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INTRODUÇÃO:  

Apesar do processo de feminização da medicina que tem ocorrido ao longo do século XXI, esse 

aumento da participação das mulheres na profissão médica ocorreu de maneira lenta e gradual. 

Em reflexo, a medicina perdurou essencialmente de atuação masculina por muitos anos. Prova 

disso é o fato de mesmo o curso sendo oferecido no Brasil há mais de 200 anos, foi somente em 

2009 que o número de novas médicas registradas ultrapassou o número de novos médicos. Foram 

registradas 7.301 médicas e 7.235 médicos no país, fenômeno que se repetiu no ano seguinte, 

2010, com 7.634 novos registros de mulheres e 6.917 registros de homens. Entretanto, é 

substancial pontuar que a maior porcentagem de mulheres em relação a homens é observada 

principalmente nas faixas etárias mais novas, como a de 29 anos ou menos. Quanto mais velha a 

faixa etária, menor a proporção de médica em relação a médicos (5). A título de exemplo, nas 

análises mais recentes, dos 57,360 profissionais, as médicas de idade igual ou menor que 29 anos 

representavam 54,4% dessa categoria. Nos profissionais com mais de 70 anos (16.865) 

representam 20,5%. No grupo de 50 e 54 anos são 45,8% dos 34.050 profissionais (6). 

Outro ponto relevante nessa análise, é que apesar desse constante e crescente aumento da 

participação do sexo feminino nos cursos de graduação e nos novos registros de CRM do país, a 

participação desse gênero nas especialidades médicas ainda é restrita a algumas áreas. No cenário 

atual, as mulheres são maioria em apenas 18 das 54 especialidades médicas, como Dermatologia 

(77,1%), Pediatria (74,2) e Alergia e Imunologia (68,7%). Os homens predominam as outras 36 

especialidades, em 11 especialidades, são mais de 80% ocupadas por homens, como Medicina 

Legal (80,3%), Cirurgia Cardiovascular (89,6%) e Urologia (97,8%). É imprescindível destacar que 

das 13 especialidades cirúrgicas, os homens são maioria em todas. Mesmo em Cirurgia Geral, uma 

das especialidades básicas, as mulheres ocupam apenas um quinto do total de profissionais (7). 
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Diante desses dados, é possível inferir que mesmo com o aumento da participação das mulheres 

nas faculdades e na carreira médica, esse grupo está concentrado principalmente nas 

especialidades básicas em detrimento das cirúrgicas. Essa tendência não é apenas brasileira, visto 

que no Canadá 70% das médicas estão concentradas em áreas de cuidado primário, como a 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Dermatologia (5). 

Em primeira análise, um dos pontos chave para entender essa distribuição é levar em consideração 

os estereótipos contidos em determinadas especialidades. Acredita-se, ainda hoje, que os homens 

são mais aptos a exercer as áreas cirúrgicas que demandam mais concentração, tempo de 

dedicação dos profissionais e força física. Assim como acontece em outras profissões, a dupla 

jornada também está presente na realidade da maioria das médicas, já que, além de se dedicar à 

carreira, a maioria ainda tem que atuar no cuidado e educação dos filhos e no cuidado da casa. 

Essa situação do papel da mulher na sociedade versus a carreira profissional é um dos principais 

fatores que direcionam essas para especialidades básicas que permitem uma maior possibilidade 

de administrar os aspectos de sua vida (8). 

Outro fator relevante nessa discussão é o próprio ambiente em que se dá o aprendizado das 

especialidades. Há situações em que as mulheres são aprovadas nas provas teóricas, com 

pontuações superiores que os homens, porém, na entrevista, são barradas devido a possibilidade 

de gravidez durante a formação ou na vida profissional futura, além do tempo e atenção dedicados 

para situações familiares, as quais as mulheres estão mais suscetíveis que os homens (4,8). Diante 

do exposto, ainda que concomitante a mulher ter se inserido no mercado de trabalho, a taxa de 

fecundidade tem diminuído e a facilidade para entrar em uma faculdade tem aumentado (4), essa 

realidade não foi seguida de uma equidade na distribuição de médicas e médicos nas 

especialidades. O sexo feminino apresenta vários obstáculos, tetos de vidro, que, mesmo que na 

teoria a oportunidade de se estabelecer em uma área seja a mesma para ambos os sexos, as 

mulheres ainda apresentam dificuldades para ingressarem e seguir carreira em certas 

especialidades, principalmente as cirúrgicas. 

Independentemente dos interesses e aptidões dos alunos, sentimentos de inclusão ou exclusão em 

locais de trabalho específicos afetam as opções de especialidade. Assim, o entendimento de 

gênero como meramente um fator sociodemográfico, que estimula as mulheres a especialidades 

"familiares" e trabalho a tempo parcial, e os homens a especialidades técnicas e carreiras de 

prestígio, precisam ser revistos. Nesse processo, faz-se necessário compreender as experiências 

de mulheres que estão presentes em especialidades ocupadas predominantemente pelos homens, 

como a Urologia em que essas são apenas 2,2%, a Cirurgia Cardiovascular, apenas 10,4% e 

Neurocirurgia, somente 8,6% (7), na tentativa de elucidar as barreiras e os apoios recebidos para 

a escolha e a formação nessas especialidades. A questão de pesquisa que o presente estudo 

pretende responder pode ser sintetizada da seguinte maneira: quais foram as vivências, barreiras 
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e desafios enfrentados por médicas especialistas em áreas hegemonicamente dominadas por 

homens? 

METODOLOGIA: 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, a coleta de dados será feita por meio de um questionário 

estruturado online da plataforma Google Forms. Serão convidadas a participar voluntariamente da 

pesquisa médicas que atuam nas três instituições hospitalares do complexo Hospital de Clínicas 

da UNICAMP (HC, CAISM e Hospital de Sumaré) nas especialidades de Cirurgia Geral, Neurologia, 

Ortopedia e Traumatologia e Urologia. Os dados obtidos no questionário online serão transferidos 

para uma planilha, mediante assinatura do TCLE, pela própria pesquisadora para fins de análise. 

As informações obtidas serão tabuladas em planilhas e tratados para possibilitar comparações, 

inferências e correlações.  A análise do material selecionado será feita de maneira manual. As 

informações extraídas serão divididas segundo eixos temáticos identificados. Posteriormente, 

haverá a discussão das experiências e vivencias relatadas em cada núcleo temático, buscando 

identificar semelhanças e disparidades entre os relatos das profissionais. Por fim, serão 

estabelecidas conclusões com base nos resultados. Os discursos literais que irão compor os 

resultados do estudo serão citados com nomes fictícios para manter o anonimato. 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO: 

Seguindo a tendência mundial, no Brasil, é notório o constante crescimento da participação 

feminina na profissão médica. Entretanto, ao se fazer uma análise mais detalhada desse processo 

é possível perceber que homens e mulheres não possuem a mesma trajetória de construção de 

carreira dentro da medicina. A princípio, ainda no processo de escolha da especialidade médica, é 

válido ressaltar a existência de um hiato de gênero dentro da profissão. A discriminação de gênero, 

estereótipos sexistas e experiências durante os anos de graduação tem refletido em barreiras, 

direitas e indiretas, que tem possibilitado espaços de trabalho e de aprendizado demarcados por 

gêneros. Prova disso, é que ainda que atualmente a presença feminina seja de 46,6% na medicina, 

no corte de especialidades selecionadas para a pesquisa, há a presença feminina inferior a 10%.  

Somado ao processo de seleção e recrutamento que se baseiam em valores e hierarquias 

machistas e que reafirmam estereótipos de gênero, outro ponto relevante observado é o ambiente 

de trabalho que tem promovido uma desvalorização do trabalho feminino devido ao descrédito e 

desconfiança de que uma mulher não desempenha atividades com o mesmo nível de eficiência e 

qualidade que os homens. Tal descriminação se dá não só por preceptores e colegas de trabalho, 

mas também por pacientes. É inquestionável que seja de entendimento comum que as mulheres 

trouxeram uma série de qualidades para a profissão médica, mas persiste a errônea ideia de que 

essas sejam mais aplicáveis a determinadas especialidades, como a Ginecologia e Obstetrícia e a 

Pediatra, em detrimento de outras especialidades, em especial a Cirurgia Geral, a 
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Neurocirurgia, a Ortopedia e Traumatologia e a Urologia, áreas dominadas hegemonicamente pelos 

os homens. 

Como resultado disso, enquanto o desinteresse por uma especialidade é o fator que desestimula a 

maioria dos homens a permanecer em uma especialidade, foi possível inferir que os estereótipos, 

os preconceitos enraizados, as experiências negativas, os climas hierárquicos, machismo estrutural 

que incide sobre a profissão e a dissociação entre as expectativas sociais ligadas ao gênero e as 

condições de trabalho e estudo são situações que tem estimulado as mulheres a abandonar 

algumas áreas. Além disso, ainda no campo do social x profissional, fica evidente a falta de uma 

rede de apoio, principalmente institucional, para as mulheres que possuem uma dupla jornada, e 

precisam conciliar um longo processo de formação com as responsabilidades familiares. Fica claro, 

portanto, que as mulheres apresentam diferenciados obstáculos e desafios para estabelecer 

carreira em certas especialidades quando comparadas aos homens. 

CONCLUSÃO  

Diante do aumento da proporção feminina na profissão médica, fica claro, que as instituições de 

ensino, tanto de graduação e de residência e pós-graduação, têm um importante papel no sentido 

de criar recursos, projetos e políticas institucionais que visem solucionar essa problemática da 

escassez de mulheres em determinadas especialidades. Ponto chave nesse processo é a inclusão 

de mulheres no desenvolvimento de estratégias, sendo um canal para o entendimento dos fatores 

que influenciam nesse processo, procurando entender as necessidades do perfil da graduação de 

medicina e da especialização no contexto feminino e o estilo de vida moderno promovendo o 

suporte necessário.  A escassa representação feminina em especialidades se não combatia reforça 

ainda mais menos chances de as mulheres encontrarem um orientador ou mentor que lhe 

proporcione um suporte adequado, já que as médicas poderão ficar em desvantagem caso fiquem 

sobre tutoria baseado em estereótipos e preconceitos de gênero.  
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