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Novas exigências do mercado levam profissionais a buscarem MBAs e cursos de administração. 
Por Rebecca Knight, do Financial Times 
 
Em um mundo onde os sistemas modernos de cuidados com a saúde vivem uma rápida 
mutação, o trabalho de um médico equivale cada vez mais ao de um presidente de empresa.  
 
As pessoas que administram hospitais e práticas medicinais não precisam saber apenas de 
medicina. Elas também precisam saber administrar orçamentos, motivar um número grande e 
diversificado de funcionários e tomar decisões legais e de marketing. 
 
"O foco nas faculdades de medicina é treinar bons médicos, mas parte de ser um bom médico 
é ser um bom administrador", afirma Fawaz Siddiqi, um neuro-cirurgião residente do London 
Health Sciences Centre do Canadá. "É ter uma grande compreensão de como se deve trabalhar 
no contexto de uma organização". 
 
A vontade de ser "um bom administrador" é exatamente o motivo pelo qual o Dr. Siddiqi—que 
aspira administrar um hospital algum dia — decidiu voltar à faculdade. No fim do ano passado 
ele matriculou-se no programa de MBA voltado para o setor de saúde da Ivey School of 
Business da Universidade de Western Ontario. 
 
"Os médicos são animais muito decididos", diz ele. "Nós viemos de lugares científicos movidos 
pela técnica. Este curso está me proporcionando o know how empresarial que de outra forma , 
eu não conseguiria". 
 
O Dr. Siddiqi não está sozinho. Médicos recém-formados que pretendem seguir carreiras 
administrativas na medicina, ou trabalhar na área de políticas de saúde, estão cada vez mais 
optando por um MBA especializado, junto com seus mestrados. 
 
"A faculdade de medicina foi difícil porque foi um teste de resistência, mas a de administração 
obriga você a pensar lateralmente — de repente, não existem respostas certas", diz o Dr. 
Siddiqi, que terminará a Ivey no segundo trimestre. 
 
Muitas faculdades de administração lançaram MBAs voltados para a saúde nos últimos anos.  
 
Harvard, Wharton, Universidade de Chicago, Kellogg, Dartmouth e Cornell introduziram 
programas conjuntos de graduação, onde os alunos recebem o mestrado e um MBA, 
normalmente em cinco anos. Outras escolas, como o Instituto Coppead da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a Hankamer School of Business da universidade de Baylor e a Ivey, 
ministram programas especializados de MBA em administração e gerenciamento no setor de 
saúde. 
 
O programa de um ano da Ivey é um "MBA de residência", segundo a Dra. Kellie Leitch, co-
diretora do programa. "Buscamos pessoas que sejam residentes ou que já trabalharam em um 
hospital ou clínica. O importante é que elas já tenham lidado com pacientes, de modo que 
entendam as demandas deles", diz ela. 
 
O programa é formado por quatro módulos— três dos quais envolvem cursos de administração 
padrão ministrados junto com o resto das disciplinas da faculdade de administração. No quarto 
módulo, os alunos recebem cursos que incluem testes clínicos, estatísticas e economia 
farmacêutica, políticas de administração do setor de saúde e meio ambiente, e 
empreendimentos de financiamento ao setor de saúde. Os alunos da Ivey também fazem 
estágio em uma empresa-* coisas como trabalhar no lançamento de um novo produto 
farmacêutico ou análises estratégicas de um plano de operações clínicas. 
 
Existe apenas um mestre dentre os 14 alunos do programa especializado — os outros são 
PhDs, enfermeiros e enfermeiras ou outros cientistas. Mas a Dra. Leitch, que tem um MBA, 



espera atrair mais médicos no futuro. "Vejo isso como uma oportunidade para desenvolver 
novos líderes no sistema de saúde canadense, para que eles promovam mudanças", diz ela. 
 
A Dra. Leitch diz que o MBA permitirá aos médicos assumir "papéis de liderança" mais cedo em 
suas carreiras. "Eles se sairão muito melhor no mercado de trabalho", diz ela. "Serão 
procurados e recrutados por instituições para cargos clínicos específicos, mas também para 
assumir papéis de liderança". 
 
A Fuqua School of Business da universidade Duke também oferece um MBA especializado em 
administração em saúde, além de um programa de graduação conjunto em medicina e 
negócios. O programa do setor de saúde é voltado para médicos interessados em liderar 
clínicas, assim como para alunos interessados em se envolver com o setor de saúde, incluindo 
a biotecnologia, farmácia, equipamentos médicos e políticas públicas. 
 
"O currículo da faculdade de medicina é apropriadamente carregado de ciências, mas muitos 
alunos percebem que muitas mudanças estão ocorrendo no setor de saúde", diz o Dr. Kevin" 
Schulman, professor de medicina e administração do centro médico da universidade Duke. 
 
"O que estamos tentando fazer é casar os alunos de medicina com um MBA de administração 
geral e ajudá-los a resolver um problema— seja como tirar algo de um laboratório e levar até 
os pacientes, seja como administrar um hospital de maneira mais segura— e moldar a reação 
desses alunos ao contexto dos negócios". 
 
O currículo reforça o programa de administração geral com cursos relacionados ao setor de 
saúde, diz Schulman. Entre os exigidos estão saúde no século XXI e economia e estratégia da 
administração no setor de saúde. Os alunos também podem fazer disciplinas opcionais como 
comercialização de equipamentos médicos, marketing de -saúde e economia e administração 
do setor farmacêutico. 
 
O Dr. Kelvin Baggett recebeu seu diploma de médico pela Universidade East Carolina em 1999 
e depois concluiu sua residência no centro médico de Yale-New Haven, especializando-se em 
medicina interna. Ele conseguiu seu MBA em administração no setor de saúde pela 
universidade Duke em 2Ò06. "Eu decidi ir para a faculdade de administração depois que 
perguntei a mim mesmo: que outras habilidades posso adquirir que me permitam ter 
influência sobre os assuntos que mais me interessam?", diz ele. "Você pode ter a maior das 
idéias, o maior dos planos, mas no final das contas precisa ter os recursos e saber alocá-los". 
 
O Dr. Baggett trabalha hoje para a Hospital Corporation of America em Nashville, Tennessee, 
como consultor estratégico de negócios. Ele diz que pretende voltar a praticar a medicina 
algum dia. "Unindo a parte clínica, financeira e a estratégica, você será muito mais 
eficiente".Segundo a universidade Duke, aqueles que conseguem o MBA em saúde sempre 
decidem fazer residência. Outros partem para o ambiente acadêmico ou atuam como 
consultores de empresas e outras organizações. O Dr. Schulman — que conseguiu seu 
mestrado na Universidade de Nova York e seu MNA na Wharton School of Business —diz que 
encoraja os alunos a concluírem a residência e a pensarem na trajetória de longo prazo de 
suas carreiras. 
 
"No longo prazo, nossos diplomados se sairão muito melhor se concluírem suas residências", 
diz ele. "Sendo um pouco egoísta, eu quero que as pessoas sigam carreira na medicina. Não 
precisamos de um grande número de analistas financeiros, mas existe uma necessidade 
gritante de médicos com capacidade de liderança".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 de fev. 2007. EU & Carreira, p. D6. 
 


