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Médicos/1000 habitantes



Fonte: Apresentação “Revalidação de Diplomas em Medicina –proposta 
de melhorias” Ministro Abraham Weintraub



Os grandes centros urbanos do país já 
concentram profissionais, situação que 
tende a intensificar 



Brasil

Distribuição dos médicos no país Distribuição dos médicos especialistas no país 



Profissão: Médico 

Fatores que interferem na definição da vida 
profissional 

• Características individuais 
• Formação (EM + Residência Médica) 
• Mercado de trabalho 
• Condições de trabalho 
• Remuneração (geral, especializada) 
• Qualidade de vida que podem oferecer para si e 

suas famílias 
• Médicos não consideram primordial fixar-se nas 

regiões onde estudaram 



Comparação da composição etária
Médicos: Brasil, 2000 e 2010

A pirâmide etária teve a base alargada pelo aumento do número de jovens em atuação,
principalmente mulheres. Em 2010, o centro da pirâmide (40-60 anos) revela-se mais estreito em
relação à sua base (↓ vagas nas décadas de 70 e 80).
Demanda por médicos aumentará nos próximos anos em função de maior participação de
mulheres e do aumento de aposentados na população médica.

Fonte: EPSM a partir do Censo Demográfico do IBGE 2000 e 2010 do IBGE.



Postos de trabalho de médicos no 
Brasil,2018. 

Indicador/fonte N 

Vínculos de médicos em estabelecimentos de saúde abri/2018 

(CNES) 
1.089.224

Vínculos em est. públicos de saúde abri/2018 (CNES) 433.052

Vínculos em est. Privados, contratados pelo SUS junho/2016 

(CNES) 
273.841

Vínculos em estabelecimentos de ABS* junho/2016 (CNES) 106.352

Empregos de médicos na economia formal em dez/2016 (RAIS) 263.558

Empregos em estabelecimentos públicos dez/2016 (RAIS) 183.238

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG)



Total de admissões, desligamentos, saldo e vínculos de 
médicos, com vínculos formais de emprego ativos em 
31/12, por ano. Brasil - 2003 a 2016.

Ano Total de admissões Total de desligamentos
Saldo admissões e 

desligamentos

Vínculos ativos em 

31/12

2003 39.461 30.496 8.965 203.787

2004 43.969 34.987 8.982 210.733

2005 55.944 39.757 16.187 226.021

2006 59.019 45.290 13.729 235.191

2007 61.639 49.057 12.582 254.056

2008 67.749 57.389 10.360 261.558

2009 74.454 59.818 14.636 277.440

2010 75.070 59.360 15.710 280.426

2011 71.625 63.134 8.491 282.127

2012 72.702 66.630 6.072 277.309

2013 83.375 71.481 11.894 269.106

2014 65.397 61.231 4.166 270.040

2015 64.878 62.528 2.350 272.507

2016 58.429 60.298 -1.869 263.558

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado 
(EPSM/NESCON/FM/UFMG) a partir da RAIS/MTE



Evolução do salario médio real* praticado no mercado 
formal, segundo profissões de saúde selecionadas. Brasil, 
2004 a 2016

A medicina foi a profissão que teve maior evolução do salário médio real entre 

as profissões de saúde

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/FM/UFMG) a partir da RAIS.* 
Calculado a partir da remuneração média anual, dos vínculos ativos em 31/12 no mercado formal, a 
preços constantes – IPCA.



Brasil, 1994/93 a 2015/16: Evolução da razão entre 
admissões por 1º emprego e dos egressos da graduação no 
ano anterior de profissões de saúde selecionadas.

Fonte: EPSM/NESCON/FM/UFMG, a partir dos dados da RAIS/MTE e do INEP/MEC



Número de inscritos por vaga em processos seletivos de graduação em medicina 
comparado a outros cursos selecionados – Brasil (2000 a 2012)

Número de concluintes de cursos de graduação – Brasil (2000-2012) (Em mil

Fonte: IPEA-Radar 32,2014
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