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Razão de médicos por mil habitantes, Brasil 
e Sudeste

§ Há uma grande disparidade na disponibilidade de médicos nos municípios 
§ As regiões Norte e Nordeste apresentam as piores razões de médicos por 1 mil habitantes:

ü No SUS (0,93 e 1,16) e
ü Quanto ao total de médicos (1,10 e 1,40)

§ A cobertura de planos e seguros privados de saúde (assistência médica) é muito desigual:
ü As regiões Norte e Nordeste apresentam a menor cobertura (9,5% e 11,5%)
ü A região Sudeste tem a maior cobertura (32,4%)
ü Com destaque para o estado de São Paulo (37%)

§ Há correlação entre a cobertura de planos de saúde e a distribuição dos médicos:
ü As regiões com maior cobertura apresentam melhor relação médico por 1 mil 

habitantes
ü As regiões com menor cobertura, são as que apresentam pior relação entre médicos e 

a população.

Brasil por regiões com destaque para os Estados da Região Sudeste 
- distribuição da cobertura de planos e seguros privados de saúde e 

da razão de médicos totais, do SUS e privados.

Fontes: 1) DATASUS - População Residente - Es�ma�vas para o TCU; 2) ANS – Beneficiários por operadora;
3) CNES - Recursos Humanos - Profissionais - Indivíduos - segundo CBO 2002



Disponibilidade de médicos segundo o 
porte dos municípios

Brasil, Es�ma�va da razão de médicos totais e do SUS, por 
habitantes, 2020

Fontes: 1) DATASUS - População Residente - Es�ma�vas para o TCU; 2) CNES - Recursos Humanos - Profissionais - 
Indivíduos - segundo CBO 2002.14

Ÿ As maiores razões de médicos por mil habitantes se verificam nos 49 maiores 

municípios (população acima de 500 mil pessoas):

Ÿ 2,09 para médicos do SUS e

Ÿ 2,98 para o total de médicos

Ÿ A faixa de municípios com população entre 100 mil e 500 mil pessoas (277 

municípios), apresenta razões de:

Ÿ 1,33 para médicos do SUS e

Ÿ 1,77 para o total de médicos



Cobertura de planos e seguros privados de 
saúde no ERJ

Mapa da distribuição do percentual de cobertura de planos e seguros privados de 
saúde de assistência médica, por municípios e regiões de saúde, do ERJ

Fontes: 1) DATASUS - População Residente – Es�ma�vas para o TCU - Rio de Janeiro; 2) Cobertura de Saúde 
Suplementar – Sistema de Informações sobre Beneficiários (SIB) – ANS;.

Ÿ Como vai ser mostrado adiante, é a presença dos planos e seguros privados de saúde 

a principal explicação para a disponibilidade de médicos nos municípios

Ÿ É notável a concentração de cobertura nos municípios do Niterói e Rio de Janeiro, que 

possuem respectivamente 55,2% e 44,6% das suas populações cobertas

Ÿ Há variações importantes tanto entre os municípios, quanto entre as regiões



Variáveis relacionadas com a distribuição 
dos  médicos pelos municípios

Os gráficos foram dispostos 
desde a variável que menos 
parece explicar a distribuição 
de médicos (população) até a 
que parece ter maior 
correlação (cobertura). 

Quanto mais a reta da 
regressão aproxima-se do 
ângulo de 45º entre o eixo X e 
o eixo Y, em sentido crescente, 
maior parece ser a correlação 
positiva entre as variáveis. No 
caso, a ordem crescente de 
correlação positiva entre as 
variáveis é: população, PIB, 
razão de leitos e cobertura de 
saúde suplementar.

Quanto maior a cobertura de 
planos e seguros de saúde, 
maior a disponibilidade de 
médicos.



Disponibilidade de médicos nos municípios
Razão por mil habitantes

Ÿ Nestes dois mapas é notável a ampla variação intrarregional, bem como a forma que 
a razão de médicos para as regiões se aproxima dos municípios mais populosos, 
com exceção de São Gonçalo (Metropolitana II). 

Ÿ As regiões Metropolitana I e II, Rio de Janeiro e Niterói possuem altas taxas, mas é 
grande a diferença entre os municípios sede (Rio de Janeiro e Niterói) e os demais. 

 Total de médicos

Médicos do SUS



Faculdades de medicina e razão de médicos 
por mil habitantes

Mapa da distribuição do percentual de vagas em cursos de medicina por municípios e 
regiões de saúde, ERJ

Fontes: 1) Ministério da Educação - Sistema e-MEC – Escolas de Medicina e vagas autorizadas; 2) CNES – 
Recursos Humanos - Profissionais - Indivíduos - segundo CBO 2002 (2020).



Especialidades básicas, distribuição no ERJ

Ÿ Em todas as regiões, entre 40% e 50% dos médicos atuam nessas especialidades.
Ÿ Há diferenças importantes entre as regiões, entretanto.
Ÿ As regiões com maior razão de médicos por habitantes nessas especialidades em 

ambas as tabelas, é a Baía da Ilha Grande, Norte, Serrana e Médio Paraíba
Ÿ As menores razões estão nas regiões Metropolitana I e Metropolitana II.

Total de médicos

Médicos do SUS



Especialidades cirúrgicas

Ÿ A região Metropolitana I é a que detém a maior razão de médicos por habitantes, 
seguida de Baía da Ilha Grande e Norte

Ÿ Entre os municípios, as diferenças são bastante marcantes
Ÿ Além de Armação dos Búzios, lideram a razão médicos por habitantes, Paraíba do Sul 

e Niterói
Ÿ Há municípios que não possuem nenhum médico, sobretudo nas regiões Norte, 

Noroeste e Serrana

Total de médicos

Médicos do SUS



Especialidades cardiológicas e afins

Ÿ Os mapas apresentam a distribuição municipal e regional do total de médicos e dos 
médicos do SUS.

Ÿ Há importantes vazios em municípios de pouca estrutura de serviços de saúde. 
Ÿ Vários municípios não possuem nenhum cardiologista ou médico de especialidade 

associada, tanto no total de médicos quanto no SUS.

Total de médicos

Médicos do SUS



Especialidades oncológicas

Ÿ Há grandes vazios, com municípios sem nenhum especialista, sobretudo nas regiões 
Noroeste, Norte, Serrana e Centro-Sul.

Ÿ A Região da Baía da Ilha Grande também conta com vazios, com exceção de Angra 
dos Reis.

Ÿ Para total de médicos, a maior razão encontra-se no município de Niterói. 
Ÿ Enquanto para o SUS estão em Itaperuna e Rio das Flores

Total de médicos

Médicos do SUS



Considerações finais

Ÿ § O histórico de autorregulação da profissão por medicina formou 

um imaginário e uma prá�ca individualista e liberal da profissão

• A ascensão das polí�cas e ideias neoliberais nos anos 1980 no 

mundo e nos anos 1990 no Brasil reforçou essas caracterís�cas 

• A existência de um forte setor privado no Brasil é outro fator que 

reforça o imaginário e a prá�ca liberal da profissão

§ É insuficiente a regulação da profissão médica no país, para a 

garan�a do acesso aos tratamentos de saúde, sobretudo:

• Em relação às principais causas de internações e mortes, como as 

doenças cardiovasculares e os cânceres

• Há distribuição desigual entre as regiões e os municípios

• A concorrência com o setor privado de saúde cons�tui a maior 

dificuldade para o SUS atrair e manter os profissionais médicos de 

que necessita

§  A cobertura dos planos e seguros privados de saúde é a variável 

que mais influencia a distribuição dos médicos pelo estado

• Os interesses do mercado privado prevalecem sobre a necessidade 

pública em relação ao exercício da medicina no país

• Não há possibilidade de alterar este quadro sem maior regulação 

pelo Estado da formação e do exercício da medicina no país.

§ O Estado brasileiro não planeja nem controla o efe�vo médico 

nem regula a profissão de forma a assegurar maior disponibilidade 

de médicos no SUS, em consequência:

• Os mais prejudicados são os menores municípios, as populações 

mais pobres e as localidades mais distantes

• O SUS conta com número insuficiente de profissionais de diversas 

especialidades médicas

• Os gestores municipais têm pequena capacidade organizarem a 

atenção à saúde de forma a atender as necessidades da população.
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