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Introdução. 

Este artigo aborda as relações de aliança que acompanham as conexões entre o 

processo de profissionalização dos médicos paulistas e políticas de saúde do segundo 

governo estadual Adhemar de Barros (1947-1951) em São Paulo. A investigação inicia-se 

com uma discussão sobre as relações entre fundamentos conceituais do fenômeno 

populista no país e balizas teóricas da Sociologia das Profissões. Em seguida, abordamos o 

desenrolar dessas relações ao longo do governo investigado, enfatizando o papel político-

profissional da Associação Paulista de Medicina, diante da influência adhemarista e no 

contexto de mudanças no âmbito da saúde daquela época. 

 

Populismo e Sociologia das Profissões. 

Tradicionalmente o populismo tem sido discutido como um fenômeno político 

brasileiro característico dos anos entre 1930 e 1964, tendo como elemento característico a 

emergência das massas populares como importante fator da dinâmica política – massas no 

sentido marxista original de classe(s) social(is) de comportamento político heterônomo e 

relações sociais amorfas. No entanto, conforme Ferreira (2001), outros pesquisadores têm 

sido críticos dessa visão dicotômica desigual e sem interlocução entre Estado e sociedade. 

Mas tratar do populismo adhemarista, como aqui, e de suas conexões com os médicos 

paulistas remete-nos à discussão não apenas das ligações entre populismo e relações de 

classes, mas, igualmente, ao problema das relações entre este sistema político e as classes 
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médias, visto que em geral tanto os médicos como outros grupos profissionais1 

identificam-se com grupos de classes médias. 

Em sua formulação mais disseminada, a de Francisco Weffort (1978), o sistema 

político populista teria sido instituído por um golpe político-militar comandado pelas 

oligarquias dissidentes da Primeira República em aliança com as classes médias urbanas. 

Mas como nenhum desses segmentos conseguiu instituir uma nova hegemonia política, e 

como nem os demais grupos oligárquicos, nem a incipiente burguesia nacional 

conseguiram conquistar a hegemonia, a partir do golpe o país entrou numa situação de 

crise de hegemonia, que levou a uma relativa autonomização e personalização do Estado 

frente à sociedade. O autor entende que o “(...) populismo (...) é (...) um fenômeno de 

massas (...) no sentido preciso de que classes sociais determinadas tomam, em dadas 

circunstâncias históricas, a aparência de massa” (WEFFORT, 1978, p. 27). E para a 

formação das massas, foi necessária a existência de uma população operária e pequeno-

burguesa nas cidades, decorrente do maior desenvolvimento urbano-industrial. 

Burguesia e proletariado podem, de acordo com Weffort, encontrar-se em situação de 

massa, mas tendem a desenvolver o comportamento coerente de classe. No entanto, a 

pequena burguesia tenderia a manifestar-se como massa devido a sua condição de classe 

marginal do capitalismo e destinada a desaparecer em decorrência de sua proletarização, 

desenvolvendo não um “sentimento de classe”, mas sim um individualismo político. Tal 

especificidade das massas seria refletida no estilo de liderança que os políticos populistas 

desenvolveriam nas relações com estas suas bases. Weffort explica, assim, o populismo 

adhemarista. A força deste encontrava-se em suas bases eleitorais pequeno-burguesas, que 

procuravam nele a “(...) imagem de um Estado (...) protetor, ao qual se possa recorrer em 

caso de dificuldade” (WEFFORT, 1978, p. 31). Tal expectativa de acomodação 

individualista teria servido ainda de alento a outros setores lumpen da sociedade. 

Mas a teoria do populismo também se dedicou a tratar não apenas das relações entre 

líderes carismáticos e massas urbanas. Décio Saes (1985) dedicou-se ao problema das 

relações entre sistema político populista e classes médias no Brasil. Saes também 

reconhece que o Estado pós-oligárquico configurou-se a partir de uma crise de hegemonia 

em que nenhum dos setores oligárquicos, nem a burguesia industrial ou o que denomina 

“categorias sociais de Estado” (isto é, os tenentes, a burocracia estatal e as demais forças 
                                                
1 Utilizamos o conceito de profissão conforme a Sociologia das Profissões. Para esta, os grupos profissionais 
diferenciam-se dos demais grupos ocupacionais pela exigência de formação educacional de nível superior e 
utilização de seu conhecimento técnico-abstrato na solução de demandas da sociedade e do Estado. 
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armadas) tornou-se o grupo político hegemônico; ele ainda afirma que essa conjugação de 

forças exigiu que o Estado populista, já relativamente autônomo frente à sociedade, 

buscasse novas bases de sustentação através da manipulação dos trabalhadores urbanos. 

Para Saes, classes médias e populismo estariam relacionados porque, por um lado, o 

movimento político-militar instituidor do populismo em 1930 teria sido promovido não 

apenas pelas dissidências das classes dominantes, mas pelo impulso anti-oligárquico, 

estatal-centralizador e industrialista dos tenentes. A trajetória deste novo sistema político 

seria marcada pela ação tanto das categorias sociais de Estado, filiadas às classes médias 

(como no caso do tenentismo, do integralismo e do nacionalismo), como da massa de 

setores de classe média do país: expresso no sindicalismo “médio” de Estado e no 

sindicalismo de Estado da classe operária, que então assume contornos de classe média. 

Seria pelo impulso dessas categorias sociais que o Estado realizaria a 

integração/manipulação da classe operária, através do sindicalismo de Estado e da 

legislação trabalhista. Enfim, o populismo estaria relacionado às classes médias também 

em função de suas crises e queda derradeira. As camadas médias tradicionais, em aliança 

com as oligarquias, haveriam exercido durante todo o período uma pressão anti-populista 

restauradora do liberalismo oligárquico; por outro lado, as baixas camadas médias teriam 

estado ao lado do populismo e foram derrubadas junto deste pelo golpe de 1964; já as 

novas camadas médias urbanas atuariam com seu autoritarismo contra a democracia de 

massas populista e também estiveram presentes na queda do populismo. 

Contudo, defendemos a possibilidade de interpretar alternativamente a participação 

das classes médias no populismo pelo reconhecimento das relações entre setores médios 

específicos – isto é, grupos profissionais – e certas políticas públicas populistas. Assim, 

aqui investigamos as relações entre o grupo de médicos paulistas e políticas de saúde 

adhemaristas – liderança política sempre estudada no Brasil como figura populista2. 

Conforme Duarte e Fontes (2004, p. 112), ainda nos anos 1980, esta interpretação 

tradicional do populismo, expressa aqui em Weffort e Saes, passou a ser criticada por 

vários autores, rejeitando-se a tese de passividade dos trabalhadores urbanos ante uma 

poderosa manipulação estatal. Neste contexto, surgiram, pelo menos, duas visões mais 

gerais acerca dessas questões. Alguns autores apostaram na substituição do conceito de 

                                                
2 ALMEIDA, Fabio de O. (2010). Reforma sanitária e política paulista: as relações entre o processo de 
profissionalização dos médicos de São Paulo e políticas de saúde do governo estadual de Adhemar de Barros 
(1947-1951). SP, UFSCar/PPGS, dissertação de mestrado. 
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populismo pelo de trabalhismo – inclusive, Gomes (1994) propôs o conceito de pacto 

trabalhista, enfatizando que as relações entre os trabalhadores e o Estado aconteceram mais 

na base da reciprocidade, do que de imposição do Estado. De outro lado, sem rejeitar o 

conceito de populismo, autores como French (1987) propuseram outro eixo explicativo, 

que destacou as relações de classe como relações de aliança: assim, as relações entre 

trabalhadores, Estado, classes médias e burguesia teriam se constituído em termos de 

alianças que, embora estabelecidas entre atores desiguais em termos sócio-políticos, não 

prescindiam de negociações. As alianças não seriam apenas de caráter bilateral, mas parte 

de um sistema contraditório de alianças de cada um dos grupos. Conforme French, 

 

Diferentemente de termos como “pacto social” ou “coligação”, o conceito de aliança é fluido e 
dinâmico pela própria natureza. Podem estabelecer-se alianças mediante acordos expressos e 
formais, ou mediante ações não-reconhecidas, mas paralelas. Acresce que elas estão sempre sujeitas 
a renegociações que refletem oscilações de poder entre as partes envolvidas, influências de seus 
respectivos adversários ou o surgimento de novos aliados possíveis. E finalmente, as alianças podem 
ser de natureza tática ou estratégica, efêmera ou duradoura – podem ser traídas, cumpridas de 
maneira incompleta, ou até mesmo impossível de cumprir. Em cada caso, devemos compreender os 
termos da aliança entre os atores importantes em cada nível da estrutura de poder (FRENCH, 1987, 
p. 255-256). 

 

Aliás, acreditamos que a estrutura de poder comporta a investigação não apenas das 

classes tomadas como agregados estanques, mas também das relações de aliança entre 

setores ou grupos sociais específicos que compõe uma mesma classe. Neste sentido, 

compreendemos as relações entre determinados grupos de classe média, como grupos 

médicos, com o Estado populista, em termos de suas alianças com este, as quais marcaram 

a história da medicina ao longo de seu processo de profissionalização. Nessa direção, 

questionamos como certos grupos sociais médios, presentes na estrutura sócio-política de 

São Paulo, relacionaram-se com uma particular liderança populista, como foi o 

adhemarismo em São Paulo. Entendemos que, neste ínterim, são valiosas as contribuições 

de Eliot Freidson e Terence Halliday para o estudo sobre grupos profissionais e processos 

de profissionalização. Aqui combinamos tais perspectivas sobre os conceitos de autonomia 

e neutralidade técnico-profissional, com a ótica de Pierre Bourdieu sobre os campos 

sociais, a fim de observar as conexões do grupo médico paulista com o adhemarismo. 

Conforme Freidson (1996), as pesquisas sobre profissões têm crescido nos últimos 

anos pelo fato de que as profissões se tornaram muito numerosas e importantes 

socialmente. Contudo, em razão de uma falta de consenso sobre quais ocupações e 

informações deveriam ser estudadas, grande parte das pesquisas não seria devidamente 



5 
 

comparável. Outra dificuldade referir-se-ia a ausência de um quadro teórico que pudesse 

dar sentido heurístico mais abrangente ao estudo sobre profissões. Para o sociólogo, a nova 

teoria de classes foi uma tentativa neste sentido; no entanto, o conceito de classe não seria 

tão elucidativo para enfrentar a variedade de profissões e suas diversas formas de inserção 

na economia política. Freidson acredita que os conceitos centrais em Sociologia das 

Profissões devem ser ocupação e profissão, e não o de classe. As profissões distinguir-se-

iam em virtude de sua posição elevada na força de trabalho. Em parte devido às aspirações 

ou origens de classe de seus membros, mas, para o autor, mais importante seria o tipo de 

conhecimento ou habilidade requisitado para seu trabalho. 

Embora a teoria de classes seja um importante recurso analítico para estudos sobre, 

entre outras questões, exploração e dominação sociais, estrutura e estratificação sociais, 

acreditamos que com esta teoria é mais difícil de lidar com certas questões hoje centrais 

para a Sociologia das Profissões, como: formação das identidades profissionais, disputas 

jurisdicionais dentro e fora das profissões, processos de profissionalização, constituição de 

monopólios de mercado e conquista da autonomia profissional. No estudo dessas questões 

são de significativa relevância as contribuições do paradigma do poder profissional. 

Rodrigues (2001) argumenta que as formulações de Eliot Freidson foram importantes neste 

sentido. Segundo Freidson (1994), a profissionalização pode ser identificada como um 

processo em que uma ocupação – pela afirmação das suas competências especiais e dos 

benefícios que seu trabalho oferece à sociedade – obtém o direito exclusivo de realizar 

determinado tipo de trabalho, com controle sobre a formação e o acesso à profissão, assim 

como sobre a avaliação do trabalho realizado. A profissão seria um princípio ocupacional 

de organização do trabalho. E o poder profissional centrar-se-ia na autonomia técnica e no 

controle sobre o próprio trabalho, oferecidos por um monopólio do conhecimento 

(expertise) e por credenciais profissionais (licenças, diplomas, etc.). 

Freidson (2001) desenvolveu um modelo típico-ideal de análise a respeito das 

profissões, como a medicina. Segundo o autor, existiriam três princípios organizadores das 

relações no mundo do trabalho formal: o de livre-mercado, o burocrático e o ocupacional/ 

profissional. Cada um concorreria com os demais para a organização do trabalho, e embora 

nenhum destes se estabelecesse de forma absoluta, toda divisão de trabalho seria dominada 

por algum dos mesmos. O fundamental na lógica de mercado é a defesa da livre escolha de 

consumidores existentes no mercado, sendo combatidos os monopólios profissionais 

baseados na exigência de diploma de nível superior. Na lógica burocrática, defende-se o 

controle administrativo de empresas públicas ou privadas sobre o trabalho, sendo as 
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profissões vistas como corporações que, protegidas pelo discurso do ideal de serviço, lutam 

por interesses específicos. Já o princípio profissional ou profissionalismo sustenta-se no 

mérito e expertise profissionais, alegando que os profissionais atuam de maneira autônoma 

tanto da clientela como dos patrões, na defesa de valores transcendentes. Este princípio 

reuniria as características institucional-ideológicas dos grupos ocupacionais sob a lógica 

profissional. Delinearemos abaixo tais características em análise das condições da 

medicina paulista durante o governo adhemarista. 

A medicina representava um tipo de trabalho especializado, que nos anos 1940 e na 

sociedade paulista, possuía uma base teórica de caráter discricionário (expertise), ocupando 

um espaço destacado na força de trabalho: atestam isso diversas especialidades existentes à 

época, como: clínica geral, pediatria, neuropsiquiatria, dermatologia e saúde pública. Estas 

possuíam conceitos e metodologias para realização de diagnósticos e tratamentos, atuando 

junto a representativos segmentos sociais. Tais médicos controlavam uma jurisdição 

exclusiva e ocupavam posição dominante na área de saúde. Possuíam credenciais 

garantidoras do exercício profissional exclusivo e instituições de formação profissional de 

nível superior, existindo pelo menos três grandes instituições transmissoras de 

conhecimentos e produtoras de credencias em São Paulo: Faculdade de Medicina da USP, 

Faculdade de Higiene e Saúde Pública e Escola Paulista de Medicina. Enfim, encontramos 

nesse grupo uma ideologia que defendia o compromisso com a realização de um bom 

trabalho em vez de sua eficiência econômica: notável em críticas à influência negativa de 

controles sobre seu trabalho oferecidos pela iniciativa privada, que visaria mais o lucro do 

que a oferta qualificada de serviços, ou por serviços controlados pelo Estado, que 

careceriam de condições adequadas ao seu trabalho profissional e ao atendimento à 

população. Apesar dessas críticas, o comprometimento com valores transcendentes 

também se expressava na defesa da maior participação do Estado na área de saúde, a 

despeito do consequente assalariamento de profissionais (RAMOS, 1949). 

Percebemos, pois, considerável aproximação entre as características típico-ideais do 

profissionalismo e elementos peculiares à medicina paulista, que controlava uma área 

exclusiva de atuação profissional e possuía considerável autonomia técnica, estando em 

condições de manter uma relação de interlocução com o Estado adhemaristas. Freidson 

entende que variações institucional-ideológicas do Estado, ou de associações profissionais, 

funcionam como condicionantes que interagem com as características do profissionalismo 

e matizam sua concretização empírica, interferindo nos processos de profissionalização 
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rumo à autonomia ocupacional, sendo o Estado o condicionante mais significativo. Já as 

associações não seriam essenciais para a criação de uma profissão, mas poderiam ser 

influentes para os rumos do profissionalismo já estabelecido. Autonomia possuiria “(...) 

duas implicações bem diferentes – autonomia da influência ou poder de outros, e 

autonomia para influenciar ou exercer poder sobre outros” (FREIDSON, 2009, p. 410).  

Terence Halliday (1999) também apresenta-nos contribuições a respeito da relação 

entre profissões e política ou Estado, e sustenta que os profissionais agiriam não apenas 

como fornecedores de expertise ao Estado, mas, embasados na neutralidade do saber, 

organizar-se-iam em nome da sociedade para defendê-la da autoridade estatal, em favor do 

bem comum. Halliday não exclui a existência de interesses jurisdicionais na atuação 

profissional, nem interesses por status ou benefícios econômico-políticos. O autor entende 

que as motivações do agir profissional constituem um complexo amalgama de orientações, 

que difere conforme o contexto político, econômico ou profissional. Mas, ao lado dessas 

motivações, Halliday encontra uma motivação cívica, que denomina profissionalismo 

cívico, com a qual as profissões fariam a sua própria política, centrada na neutralidade do 

saber, distinguindo-se da política partidária e se protegendo de seus custos típicos. 

Halliday percebe uma tensa, mas necessária, coexistência entre o que ele chama de 

centro da profissão (ou elite, com perfil mais conservador) e a periferia (ou base, mais 

“progressista”). O primeiro grupo mantém uma fronteira mais rígida entre o aspecto 

técnico-profissional e o político-partidário; já o segundo estabelece fronteiras menos 

nítidas e mesclam o aspecto técnico com interesses partidários. Os dois pólos seriam 

necessários para a preservação da posição social dos profissionais, contrabalançando 

elementos que preservam a autonomia, mas mantendo uma abertura aos clamores sociais 

por ações políticas efetivas. Tal equilíbrio só permite a preservação da condição social da 

profissão se o centro mantiver uma separação clara entre política e profissão, e se o outro 

grupo se mantiver na periferia, evitando uma contaminação político-partidária perigosa. 

Essa polaridade elite-base permite-nos fazer uma aproximação da teoria de Halliday 

com a teoria do espaço social desenvolvida por Bourdieu a partir do conceito de campo. “O 

campo se define como o locus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em 

torno de interesses específicos que caracterizam a área em questão” (ORTIZ, 1983, p. 19), 

em que se notam relações e posições de poder em função da distribuição desigual de um 

quantum social em seu interior. Esse quantum o autor chama de capital social, sendo o eixo 

fundamental da estrutura do campo constituída dos pólos opostos dos dominantes e dos 

dominados. Os agentes do primeiro grupo são os que possuem um máximo de capital 
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social; já os dominados notabilizam-se pela ausência/raridade do capital específico que 

caracteriza o campo. A divisão dominantes/dominados implicaria uma distinção entre 

ortodoxia e heterodoxia: o grupo dominante estabelece práticas ortodoxas de conservação 

do capital acumulado, ao passo que os dominados utilizam práticas sociais heterodoxas, a 

fim de desacreditar os detentores reais de capital legítimo. 

Neste sentido, sugerimos que a análise sobre a participação de grupos de classes 

médias determinados, como grupos profissionais médicos, no sistema político populista, 

nos leva a repensar as discussões de Décio Saes a respeito das formas de participação de 

classes médica neste sistema político. Vimos que o autor diferencia em sua análise as altas 

das baixas camadas médias, além de três diferentes camadas de classes médias: as camadas 

médias tradicionais, as baixas camadas médias e as novas camadas médias; cada uma 

caracterizar-se-ia por disposições ideológicas próprias, por uma distinta participação na 

estrutura de poder populista e por particular situação de trabalho. De um lado, as camadas 

médias tradicionais se situariam nas altas classes médias e seriam representadas pela figura 

do profissional liberal típico, ou seja, pelos trabalhadores com formação de nível superior 

que realizariam seu trabalho utilizando-se de sua expertise na condição de autônomos. Já 

as baixas camadas médias seriam representadas por empregados de escritório, bancários e 

pequenos funcionários públicos. Enfim, as novas camadas médias seriam constituídas de 

gerentes, economistas, advogados, engenheiros industriais, técnicos médios, entre outros. 

Isso posto, acreditamos que em sua análise Saes não leva em consideração as 

especificidades da dinâmica particular que caracteriza o campo profissional. Embora trate 

dos profissionais liberais enquanto categoria profissional típica, o autor trata outros 

profissionais empregados em organizações mais como burocratas do que enquanto 

profissionais. Como a Sociologia das Profissões nos esclarece hoje, tanto o profissional 

liberal quanto o empregado em organizações são profissionais em sentido sociológico e se 

diferenciam dos demais trabalhadores pela exigência de formação de nível superior, pela 

necessidade da aplicação criteriosa de um conhecimento técnico-abstrato às tarefas de sua 

ocupação e pela a autonomia e controle sobre o próprio trabalho. Além disso, vimos que 

Saes investiga três ideologias que teriam surgido das categorias sociais de Estado filiadas 

às classes médias, isto é: o tenentismo, o integralismo e o nacionalismo. Mas além dessas 

ideologias, também seria necessário investigar outra ideologia que atingiria setores das 

classes médias, seria importante observar a ideologia dos grupos profissionais. 
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Observamos que Saes chama de altas classes médias as tradicionais camadas 

médias e as novas camadas médias. Em relação a esse aspecto, é bom que se diga que o 

autor trata como participantes da mesma categoria social – novas camadas médias – tanto 

advogados, economista e engenheiros (profissionais em sentido sociológico, isto é, com 

formação de nível superior) como também técnicos médios (sem formação de nível 

superior), desconsiderando as particularidades da condição dos profissionais formados em 

universidades que atuam no mundo do trabalho a partir do uso de sua expertise. Neste 

sentido, profissão deve ser considerada como uma articulação analítica distinta em termos 

de organização e estratificação sociais, ao lado, por exemplo, do conceito de classe. 

O autor trata também de um anti-populismo de estratos superiores das classes 

médias brasileiras: ora como defesa de um liberalismo oligárquico (tradicionais camadas 

médias), ora como uma atitude autoritária de “homens de empresa” (novas camadas 

médias), isto é, entre outras ocupações, de membros da Engenharia, Advocacia e 

Economia. Portanto, nos dois casos Saes relaciona o anti-populismo a uma atitude político-

ideológica conservadora na essência. No entanto, acreditamos que seria possível entender 

esse anti-populismo, alternativamente, como uma atitude anti-política típica de elites 

profissionais que, baseadas no apego à neutralidade profissional (fundada no mérito e na 

expertise), estabelecem uma estratégia de relativo distanciamento da política partidária, a 

fim de preservar sua autonomia técnica dos custos do embate político puro. Assim, mais do 

que duas formas de anti-populismo conservador, teríamos um movimento de elites 

profissionais, que, conforme Halliday, assumem uma postura mais conservadora, centrada 

no apelo à neutralidade da expertise, ante as demandas da política partidária. 

Portanto, o apelo populista e as políticas públicas de figuras como Adhemar de 

Barros podem ter sido colocados por essas elites profissionais a uma distância mais segura, 

como forma de preservarem sua condição profissional. Afirmamos que Halliday não exclui 

a existência de interesses setoriais entre as elites profissionais que se apegam à 

neutralidade profissional, mas destaca que, com o apelo à neutralidade da expertise, as 

profissões abrem um espaço político e assumem um mandato moral da sociedade. O 

sociólogo destaca um contínuo político-ideológico típico de grupos profissionais, que vai 

de um polo mais conservador até um polo mais aberto à política partidária. Neste sentido, 

grupos profissionais determinados, como de médicos, podem ter se mantido relativamente 

distanciados dos apelos populistas, embora também de relativa ambivalência, dependendo 

da maior convergência ou não entre, de um lado, a visão ideológica e os interesses 
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profissionais desses grupos e, de outro, os interesses e as características ideológicas dos 

apelos e políticas públicas de figuras populistas como Adhemar de Barros. Por sua vez, o 

profissionalismo pode ter influenciado as disposições políticas de outros grupos e classes 

sociais, ou as disposições do próprio Estado, num movimento com idas e vindas. 

Conforme Maria Ligia Barbosa, “[para] ir além das aparências é necessário 

examinar com cuidado as formas de inserção social que são criadas pelos grupos de classe 

média ou que se apresentam a eles como possibilidade” (BARBOSA, 1998, p. 129). Um 

tipo específico dessa inserção social seriam as estratégias de profissionalização de setores 

de classe média, que têm feito com que “(...) a representação do mundo social construída a 

partir do profissionalismo tend[a] a se tornar dominante como forma de regulação dos 

trabalhos e das relações sociais em amplos setores do espaço social” (BARBOSA, 1998, p. 

130). A medicalização é um caso exemplar, como evidencia o estudo da medicina paulista. 

Sustentamos que o fenômeno adhemarista oferece interrogações analíticas que 

tocam em questões interessantes à Sociologia das Profissões, que envolvem as políticas 

públicas de saúde adotadas pelo adhemarismo e seu impacto sobre o processo de 

profissionalização médica paulista. Problemas que a teoria de classes tem dificuldade em 

oferecer respostas teóricas adequadas. O que se poderia dizer quanto ao tipo de relação que 

o adhemarismo estabeleceu com grupos sociais específicos, tais como os médicos 

paulistas, os quais, embora identificados geralmente com camadas intermediárias ou 

classes médias, vivenciam uma dinâmica social própria à realidade profissional? Nesse 

mesmo sentido, como se verificou o problema da autonomia profissional dos médicos no 

governo adhemarista? Neste contexto, parece-nos interessante retomar as sugestões feitas 

por Freidson (1996) acerca da necessidade de se substituir o conceito de classe ou de 

estrutura de classe, pelos conceitos de ocupação e profissão, para se analisar grupos 

profissionais, e também, privilegiar o “Estado” como variável central em processos de 

profissionalização. Vimos que Freidson nos esclarece que as relações entre Estado e 

profissão acontecem na base de um processo de interlocução. É assim, pois, que 

reconhecemos as relações entre o Estado adhemarista e os médicos paulistas. 

Nesta direção, retomamos, de modo relativamente alterado, a formulação anterior 

de John French (1995) sobre as relações entre Estado e sociedade no sistema político 

populista, para incorporá-la à nossa análise sobre os médicos de São Paulo e o Estado 

adhemarista: assim, entendemos, como o autor, que as relações entre Estado e sociedade 

durante o governo adhemarista aconteceram na base de contraditórias relações de aliança, 
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as quais, embora estabelecidas entre atores desiguais em termos sócio-políticos, não 

prescindiram de negociações e reciprocidades. Mas, diferentemente desta formulação 

original do autor, substituímos os conceitos de classe e relações de classe, pelos conceitos 

de ocupação e profissão, por serem mais elucidativos em análises sobre grupos 

profissionais e processos de profissionalização.  

No campo profissional médico a luta, segundo Freidson, a conquista e manutenção 

da autonomia ocupacional é a base do poder médico. Conforme Halliday, parte importante 

da conquista e manutenção dessa autonomia advém da preservação da neutralidade técnica 

diante dos custos da política partidária. No caso dos médicos paulistas, discutimos como 

eles lidaram com os custos relacionados à política adhemarista no desenvolvimento de 

políticas de saúde, de modo que acompanhamos o movimento de médicos paulistas em 

busca de equiparação econômico-jurídica ante os advogados que igualmente trabalhavam 

para o governo paulista, bem como as ações de mobilização político-profissional da 

Associação Paulista de Medicina, numa época de significativas mudanças no âmbito da 

saúde. Tais questões implicaram um contexto político-profissional com significativo 

impacto sobre os médicos e seu processo de profissionalização. 

Mas além de possíveis conflitos entre grupos quanto à sua relação com a política 

partidária, também é verdade que a medicina implica um campo de lutas entre grupos que, 

neste governo, encontravam-se em lados distintos, com perfis profissionais diferenciados: 

os médicos liberais e os médicos especialistas que atuavam em equipes de saúde. Entre os 

liberais encontramos tanto o generalista como o especialista. Aqueles realizam trabalhos de 

assistência médica individualizada, atuam no mercado privado e se dedicam, em princípio, 

à medicina curativa. Especialistas que atuam no mercado privado são liberais ou se 

empregam em organizações, onde o trabalho é realizado em equipes de especialistas, 

principalmente em medicina curativa. Por sua vez, sanitaristas e outros médicos ligados ao 

Estado atuam como servidores públicos. Os primeiros realizam trabalhos de medicina 

coletiva, dedicando-se ao cuidado de enfermidades que afetam coletividades (endemias ou 

epidemias): no Brasil, a saúde pública tem combinado medicina preventiva e curativa. 

Outros médicos servidores públicos realizam trabalhos de assistência médica em 

organismos estatais de assistência previdenciária. 

Analisamos aqui uma configuração particular da medicina paulista, em que tais 

diferenças encontravam-se politicamente relativizadas ante o contexto de conflito entre o 

governo Adhemar e os médicos em torno da questão de equiparação, e em função do 
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considerável contexto de mudanças na área de saúde, que se estendem desde a chamada 

“socialização da medicina”, à criação/interiorização da secretaria de saúde pública estadual 

(com criação de delegacias regionais de saúde), até aos desenvolvimentos da medicina de 

grupo. Esta configuração profissional médica, com posições relativamente opostas, não 

exclui as relações de aliança, com as distintas ações, interesses e posicionamentos 

ideológicos podendo convergir ou não, mais ou menos, conforme o contexto. Podemos, 

com isso, entender o maior nível de coesão médica paulista no “Movimento de Assembléia 

Permanente” (que lutou pela equiparação em aliança com os engenheiros). Tal movimento 

contou com participação da APM, que, através de um processo de interiorização 

organizacional, angariou mais forças profissionais e políticas aos médicos de São Paulo. 

 

Médicos paulistas e adhemarismo: relações de aproximação e distanciamento. 

Ao longo deste segundo governo Adhemar de Barros, é possível constatar que as 

relações entre os médicos paulistas e o governo foram marcadas por aproximações e 

distanciamentos, contradições e ambivalências, expressas tanto de um ponto de vista 

institucional ou organizacional como ideológico. Neste artigo, enfatizaremos mais os 

aspectos organizacionais internos à medicina paulista – não apenas, mas especialmente os 

relativos às ações profissionais da Associação Paulista de Medicina – APM. Quanto às 

relações de aproximação-distanciamento, devemos mencionar as idas e vindas que 

marcaram o convívio político entre estas partes em duas questões que atravessaram o 

governo Adhemar de Barros: tratam-se do caso da construção da nova sede social da APM 

e da questão da equiparação jurídico-econômica dos médicos servidores públicos estaduais 

em relação aos advogados que igualmente trabalhavam no governo – a APM, dentre as 

entidades participantes, teve papel destacado na mobilização deste movimento. A luta 

política pela equiparação levou tais médicos a se mobilizarem em torno do chamado 

“Movimento de Assembléia Permanente de Médicos e Engenheiros”, que almejava a 

referida equiparação para estas duas categorias profissionais. Nestas questões, as relações 

entre médicos e governo transitaram de um inicial entendimento mútuo a fases de crise 

aguda (havendo até uma greve médica), mas culminando na aproximação sobre a prestação 

de assistência a médicos e suas famílias através de recursos estaduais geridos pela APM. 

O lado positivo dessa história é notável tanto, mais anteriormente, no caso da 

construção da nova sede da Associação Paulista de Medicina, na capital do Estado, em que 

os médicos conseguiram uma subvenção estadual para a compra do terreno em que vieram 
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a construir sua nova sede, como, igualmente em seguida, em reuniões entre as partes 

(governo e médicos) em que os médicos acreditavam num posicionamento favorável do 

governo à medida de equiparação. Também devemos destacar a criação de uma Secretaria 

de Saúde Pública e Assistência Social, o que contribuiu para a autonomia médico-

profissional ao ampliar a esfera de atuação desses profissionais no âmbito estatal. Enfim, 

vale lembrar a criação de um fundo para assistência a médicos e suas famílias em 

dificuldades financeiras, já ao final do governo. Por determinação legal aprovada no 

legislativo e sancionada pelo executivo estaduais, este fundo passou a ser utilizado pela 

“Casa dos Médicos”, instituição criada e submetida aos cuidados do Departamento de 

Previdência Social da APM. 

De um ponto de vista negativo, lembramos que a questão da equiparação não se 

efetivou da forma inicialmente pretendida pelos médicos de São Paulo ao se reunirem 

diversas vezes com o governador, levando a crises que desembocaram numa ação grevista 

dos profissionais. Desta ação decorreu uma primeira represália do governo, através de uma 

medida legal de advertência aos grevistas, que mais tarde foi cancelada pelo governador. 

Ao final desta luta, o movimento, mesmo conseguindo a aprovação da medida pela 

Assembléia Legislativa, não alcançou seu objetivo, pois Adhemar vetou o projeto de lei 

antes aprovado pelo parlamento paulista, decisão ratificada depois pelos deputados. A crise 

grevista resultou em um processo de desligamento, por parte da APM, de um de seus 

sócios, o próprio governador Adhemar de Barros, que, ao ter combatido o movimento de 

greve de seus colegas de profissão, passou a ser visto por estes como um inimigo. 

Ainda este movimento evidenciou fragilidades nos limites entre a necessária 

neutralidade técnico-profissional e os dissabores que a política partidária pode implicar aos 

seus contendores: evidenciados na declaração pública de que tais médicos não prestariam 

seus serviços profissionais aos deputados estaduais que se mostrassem contrários ao 

projeto de lei de equiparação. Tal situação gerou uma crise entre os profissionais 

mobilizados e a Assembléia Legislativa Estadual, contornada apenas pelo arcebispo de São 

Paulo da época em reunião com as partes. Outra decorrência negativa à coesão médica 

tratou-se dos processos de investigação que os grevistas realizaram para possível 

eliminação de colegas de suas associações profissionais por não apoiarem esta 

mobilização. 

Apesar disso, a Assembléia Permanente conferiu maior nível de coesão política e 

profissional entre seus participantes, talvez não conseguida antes pelos mesmos – revelada 

pela difusão, da capital rumo ao interior, de núcleos de mobilização do movimento, num 
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total de 13 destes núcleos fora da capital paulista, bem como pela participação de distintas 

entidades médicas, como: a APM, o Sindicato dos Médicos de São Paulo e a Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo. Além disso, houve participação de médicos com 

diferentes perfis profissionais, algo notável em todo o processo de ação do “Movimento de 

Assembléia Permanente de Médicos e Engenheiros”. Aliás, os anos de 1947 a 1951 foram 

muito importantes para a consolidação da APM como instituição representativa maior do 

grupo médico do Estado, visto ter vivenciado um processo sócio-político que reafirmou a 

força e os elementos comuns que aproximavam os diferentes segmentos médicos, 

especialmente ao conjugar participação e colaboração, em igualdade de condições, de 

médicos tanto da capital como do interior. Se a “Assembleia Permanente” conseguiu 

mobilizar os médicos paulistas e se montou bases em diferentes núcleos do interior, isso se 

deveu ao apoio de várias entidades profissionais – como da própria APM. 

 

Esforço de consolidação organizacional da medicina paulista: a interiorização da 

APM. 

Criada em novembro 1930 pelos médicos de São Paulo, a Associação Paulista de 

Medicina é uma entidade profissional que, desde sua fundação, tem cuidado dos interesses 

profissionais e científicos dos médicos do Estado. Até a criação da APM, a entidade 

médica de maior projeção em São Paulo era a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo (criada em 1895). Mas até o surgimento do CREMESP, em 1956, a APM se 

constituiu na principal entidade médica de São Paulo. No pós-1930, é possível notar a 

existência de outras entidades médicas, como o Sindicato dos Médicos de São Paulo, 

entidades representativas de especialidades médicas particulares, sociedades médicas 

locais ou municipais, sociedades ligadas a instituições de saúde privadas ou públicas e a 

própria Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Embora todas compusessem o 

conjunto de associações médicas paulistas, nenhuma tinha a força e representatividade da 

APM. Com abrangência estadual consolidada a partir da década de 1940, a APM era a 

principal entidade médica de São Paulo à época do segundo governo Adhemar de Barros. 

Segundo estatísticas do ano de 1944, presentes na “Revista Paulista de Medicina”, 

em janeiro de 1950, o Estado de São Paulo contava com um total de 4.402 médicos 

próximo à metade da década de 1940, sendo 2.381 existentes na capital e 2.021 no interior. 

Ou seja, mesmo antes do início do governo Adhemar, existiam algo em torno de 4.000 a 

4.500 médicos atuantes em todo o Estado, sendo que na parte final do segundo semestre de 
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1949, o total de médicos em São Paulo girava em torno de 5.400 profissionais, 2.400 na 

capital e 3.000 no interior (REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1949, p. 80). Com 

efeito, ao final de junho de 1948, o número de sócios efetivos da APM residentes na capital 

do Estado atingiu o patamar de 1.506 inscritos; já o número de sócios efetivos inscritos 

residentes no interior, totalizava 743. No término do biênio 1947-1948 – isto é, no 

encerramento da primeira metade do governo Adhemar de Barros –, o número total de 

sócios da APM somava 2.797. Na realidade, ao final de 1949, a APM contava com cerca 

de 3.800 médicos associados em todo o Estado, sendo que havia a expectativa de que a 

entidade atingisse algo em torno de 5.000 associados já em dezembro de 1950, de modo 

que a APM caminhava para a condição de instituição realmente representativa da maioria 

dos médicos paulistas (REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1949, p. 89). 

Contudo, a divisão entre sócios efetivos (da capital e do interior paulistas) e sócios 

correspondentes (de outros Estados do país e do estrangeiro) emergiu através de uma 

reforma estatutária estabelecida em Assembléia Geral da entidade a 2 de julho de 1948 

(REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1950, pp. 87-97). A partir desta reforma, os 

antigos sócios correspondentes residentes no interior paulista passaram, como indicado 

acima, à categoria de efetivos, tal qual os membros da APM que moravam na cidade de 

São Paulo. O novo estatuto indicou que existiriam 5 categorias de sócios, os quais seriam: 

a) efetivos; b) os correspondentes nacionais; c) correspondentes estrangeiros; d) 

honorários; e) beneméritos. 

Entre os sócios efetivos da APM que residiam no interior em 1948, encontramos 

profissionais dispersos em várias cidades e regiões do Estado, num total de 160 municípios 

(REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1948, pp. 88-106). Os médicos do interior 

deveriam ser membros de Secções Regionais da APM ou de Sociedades Médicas Locais 

Filiadas à entidade médica anterior, mas aqueles médicos pertencentes a localidades fora 

da área de abrangência de secções regionais ou de sociedade filiadas poderiam ser também 

admitidos como sócios efetivos, desde que contribuíssem com o valor de anuidade 

correspondente à sua condição. Quanto aos sócios correspondentes nacionais, seriam todos 

os médicos que exercessem a profissão fora do Estado de São Paulo, mas residentes em 

outras unidades estaduais do país. Já os correspondentes estrangeiros seriam médicos 

associados que atuassem fora do país. Por outro lado, ficou estabelecido que seriam sócios 

honorários os cientistas de mérito comprovado e sócios beneméritos as pessoas indicadas 

pela diretoria por mérito relativo a serviços relevantes prestados à APM, e que, igualmente, 

fossem aprovados por 2/3 da Assembléia Geral. 
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Ainda conforme a reforma instituiu-se como órgãos dirigentes da APM: a 

Assembléia Geral, a Diretoria e as Comissões Permanentes. A Assembléia Geral foi 

constituída como a instância soberana da entidade, responsável por resolver todos os 

assuntos e atos sociais-chave da APM; a assembleia compor-se-ia de delegados eleitos 

entre os sócios efetivos de cada município do Estado, de acordo com o princípio da 

representação proporcional, e teriam mandato de 2 anos, com a possibilidade de reeleição. 

Na realidade, a reforma estatutária alterou alguns fundamentos da APM relacionados ao 

poder da diretoria, que de o órgão supremo da APM antes da reforma, passou à condição 

de órgão executor das decisões das assembleias gerais. Por outro lado, um órgão 

coordenador e consultivo, o Conselho das Secções e Sociedades Filiadas, foi criado anexo 

à diretoria. Para cumprir com as funções de órgão executivo da associação, o estatuto 

designou a instância da diretoria da APM. Junto à diretoria, seria mantida uma Consultoria 

Jurídica, e anexa à Secretaria Geral, para uso dos sócios da APM, uma biblioteca entregue 

à profissional habilitado contratado especialmente para esse fim. O estatuto ainda 

confirmou um Clube Médico. Por outro lado, as Comissões Permanentes foram instituídas 

como órgãos cooperadores e fiscais da associação, sendo de quatro tipos: a Comissão de 

Defesa da Classe; a Comissão Eleitoral; a Comissão de Finanças e a Comissão Científica. 

O estatuto ainda definiu certos departamentos da APM que funcionariam na capital do 

Estado, tais como Departamentos Científicos, Departamento de Cultura Geral e o 

Departamento de Previdência.  

Enfim, o novo estatuto de 1948 tratou da criação de Secções Regionais e 

Sociedades Filiadas à APM. Conforme o estatuto, estas duas categorias de sociedades 

assumiriam o papel de representar a APM nas cidades do interior paulista. As Secções 

Regionais deveriam ser estabelecidas em cidades onde houvesse conveniência de reunir 

associativamente os médicos das respectivas regiões. Todas as Secções Regionais 

receberiam o nome de Associação Paulista de Medicina, mais a indicação de Secção de 

(nome da cidade) e deveriam ser regidas por um estatuto único elaborado pela APM, sendo 

que, cada uma dessas Secções gozaria de autonomia administrativa e econômica, embora 

devessem respeitar os deveres estabelecidos pelo estatuto da entidade maior. Quanto ao 

título de Sociedade Filiada, o estatuto o designou às associações médicas do interior do 

Estado mediante convênio destas com a diretoria da APM. Da mesma forma que as 

Secções Regionais, as Sociedades Filiadas gozariam de autonomia administrativa e 

econômica; mas conservariam inalteradas suas respectivas denominações, seguidas, no 

entanto, da designação de: “Filiado(a) à Associação Paulista de Medicina”. Os sócios 
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dessas entidades passariam a ser tratados como sócios efetivos da APM. Vimos que o 

estatuto de 1948 ainda criou o Conselho das Secções Regionais e Sociedades Filiadas, que 

funcionaria na condição de órgão consultivo e informativo junto à diretoria da APM. Esse 

conselho compor-se-ia dos presidentes ou membros credenciados daquelas entidades. 

Como se pode notar através dessa retomada dos vários aspectos do novo estatuto 

aprovado em 1948, a Associação Paulista de Medicina estabeleceu uma nova estratégia de 

mobilização dos médicos do Estado de São Paulo, de modo a torná-la concretamente uma 

entidade que representaria, desde então, os médicos não apenas da capital paulista como, 

em igualdade de condições, de todo o interior do Estado. Na realidade, nossos dados 

revelam como havia efetivamente vontade política e profissional, da parte de médicos de 

diversas regiões do Estado de São Paulo, no sentido de fortalecer uma estrutura 

institucional que oferecesse forma e voz organizadas ao conjunto dos médicos do Estado. 

Isso se expressou não apenas na clara diversidade de municípios do interior que possuíam 

médicos associados à APM, como também no considerável número de médicos residentes 

nestes municípios paulistas que compunham os quadros de sócios efetivos do interior. 

Também podemos notar esse processo de mobilização médica e interiorização 

organizacional pela rápida adesão ao processo de filiação institucional à APM, de 

importantes sociedades médicas locais do interior paulista. Entre elas, temos, já em 1950, 

as seguintes entidades: “Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas”; “Sociedade de 

Medicina de Presidente Prudente”; “Centro Médico de Ribeirão Preto”; “Sociedade 

Médica de São Carlos”; “Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto”; 

“Sociedade Médica de Sorocaba”; “Associação de Medicina de Marília”. Além disso, neste 

momento já existiam várias Secções Regionais da Associação Paulista de Medicina. Como 

se pode observar, as cidades abrangidas por essas entidades ligadas à APM encontravam-se 

em áreas diversas e cobriam, em abrangência, boa parte do território do Estado de São 

Paulo, evidenciando as dimensões espaciais atingidas pela atuação da Associação Paulista 

de Medicina. 

Na realidade, houve considerável correspondência entre a instituição das cidades-

sedes das Seções Regionais e Sociedades Filiadas e os municípios que receberam as 

estruturas das Delegacias Regionais de Saúde do Estado. O governo adhemarista analisado 

foi destacado não apenas pela criação de uma Secretaria de Saúde Pública e Assistência 

Social, até então inexistente neste formato, mas por interiorizar suas estruturas criando 

várias Delegacias Regionais de Saúde. Com isso, reconhecemos um movimento de 

interiorização da APM, que foi em grande medida impulsionado pelo movimento 
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correspondente de interiorização das estruturas da Secretaria de Saúde Pública. Portanto, 

sustentamos que as políticas de saúde adhemaristas, apesar das divergências sobre a 

questão de equiparação, favoreceram a organização profissional dos médicos de São Paulo 

não apenas pela via da expansão do mercado de trabalho médico em âmbito estatal (com a 

criação de uma secretaria de saúde pública), mas também porque o movimento de 

interiorização das organizações de saúde estaduais serviu de impulso para a consolidação 

político-institucional e profissional da APM em todo o Estado. 

Por outro lado, a Associação Paulista de Medicina, no intuito de reforçar a coesão 

política e o congraçamento científico e profissional dos médicos do interior paulista com 

os médicos da capital e com a própria organização da APM, promoveu vários eventos pelo 

Estado que mobilizaram os médicos paulistas: foram as chamadas “Caravanas Científicas, 

de Conferências Médicas e Cursos de Férias”. Essas caravanas visitaram diferentes cidades 

do Estado, a fim de estabelecer o intercâmbio cultural entre os colegas da capital e do 

interior e promover uma campanha de união da classe, obtendo a cooperação de todos os 

médicos do Estado dentro dos quadros da APM (REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 

1950, p. 100). Neste sentido, em 1949, foram realizadas caravanas em 32 cidades paulistas 

(REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1949, pp. 93-94). 

Devemos citar igualmente o III Congresso da Associação Paulista de Medicina, que 

se realizou em janeiro de 1951, bem no final do governo Adhemar. Este evento foi o 

primeiro de grande envergadura a ser organizado após a reforma estatutária de 1948, 

contando com ampla participação dos médicos do interior. Várias entidades participaram e 

ofereceram préstimos ao evento, como: a Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista 

de Medicina, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Nossa Senhora da Aparecida, a 

Faculdade de Higiene e Saúde Pública, além do Departamento de Saúde do Estado de São 

Paulo. Da mesma forma, houve a cooperação de firmas produtoras/distribuidoras de 

fármacos e aparelhagem hospitalar. O evento contou com a participação de outras 

entidades, como: a Federação Paulista de Futebol, o Clube Paulistano de Tiro, o Jóquei 

Clube, a Orquestra Universitária de Concertos, o Teatro Brasileiro de Comédia e o Museu 

do Ipiranga, o Departamento de Cultura da Municipalidade e o Museu de Arte de São 

Paulo (REVISTA PAULISTA DE MEDICINA, 1951, pp. 103-111). 

Tudo isso demonstra o esforço da APM em realizar um evento de destaque que 

mobilizasse o conjunto de médicos paulistas, com tratamento de questões centrais à 

medicina e que envolvesse os diversos atores dos serviços de saúde. Ademais, o evento 

expressou o prestígio da APM junto a algumas das principais instituições científicas e 
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culturais do Estado. Realizado depois da reforma estatutária, o congresso contou com a 

participação dos médicos do interior paulista, de tal modo que as reuniões científicas foram 

comandadas pelos presidentes das Sociedades Filiadas e Secções Regionais da APM. 

A própria modificação do status da Diretoria ante as Assembleias Gerais, e a 

equiparação dos sócios da capital e do interior, especialmente em sua representação junto 

às assembleias, ajudaram a transformar a APM em uma instituição realmente de caráter 

estadual. Esse processo de interiorização operou positivamente em relação à autonomia 

ocupacional médica, ao aglutinar forças político-profissionais médicas em um nível sem 

igual no Estado. Neste contexto, é interessante notar certos aspectos da engenharia 

institucional que criou as sociedades filiadas e as secções regionais, particularmente a 

combinação entre a relativa submissão dessas entidades à organização central da APM e a 

abertura no sentido de que ambas as categorias organizacionais mantivessem sua 

autonomia administrativa e econômica. A APM conseguiu encontrar uma forma 

interessante de atrair grupos médicos do interior: ofereceu uma organização coletiva de 

abrangência e força estaduais, mas distribuiu poder relativo, respeitando as condições 

locais em que se situavam a inserção político-profissional dos grupos médicos do Estado. 

A interiorização da APM aconteceu em um período de significativas mudanças na 

medicina paulista: como a “socialização da medicina” (ou maior participação de entidades 

estatais e para-estatais na prestação de serviços de saúde), a qual alterou as condições do 

trabalho médico (como o seu maior assalariamento). O período também foi acompanhado 

da emergência da medicina de grupo, a qual, mais tarde, tornar-se-ia muito importante para 

a configuração da organização da área de saúde como um todo. Assim, o período estudado 

foi de crucial importância para o futuro da medicina paulista, e contou com decisiva 

participação da APM para os rumos que o grupo médico veio a tomar diante de todos esses 

processos de mudança, bem como sobre sua relação com a sociedade e com o Estado. 

 

Considerações Finais. 

Destacamos neste trabalho as positivas, mas ambivalentes ações de fortalecimento 

da coesão profissional médica paulista, especialmente realizadas pela Associação Paulista 

de Medicina. Seja no caso da luta pela equiparação, ou das relações entre a interiorização 

da secretaria de saúde pública e a interiorização da APM, ou então, da prestação de 

assistência aos médicos e suas famílias em dificuldades numa parceria entre Estado e 

APM, procuramos compreender em que medida as conexões entre profissionalismo 

médico e populismo adhemarista foram contraditórias e ambivalentes, em um movimento 
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com “idas e vindas” entre aproximações e distanciamentos, revelando o quão difícil é lidar 

com as fronteiras entre política partidária e profissionalismo. 
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