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A OPINIÃO DOS MÉDICOS 

RESULTADOS DE 
PESQUISA VOX POPULI   

 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

• Objetivo geral: perceber a opinião dos médicos 
brasileiros sobre os temas relacionados ao CFM, à 
carreira médica, condições de trabalho, etc. 

 
• Amostra: 1.000 médicos em atividade e 

registrados nos CRMs. 
 
• Período de coleta: 12 a 18 de fevereiro de 2014. 
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CARREIRA DE MÉDICO  
 

PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NO 
CONGRESSO NACIONAL  

 
PEC 454/2009 
PEC 34/2011 
 PEC 46/2013  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Vínculo com o Estado; 
• Ingresso por concurso público; 
• Regime de dedicação exclusiva, sem outro 

cargo/função pública, salvo magistério; 
• Previsão de ascensão funcional do médico de 

Estado, com remanejamento/remoção; 
• Acesso a programas de educação continuada; 
• Remuneração condigna com a função. 

Características gerais das propostas  



Autor: Ronaldo Caiado (DEM/GO)/ Relator: a ser nomeado 
 

Ementa: Altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II - "Da Saúde" 
-, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
 
Explicação da Ementa: Estabelece diretrizes para a 
organização da carreira de médico de Estado.  
 
Andamento: Pronta para ser votada em Plenário, em regime 
de urgência. 

PEC 454/2009 



É uma Emenda à Constituição que traça diretrizes para a organização 
da carreira de médico de Estado; 
 
Estabelece que no serviço público federal, estadual e municipal a 
medicina é privativa dos membros da carreira única de médico de 
Estado, organizada e mantida pela união; 
 
O ingresso por concurso; 
 
Regime de dedicação exclusiva, sem poder exercer outro cargo ou 
função pública, salvo a de magistério; 
 
Prevê ascensão funcional do médico de Estado pelos critérios de 
merecimento e antiguidade. 

PEC 454/2009  



• Exige critérios objetivos de lotação e remoção dos médicos, 
segundo a necessidade do serviço; 
 

• Proíbe o médico de receber honorários, tarifas ou taxas, auxílios ou 
contribuições de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas; 
 

• Remuneração da carreira do médico de Estado valoriza o tempo de 
serviço e os níveis de qualificação na área médica e terá seu piso 
profissional nacional fixado por lei. 
 

• O piso atual estipulado pela Fenam é de R$ 25.986,00 (40 
horas/semanais) 
 

 

PEC 454/2009  



“Diante de necessidades republicanas, cabe, à classe 
médica e suas entidades representativas, uma relevante 

participação na luta por um futuro melhor para os mais de 
200 milhões de brasileiros, com firme postura contra a 

corrupção e por uma efetiva administração pública. 
 

Não obstante, a sociedade, definida em nossa Carta 
Magna de 1988, é democrática e, por corolário, plural e 

tolerante. Nela, devem coexistir, pacificamente, todas as 
ideologias, todos os estranhos e os amigos morais, com 

atenção às normas que permitem a convivência das 
liberdades”.  

 
 

Pres. CFM, Carlos Vital 



Obrigado! 
 
 
 
 

Jecé Brandão 
2º vice-presidente do CFM 

 
 
 
 

jecebrandao@yahoo.com.br 
(61) 98625-4946 e (71) 99992-2842 
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