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INTRODUÇÃO: 

 

Historicamente, o acesso à 

liberdade pessoal e à inserção profissional 

é desigual entre homens e mulheres, 

apesar de que a Constituição de 1988 

declarou a igualdade de gênero entre 

homens e mulheres em direitos e 

obrigações (BRASIL, 1988) – ainda 

permanecem substanciais diferenças 

entre os sexos no país, inclusive pela 

manutenção de uma mentalidade 

antiquada na população brasileira. Essa 

relação pode ser expressa pela 

manutenção do machismo estrutural de 

uma forma velada pelo micromachismo, 

que cerca a liberdade e dignidade 

feminina, nesse contexto atitudes 

cotidianas de violência e de dominação 

masculina são ignoradas, seja por 

invisibilidade, naturalização ou 

legitimação social (BONINO, 1995), que 

garantem a manutenção de mulheres em 

uma posição de inferioridade no 

imaginário coletivo. 

Percebe-se também a ocupação de 

cargos de liderança, em que cargos de 

poder residem aos homens nas mais 

diversas organizações, e ainda não sofreu 

mudanças notáveis (NOGUEIRA, 2006). 

No mercado de trabalho, a discrepância 

da ocupação de posições de poder se 

expressa no meio empresarial, e o gênero 

masculino, principalmente da cor branca, 

detém privilégios e vantagens, mesmo 

com a crescente inserção de mulheres 

nas carreiras (PRONI, 2018); essa relação 

é evidenciada pelos dados do IBGE: 

“60,9% dos cargos gerenciais (setor 

público e privado eram ocupados por 

homens e 39,1% pelas mulheres, em 

2016. Em todas as faixas etárias havia 

uma maior proporção de homens 

ocupando os cargos gerenciais, o que se 

agravava nas faixas etárias mais 

elevadas.” (IBGE, 2018, p.11) 

 

Esse fato demonstra que, apesar 

de haver maior população de mulheres no 

país, este grupo está sub representado 

nas esferas de poder da vida pública, logo, 

infere-se que essa relação deve também 

se reproduzir no âmbito de cargos de 

liderança na área da saúde. 

Em especial, espera-se do recorte 

de análise de área médica no país 

semelhança aos dados do IBGE: limitação 

a cargos de liderança às mulheres. É 

notável que a medicina está em crescente 

processo de feminização, em que a 
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diferença entre homens e mulheres em 

atividade é cada ano menor, devido à 

maior inserção de mulheres nas 

faculdades de medicina e à diminuição da 

diferença percentual entre a ocupação por 

gênero nas carreiras médicas 

(SCHEFFER, 2018). Um dado que 

comprova essa relação é a distribuição de 

acordo com o sexo dos ingressantes a 

cada ano na profissão: “no período de 

2000 a 2016 foram registrados 220.993 

novos médicos; 49,3% eram homens, 

50,7%, mulheres.” (SCHEFFER, 2018, 

p.38). 

Entretanto, mesmo nesse cenário 

de crescente inclusão feminina na 

profissão, os homens ainda ocupam 

predominantemente os cargos de 

liderança na medicina de acordo com o 

cenário mundial, relação que é 

provavelmente mantida no Brasil. 

No Reino Unido, dados de 2015 do 

Sistema Nacional de Saúde Pública 

(NHS) revelam que 24% da direção 

médica é composta por mulheres, mesmo 

que elas representem a maioria dos 

graduados (NEWMAN, 2015). Quanto aos 

Estados Unidos, dados da Association of 

American Colleges (AAMC, 2020) de 2018 

demonstram também pouca 

representatividade feminina na liderança, 

apenas 18% dos reitores de escolas de 

medicina, 18% dos chefes de 

departamento e 30% dos diretores de 

centros/institutos norte-americanos são 

mulheres em instituições acadêmicas de 

medicina, mesmo que o gênero feminino 

representa 51,6% dos matriculados e 

47,6% dos graduandos.  

Essas informações evidenciam 

que, embora homens e mulheres 

ingressam em ritmo semelhante à 

graduação e à carreira médica, existe uma 

lacuna para o acesso à cargos de poder e 

influência na área médica, e se pode 

esperar que essa situação também seja 

expressa em nosso país. 

No Brasil, apesar de não se 

encontrar dados na literatura sobre a 

liderança médica feminina e a sua 

representação no país, espera-se que 

essa ocupação feminina também seja 

baixa, seguindo a tendência mundial. 

Dado evidenciado a partir de pesquisa 

informal sobre as gestões do Conselho 

Federal de Medicina, nota-se que todos os 

membros que já ocuparam a presidência 

da instituição foram do sexo masculino, 

enquanto às mulheres normalmente 

detém aparições pontuais em cargos de 

menor importância na secretaria ou 

tesouraria (CFM), cuja presença na 

representação é pequena. 

 

METODOLOGIA: 

 

A abordagem do estudo será 

quantitativa e qualitativa, valendo-se para 

isso do método misto. As pesquisas 

qualitativas trabalham com significados, 

motivações, valores e crenças e estes não 

podem ser simplesmente reduzidos às 

questões quantitativas, pois que, 

respondem a noções muito particulares. 

Entretanto, os dados quantitativos e os 

qualitativos acabam se complementando 

dentro de uma pesquisa (MINAYO, 1996). 

Na etapa quantitativa, será 

realizado um estudo transversal para 

analisar a frequência em que mulheres 

participaram da gestão dos seguintes 

órgãos representativos na medicina 

brasileira: Conselho Federal de Medicina 

(CFM), Academia Nacional de Medicina 

(ANM), Associação Paulista de Medicina 

(APM), Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (CREMESP) e 

Hospital das Clínicas da Unicamp; cuja 

escolha foi baseada na abrangência de 

diferentes esferas de poder: Nacional, 
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Regional e Local; com a finalidade de 

compará-las e entender se há falta de 

representatividade feminina na medicina e 

se esta pode ser sistêmica. 

A partir destas bases de dados, 

será coletada a série histórica da gestão 

de cada instituição desde sua fundação 

para analisar a quantidade de mulheres 

que ocuparam cargos de liderança. As 

informações obtidas serão organizadas 

percentualmente, para a determinação da 

frequência absoluta e relativa à cargo em 

cada uma das instituições escolhidas. 

As mulheres que tiveram 

participação na gestão de alguma das 

instituições selecionadas serão 

convidadas para participarem da segunda 

etapa do estudo, em que será realizada 

uma entrevista com cada uma delas. A 

opção pelo método da entrevista se deve 

pela análise de um local social específico, 

cujas relações de poder não são 

explícitas, e o conjunto de indícios 

experimentados por cada uma das 

entrevistadas fornece uma perspectiva 

subjetiva e particular que é capaz de 

formar uma narrativa lógica coletiva para 

o esperado domínio masculino nessas 

posições influentes da medicina 

(DUARTE, 2004). 

A determinação das entrevistas 

será de acordo com a disponibilidade e o 

interesse voluntário na participação do 

estudo, em que serão privilegiadas as 

sujeitas com participação contemporânea, 

para aumentar sua compatibilidade com a 

atualidade. A quantidade destas será 

baseada pela saturação, em que o fator 

determinante é a reincidência de 

informações (MINAYO, 1996). 

As entrevistas serão realizadas a 

partir de uma plataforma online, 

provavelmente o Google Meet, pela 

limitação do contato presencial decorrente 

da pandemia do COVID-19 e pelo fato das 

participantes residirem em outros estados 

e, ou municípios. Os encontros serão 

áudio-gravados e, posteriormente, as 

entrevistas serão transcritas com o prévio 

consentimento dos indivíduos envolvidos. 

A análise dos dados posterior será 

realizada a partir da análise temática do 

material transcrito, procurando destacar 

os seguintes aspectos: 1) Fatores 

facilitadores, obstáculos e perspectivas 

sobre a existência de equidade na 

determinação de lideranças de acordo 

com o gênero; 2) Competências e 

oportunidades particulares que permitiram 

a ascensão profissional; 3) Impactos da 

presença feminina em cargos de gestão. 

A proposta de análise parte, portanto, de 

categorias analíticas à priori, as quais não 

deverão, no entanto, limitar a 

compreensão da diversidade e riqueza do 

material empírico coletado. Cabe 

assegurar ainda que haverá leitura de 

todo material transcrito das entrevistas de 

ao menos dois pesquisadores, de modo a 

evitar a parcialidade do pesquisador sobre 

as vivências relatadas (DUARTE, 2004). 

 

RESULTADOS PARCIAIS: 

 

  A partir da busca ativa nos sites da 

CREMESP (CREMESP, 2022) e do CFM 

(CFM, 2022), foi possível encontrar registros 

anuais da composição das diretorias vigentes 

em cada ano desde a fundação destes órgãos 

representativos da medicina. Em seguida, 

após a disponibilização dos nomes e cargos 

em uma planilha e categorizá-los de acordo 

com o gênero feminino ou masculino, pode-se 

analisar o percentual ocupado pelas mulheres 

em posições de liderança. 

 Inicialmente, sob uma análise nacional, 

o registro da gestão de 1956 a 2022 do 
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Conselho Federal de Medicina apresenta as 

seguintes posições: presidência, vices, 

secretários, tesoureiros, corregedores e 

conselheiros. Ao longo deste tempo, 201 

indivíduos ocuparam estes cargos, dos quais 

apenas 17 são mulheres, o que representa 

8,5% da liderança da CFM. Quanto à 

presidência, este cargo já foi preenchido por 

11 pessoas, todos homens. Analisando-se 

então o segundo cargo de maior autoridade 

em busca da distribuição de gênero: a vice-

presidência. Esta cadeira já foi ocupada por 24 

pessoas, dentre as quais 2 são mulheres, 

resultando em 8,4% de representação 

feminina.  
  Em seguida, o enfoque na ótica 

regional na CREMESP revela que ao longo de 

1956 a 2022 houve 119 indivíduos que 

detiveram cargos de gestão na instituição, os 

quais envolvem presidência, vices, 

tesoureiros, secretários, coordenadores e 

corregedores. Destas pessoas, apenas 10 

mulheres fizeram parte das gestões, logo, 

apenas 8,4% da representação da CREMESP 

foi feminina. Destaca-se que apenas 2 

mulheres ocuparam o cargo de presidência 

nesta instituição, em contraste a 21 homens, 

isto é, 8,7% de presidentes do gênero 

feminino.  

Nota-se que ambas as instituições 

apresentaram proporções bastante próximas 

de representação feminina no total, em torno 

de 8 a 9% da gestão, o que demostra o 

contraste da baixa presença feminina na 

liderança em comparação ao cenário nacional 

dos cargos gerenciais apresentado pelo IBGE 

e também dos países sob recorte na 

introdução, EUA e Reino Unido.  

Quanto ao cenário local, o cargo de 

Superintendência do Hospital das Clínicas da 

Unicamp (HC Unicamp, 2022), órgão de 

direção do hospital universitário, foi ocupado 

por 15 indivíduos desde 1974 aos dias atuais, 

dos quais 2 foram mulheres, o que representa 

13,3% de representação feminina. Estes 

resultados da etapa quantitativa da pesquisa 

são parciais e ainda estão em processo de 

análise e expansão dos dados coletados. 

 Por fim, acerca da parcela qualitativa 

da pesquisa e em preparação para o processo 

de entrevistas, a análise da literatura 

disponível sobre discrepâncias entre gêneros 

na liderança na área da saúde aponta para 

fatores que dificultam e facilitam a ascensão 

feminina na liderança. De forma sintética, foi 

apontado que muitos desafios residem na 

distribuição desigual de responsabilidades 

familiares em competição com o 

desenvolvimento profissional, os papéis 

esperados nas instituições de acordo com o 

gênero, microagressões no ambiente de 

trabalho, senso de sacrifício para atingir 

equilíbrio e necessidade de validação interna 

e externa. Em contraste, fatores que agregam 

para a progressão de carreira feminina 

envolvem mentoria por mulheres 

(FERNANDEZ, 2021), treinamento em 

liderança, políticas institucionais que impedem 

a parcialidade na seleção de cargos e regras 

que tenham como objetivo a equidade de 

gênero, que possam por exemplo evitar 

microagressões neste meio (GOTTENBORG, 

2021). A etapa qualitativa da pesquisa ainda 

está em processo de execução e estes 

representam apenas os resultados parciais 

obtidos. 

 

CONCLUSÕES: 

Portanto, percebe-se que a 

hipótese inicial de que existe inequalidade 

ao acesso a posições de liderança na 

medicina são evidenciados pelos 

resultados parciais da pesquisa. Nota-se 

que nas 3 esferas de análise, Nacional, 

Regional e Local, as mulheres estão sub 

representadas nas posições de maior 

influência e pouco participam da 

composição total destes órgãos que 

determinam as diretrizes da profissão 
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médica, em destaque o CFM e a 

CREMESP. Espera-se que com o 

seguimento da pesquisa e realização da 

etapa de entrevista seja possível entender 

os fatores responsáveis por este 

fenômeno. 
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