática, com todo o seu devido 
louvor. O mundo, contudo, mudou. Des-
de então, a medicina vem se reinventan-
do como profi ssão e enquanto carreira. 
Embora a maior recompensa que pode-
mos ter continue a ser a gratidão dos pa-
cientes e a melhoria da saúde das pes-
soas, não podemos perder de vista que 
estamos sujeitos às mesmas pressões do 
mercado, como qualquer profi ssional. 
Desta forma, precisamos estar atentos 
às oportunidades, ao nosso constate 
desenvolvimento técnico em uma área 

extremamente competitiva e exigente 
como a medicina.

O planejamento da sua carreira 
como médico começa no dia que se 
entra na faculdade. As optativas, os tra-
balhos científi cos, as monitorias, são 
apenas exemplos de atividades que vão 
agregando valor ao seu currículo e que 
podem fazer diferença no seu futuro. 
Contudo, a decisão mais importante a 
ser tomada e que mais fará diferença 
na sua carreira médica é a escolha da 
especialidade (e também de onde fazê-
-la). É esta decisão que vai determinar 
coisas fundamentais na sua vida, como, 
por exemplo, a remuneração, a carga de 
trabalho, a realização profi ssional, entre 
outras.

AS DIVERSAS FACES DA MEDICINA

Embora o foco deste livro seja essen-
cialmente voltado para ajudar na esco-
lha da residência, não podemos deixar 
de comentar as outras profi ssões exis-
tentes dentro do escopo da medicina. 

EExercer a medicina é de fato uma EExercer a medicina é de fato uma 
dádiva. Ser médico é mais que ter uma Edádiva. Ser médico é mais que ter uma 
profi ssão: é fazer parte de um grupo Eprofi ssão: é fazer parte de um grupo 

A CARREIRA MÉDICA
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Classe / Nivel 1 Regime de Trabalho Total (R$)

AUXILIAR 20 H 1.984,40

AUXILIAR 40 H 2.825,11

AUXILIAR DE 3.867,03

ASSISTENTE “A” 20 H 2.342,65

ASSISTENTE "A" 40 H 3.549,94

ASSISTENTE “A” DE 5.466,55

ADJUNTO “A” 20 H 2.700,51

ADJUNTO “A” 40 H 4.649,65

ADJUNTO “A” DE 8.049,77

1- Classe A, com as denominações de: Professor Adjunto A, se portador do título de doutor; Professor Assisten-
te A, se portador do título de mestre; e Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista. / 
DE – Dedicação exclusiva.

Fonte: EDITAL No 01/2013DO CONCURSO PÚ BLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉ RIO SUPERIOR – Universida-
de Federal da Bahia.

É possível exercê-las de forma conco-
mitante ou de forma separada. Sabemos 
ainda que a ampla maioria dos médicos 
não quer simplesmente deixar a parte 
assistencial. Desta forma, acreditamos 
que com planejamento e estratégia, é 
possível fazer com que as suas múlti-
plas carreiras sejam sinérgicas. Por ex.: 
ser professor para agregar valor ao seu 
nome, desenvolver pesquisas para man-
ter-se sempre atualizado, realizar um 
Master of Business Administration (MBA) 
em gestão se pretende assumir posições 
de chefi a, etc. Comentaremos em segui-
da algumas destas possibilidades.

O PROFESSOR

Ensinar é algo realmente desafi ador, 
especialmente na medicina. Formar pes-

soas e ser exemplo dos médicos em for-
mação é uma oportunidade de desen-
volvimento e realização pessoal incrível. 

O mercado de ensino médico está 
em franca expansão, basta observar os 
dados da proliferação de novas escolas 
médicas no país. Hoje são em torno de 
2181. A lei Nº 12.871, de 22 de outubro 
de 2013, que institui o programa “Mais 
Médicos”2 prevê ampliar ainda mais a 
rede de formação de novos médicos no 
país. Neste cenário, haverá uma grande 
demanda por professores das ciências 
biomédicas, preceptores de internato, 
coordenadores de curso, consultores de 
estrutura curricular. A tabela abaixo for-
nece uma ideia dos salários iniciais para 
professores de uma universidade federal.
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Some-se a isso o contingente de no-
vas residências médicas que deverão ser 
criadas e as pós-graduações que tam-
bém demandarão especialistas volta-
dos para o ensino. Somos críticos com a 
proliferação de cursos e pós-graduações 
médicas que não são programas de re-
sidência ofi ciais (e defi nitivamente não 
são o ideal para a complexa formação 
dos especialistas), mas não podemos fe-
char os olhos, pois, de fato, esta é uma 
forte tendência. 

Se existe um mercado que está longe 
de ser saturado é o do ensino médico, 
principalmente frente à realidade que 
se projeta para os próximos anos. Desta 
forma, a qualifi cação e as pós-gradua-
ções strictu senso (mestrado e doutora-
do) podem ser muito úteis.

Há ainda um movimento crescente 
de conhecimento médico na rede mun-
dial de computadores e nos aplicativos 
de celular. Proliferam-se, cada vez mais, 
sites de conteúdo, casos clínicos, intera-
ção entre colegas, congressos virtuais, 
assessoria de conteúdo médico para re-
vistas e jornais leigos, e até redes sociais 
de conhecimento ligados à medicina3. 
Tudo isso traduzindo novas fronteiras 
profi ssionais e de mercado de trabalho.

O CIENTISTA 

O médico é um profi ssional comple-
to para o trabalho na área das ciências 
da saúde. Entende das ciências básicas 
e da parte clínica, podendo desta forma 
trabalhar em pesquisa básica e aplicada 
(clínica). Quem quiser desbravar por esta 

área deve estar atento aos centros de 
pesquisa no país, que sempre oferecem 
vagas de estágios, bolsas e participação 
em projetos. É bom ter vivenciado estas 
experiências durante a graduação para 
se ter a ideia do universo de trabalho 
com pesquisa.

Grande parte dos médicos que pro-
duzem conhecimento novo no nosso 
país consegue aliar a prática clínica ao 
desenvolvimento de pesquisas, orienta-
ções e trabalhos científi cos, dentro do 
próprio serviço que está inserido (geral-
mente no ambiente universitário). O fato 
de “fazer ciência” agrega valor perante a 
comunidade médica, bem como a sua 
prática técnica. Muitos desses profi ssio-
nais acabam por se tornar referências 
nas áreas do conhecimento a que se 
dedicam e conseguem fechar uma tría-
de de médico-professor-cientista, que é 
bastante sinérgica. 

Viver só de ciência no nosso país aca-
ba sendo um grande desafi o, tendo em 
vista a pouca estrutura e disponibilidade 
de recursos. Conheço pessoas muito rea-
lizadas e de destaque no cenário científi -
co mundial que trabalham em laborató-
rios no Brasil e dedicam-se tão somente 
a projetos científi cos e produção de co-
nhecimento. No entanto, acho que esse 
caminho é muito específi co para algu-
mas pessoas e requer mais que interesse 
pela ciência, requer paixão. 

As possibilidades de trabalho com 
pesquisa não se limitam aos institutos, 
laboratórios, mas também a indústria 
farmacêutica e empresas de biotecnolo-
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gia, setores que têm crescido e deman-
dado pessoas com formação específi ca. 

Uma questão ainda pouco desenvol-
vida no nosso país e que é muito interes-
sante, e pode render grandes conquistas, 
é o desenvolvimento de novos produtos 
e materiais ligados à área médica (me-
dicações, próteses, aparelhos, softwares, 
dispositivos de monitoração a distân-
cia, testes diagnósticos). Existem editais 
específi cos em entidades de fomento, a 
saber: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universi-
dade de São Paulo (USP), Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), com 
recursos disponíveis para fi nanciar ideias 
inovadoras. Pode-se optar também por 
empresas incubadoras de startups4 (em-
presas recém-criadas e com poucos re-
cursos que possuam ideias de inovação). 
Estar ligado a uma instituição de pesqui-
sa facilita ainda mais para quem quiser 
se aventurar por este caminho. 

Há também um aumento das opor-
tunidades de ingressar em mestrado e 
doutorado, inclusive com bolsas no ex-
terior, como o programa “Ciência sem 
Fronteiras”5, e uma série de editais de 
inovação e desenvolvimento de pes-
quisa e tecnologia biomédica, cada vez 
mais incentivadas pelo governo e por 
fundações nacionais e internacionais de 
fomento. Sem dúvidas, entender melhor 
de ciência pode abrir diversas portas, 
mesmo que essa não seja defi nitivamen-
te a “sua praia”.

O EXECUTIVO

Pouco abordado nos currículos tradi-
cionais de medicina, a formação em ad-
ministração da saúde e o conhecimento 
em gestão de clínicas e hospitais têm 
sido muito procurado pelo mercado. 
Algumas instituições têm aberto cursos 
de MBA de administração para profi ssio-
nais de saúde (veja no capítulo de Admi-
nistração em Saúde). Quem tem “a veia 
empreendedora” e gosta do desafi o da 
administração terá grandes oportunida-
des pela frente. O médico, na sua forma-
ção, acaba tendo uma visão ampla da 
parte técnica. Conseguir unir a isso o co-
nhecimento em gestão o tornará certa-
mente um profi ssional muito cobiçado. 
Oportunidades têm surgido também 
como parte da carreira médica, através 
de consultorias relacionadas à monta-
gem de serviços, administração, contro-
le, auditorias, certifi cações hospitalares 
(como Joint Comission e a Organização 
Nacional de Acreditação)6,7 e pesquisas 
de mercado (de fármaco-economia por 
exemplo).

POLÍTICA E COMUNICAÇÃO

Assessorias de imprensa, jornais e 
revistas têm procurado médicos com 
perfi l de escrever notas, pareceres, in-
fográfi cos, artigos e dar consultoria em 
reportagens e textos ligados à medicina 
e saúde. Blogs sobre saúde e qualidade 
de vida também têm crescido de forma 
exponencial e com audiência crescente. 
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Há também demanda por parece-
res técnicos, consultoria de legislação 
e demais assuntos relacionados à área 
médica nas câmaras técnicas e órgãos 
da administração ligados aos governos 
executivo e legislativo em suas esferas 
estadual, municipal e federal (seja atra-
vés de concursos específi cos ou mesmo 
cargos comissionados e consultorias). 
Tais oportunidades também existem 
nas câmaras técnicas ligadas aos conse-
lhos regionais de medicina (CRMs) e na 
participação dos conselhos municipais 
de saúde.

O MÉDICO MILITAR

A carreira militar é bastante peculiar e 
pode ser incrivelmente realizadora para 
quem se adequar ao perfi l. Costumo di-
zer aos mais próximos que, das institui-
ções públicas nas quais ainda se resguar-
da e se cultiva a civilidade e o respeito 
no nosso país, somente as forças arma-
das surgem em mente. Embora admire 
bastante e tenha tido bons momentos 
durante o serviço militar (o qual tive a 
honra de prestar no Hospital Geral do 
Exército em Salvador-BA), a carreira tem 
prós e contras, os quais listarei (os princi-
pais) de forma objetiva, na tentativa de 
auxiliar quem pretende investir na farda.

Pontos positivos:
• Estabilidade e benefícios: exceto que 

cometa um crime militar ou coisa do 
gênero, você não será demitido. O 
soldo (salário) nunca atrasa e você 
sabe exatamente quanto ganha 
hoje e projeta uma boa estimativa 

de quanto vai ganhar em dez anos. 
Aposentadoria integral e em menor 
tempo que as demais profi ssões, 13º 
salário, férias, adicional de férias, sol-
do extra para o nascimento de cada 
fi lho, adicional por mérito (pós-gra-
duação, cursos), auxílio fardamento, 
moradia subsidiada, facilidade para 
escola pública de qualidade (colé-
gios militares), plano de saúde (Fu-
sex) são alguns dos benefícios que 
devem ser colocados na ponta do 
lápis (calcule quanto custa uma pre-
vidência privada, por exemplo);

• Ambiente de trabalho e coleguismo: 
são características inerentes ao círcu-
lo militar e há muito respeito entre os 
colegas e uma grande cordialidade 
entre os militares. O trabalho é de-
senvolvido de forma multidisciplinar 
e existe o respeito às patentes, mas 
também à parte técnica;

• Hierarquia e disciplina: as bases das 
forças armadas, embora assustem no 
início, são elementos com os quais 
nos acostumamos e incorporamos. 
No fi m, percebi que estes princípios 
ajudam muito na construção de um 
ambiente de trabalho que funciona;

• Desenvolvimento pessoal: as forças 
armadas incentivam o desenvolvi-
mento físico, intelectual e humanísti-
co do militar, através da participação 
em pós-graduações e cursos (na área 
médica ou militar), competições des-
portivas, missões humanitárias. Exis-
tem realmente oportunidades de se 
ter experiências bem motivadoras e 
enriquecedoras.
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Pontos negativos:
• Baixa remuneração: um guarda-ma-

rinha e o aspirante a ofi cial (paten-
tes de entrada do médico) ganham 
como soldo base R$ 5.622,00 (a par-
tir de março de 2015 - Anexo LXXXVII 
à Lei no 11.784, de 22 de setembro 
de 2008)9. É realmente um salário 
muito aquém do mercado. Embora 
o médico teoricamente possa chegar 
Contra-Almirante, General de Bri-
gada e Brigadeiro com soldo de R$ 
10.041,00. É triste, mas um ofi cial Ge-
neral no Brasil ganha o mesmo que 
um estrangeiro do programa Mais 
Médicos. 

• Transferências: as transferências pelo 
território são mais comuns no exér-
cito e bem menos na aeronáutica e 
marinha. O progredir na carreira mi-
litar muitas vezes depende dessas 
movimentações e nem todo mundo 
está disposto.

• Outras atividades: na medida que se 
progride na carreira militar, o ofi cial 
tende a assumir cargos de comando 
e chefi a que o tornam mais próximos 
da administração e menos próximo 
da parte técnica da medicina. En-
tão tenha isso em mente. O militar 
de alta patente difi cilmente vai fi car 
atendendo pacientes ou participan-
do de cirurgias, e muito mais prova-
velmente estará preocupado em re-
solver problemas, gerar documentos 
e relatórios, analisar dados e cuidar 
dos seus subordinados. Embora te-
nha colocado como ponto negativo, 
esta percepção depende muito das 

suas aspirações pessoais para a sua 
carreira.

CONCURSOS PÚBLICOS 

Existe uma grande quantidade de 
concursos públicos para médicos no 
nosso país, mas somente poucos des-
tes realmente valem a pena atualmente. 
Boa parte dos editais de prefeituras e se-
cretarias estaduais de saúde têm salários 
totalmente dissociados do mercado e 
que chegam a ser aviltantes. Além disso, 
muitos desses concursos não dispõem 
de plano de carreira, educação continu-
ada e são para trabalhar em hospitais 
sem a menor estrutura, o que leva a um 
desinteresse geral por parte da comuni-
dade médica. 

É fácil, assim, explicar porque “faltam 
médicos” no serviço público, basta, para 
isso, verifi car editais com salário de R$ 
2.605,27 para médico anestesiologista 
na prefeitura de São José dos Pinhais - 
PR.10

Existem possibilidades de boas car-
reiras no serviço público, tanto do pon-
to de vista da remuneração quanto do 
desenvolvimento profi ssional, pessoal, 
em instituições renomadas. Uma des-
sas possibilidades é trabalhar na rede 
SARAH de hospitais de reabilitação por 
exemplo (vaga para cirurgião geral com 
salário bruto de R$ 24.213,93 e carga ho-
rária de quarenta e quatro horas sema-
nais em regime CLT).11

A Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) tem contratado, me-
diante concurso público e com salários 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

O cenário do mercado médico assis-
tencial para os próximos anos tem ex-
pectativas muito ruins. O aumento de-
senfreado de novas escolas, associadas 
às tabelas defasadas praticadas pelos 
planos de saúde tem tornado as pers-
pectivas de ganhos cada vez menores. 
Os consultórios privados já não conse-
guem sobreviver com a as remunera-
ções pagas pelos convênios. Os hospi-
tais precarizam os vínculos trabalhistas 
contratando os médicos sob regime de 
pessoa jurídica. Há pressões de todos 
os atores do mercado para baratear o 

médico, que é considerado como um 
profi ssional relativamente “caro”, par-
ticularmente o especialista (o que se 
justifi ca, na nossa opinião, uma vez que 
leva cerca de 10 anos para se formar e 
que precisa de constante atualização e 
investimento em educação). Há que se 
perceber, no entanto, que há, mesmo 
dentro da carreira tradicional de médi-
co, uma gama de possibilidades para 
que se agregue tanto remuneração 
quanto realização pessoal e profi ssional. 
Basta manter os olhos abertos às novas 
e não tão convencionais possibilidades.
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razoáveis, médicos para trabalhar nos 
hospitais universitários federais. Embo-
ra a remuneração não seja um grande 
atrativo, este concurso contempla quem 
quer estar ligado aos hospitais-escola e 
quer ter o ensino no seu dia a dia.

O concurso de médico do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), tam-
bém é uma opção, com conhecimentos 
e atividades mais voltados para a me-
dicina do trabalho (embora não exija 

especialidade) com salário inicial de R$ 
9.070,9312. Outro concurso que é bem 
interessante é o de médico-legista (veja 
no capítulo específi co).

Estude a possibilidade de prestar 
concurso público, porque estão entre 
as raras oportunidades de se ter férias 
remuneradas, 13º salário, aposentadoria 
integral e outras vantagens praticamen-
te inexistentes para o médico na iniciati-
va privada.


