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FRAGILIDADES DA SAÚDE PÚBLICA 

 

Luciana Barbosa Mendes – bm.lu@yahoo.com.br – UFF/ICHS 

 

RESUMO 

 

Este relatório técnico tem busca identificar possíveis fragilidades da saúde pública, entre elas, 

a má distribuição dos recursos humanos e os reflexos sofridos pela população. A busca por 

respostas passa obrigatoriamente por uma análise cuidadosa da evolução da saúde pública ao 

longo dos anos. Para isso, foi traçada uma linha de raciocínio que se inicia com a Conferência 

Nacional de Saúde que aconteceu em 1941, passando pela criação de um ministério destinado 

exclusivamente a saúde em 1953, no entanto, podemos considerar como marco efetivo o ano 

de 1988, quando o Brasil estabeleceu um sistema de saúde dinâmico e complexo (o Sistema 

Único de Saúde – SUS), o qual tinha como princípio a saúde como um direito do cidadão e 

um dever do Estado. Desde então, vem sendo promovida uma atenção abrangente e universal, 

preventiva e curativa, por meio da gestão e prestação de serviços de saúde, envolvendo a 

comunidade em todos os níveis de governo.  

Em busca de uma visão mais clara, foram observados registros de pesquisas realizadas por 

Institutos reconhecidos como o IBGE, os quais nos possibilitam a percepção da evolução 

obtida ao longo dos últimos anos,  

Estamos na direção certa, prova disso são os esforços empregados na promoção da saúde em 

seus diferentes níveis de prevenção (primário - medidas preventivas, secundário – ações 

realizadas em busca de um diagnóstico precoce, e terciário – busca pela reabilitação do 

indivíduo). É preciso manter os investimentos em recursos humanos, tecnológicos e 

pesquisas, sem deixar de promover uma aproximação entre o SUS e a população, que ainda 

hoje conhece sobre este Sistema. 

 

Palavras-chave: SUS. Saúde Pública. Recursos humanos. Qualidade no atendimento. 
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1 Introdução 

Em busca identificar possíveis fragilidades da saúde pública, foram analisados 

registros que retratam a evolução desta ao longo dos anos, os quais permitiram o confronto 

entre o que está aparente e o retrato real obtido por meio dos registros encontrados nas 

pesquisas realizadas na área de saúde pública. 

Esse tema é relevante a partir do momento que identifica fragilidades na saúde pública 

permitindo que as mesmas sejam tratadas. 

Observa-se que o Sistema Único de Saúde, apresenta algumas fragilidades, as quais 

são identificadas pela população, como: qualidade insuficiente no atendimento dos médicos, 

demora entre a marcação e a consulta com o especialista e número insuficiente de médicos. 

Mesmo com todos os esforços direcionados para uniformizar este atendimento, esta situação 

persiste, conforme podemos perceber na pesquisa realizada pelo IPEA – Sistema de 

Indicadores e Percepção Social (9 de fevereiro de 2011). 

É importante destacar também que, ao longo dos anos percebemos uma mudança em 

relação ao conceito de qualidade na saúde, que inicialmente baseava-se na dimensão técnica 

dos profissionais, posteriormente voltou-se para os aspectos organizacionais e processos 

gerenciais, somente no começo dos anos 90 a opinião do paciente passou a compor a 

avaliação de qualidade, a complexidade deste assunto, bem como a sequência apresentada 

fazem parte do artigo Avaliação da qualidade em saúde. Reflexões teórico-metodológicas 

para uma abordagem multidimensional, de MAURO, Serapioni, publicado em junho 2009. 

 Outra fragilidade a ser considerada é a má distribuição dos médicos, situação que vem 

sendo tratada por programas como o Mais Médicos, mas ainda exige atenção.  

Esta fragilidade é agravada pela carência em algumas especialidades, 41% dos 

médicos em atividade no Brasil não possuem títulos de especialista, como reflexo disso, 

temos a falta de algumas especialidades, não só na rede pública de saúde, mas na área de 

saúde como um todo, como exemplo, podemos citar a Genética Médica, números recentes 

revelam que existem apenas 241 profissionais para atender todo o país, conclusões obtidas no 

estudo Demografia Médica no Brasil 2015, realizado pela Faculdade de Medicina da USP 

(FMUSP) com apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). 
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A atenção dispensada a área de saúde nos últimos anos pode ser percebida também no 

âmbito político, que através da Portaria nº 529, de 1 de abril de 2013, institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente para o monitoramento e prevenção de danos na assistência 

à saúde, fator fundamental a ser considerado na avaliação de qualidade na saúde.   

Através do Portal da Saúde, é possível conhecer as ações e programas ativos, saber 

como fazer uso dos mesmos, bem como acompanhar os impactos destes na sociedade e 

também na individualidade do cidadão, a disponibilidade de informações completas e 

atualizadas nos permite que realizemos o monitoramento dos avanços obtidos nesta área.   

2 Objetivos  

Identificar possíveis fragilidades da saúde pública, avaliar as tratativas que já vem 

sendo aplicadas e seus resultados efetivos, para que posteriormente seja possível contribuir de 

modo efetivo em busca do atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos no que 

diz respeito ao acesso aos serviços de Saúde Pública (unidades de atendimento, recursos 

tecnológicos e humanos). 

 

3 Revisão de Literatura  

Nos últimos anos a preocupação com a qualidade na área de saúde vem se ampliando, 

o que em 1993 levou a Organização Mundial de Saúde, a definir “qualidade da assistência à 

saúde em função de um conjunto de elementos que incluem: um alto grau de competência 

profissional, a eficiência na utilização dos recursos, um mínimo de riscos e um alto grau de 

satisfação dos pacientes e um efeito favorável na saúde”, este conceito é um dos destaques do 

artigo O movimento pela qualidade nos serviços de saúde e enfermagem. Rev Bras Enferm 

2006 jan-fev; 59(1): 84-8, de D’Innocenzo M, Adami NP, Cunha ICKO.  

Refazendo caminhos já percorridos, podemos utilizar como referência o editorial 

Saúde Pública, Qualidade de Vida, escrito por CYNAMON, Szachna Eliasz, em 1990, onde o 

autor relata como um dos principais problemas na área de saúde pública a falta de 

continuidade das ações, uma nova administração ao assumir, em muitos casos, desconsidera 

parte ou totalmente a evolução obtida em ações e programas que encontram-se em 
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andamento, passando a buscar novas alternativas, além disso, não podemos aprisionar as 

questões relacionadas a qualidade na saúde pública as paredes que delimitam laboratórios 

(onde acontecem pesquisas em busca de soluções para problemas de saúde) e Unidades de 

atendimento de saúde (hospitais, Unidades básicas, etc.), uma vez que a qualidade de vida que 

o cidadão possui deve ser considerada como fator relevante em sua condição de saúde, é fato 

que uma pessoa que reside em uma área que possui saneamento básico e tem acesso a água 

potável, por exemplo, estará menos vulnerável a problemas de saúde que alguém que não 

disponha destes recursos, o que nos direciona para um olhar mais amplo.  

Outro fator determinante para obtermos qualidade na área de saúde é a garantia da 

segurança do paciente, e pensando nisso o Ministério da Saúde, em atendimento a Portaria nº 

529, de 1 de abril de 2013, criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, entre outros 

objetivos, podemos destacar: envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do 

paciente e ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. 

Neste programa podemos perceber a evolução histórica deste assunto, onde o marco inicial se 

dá em 1999, onde eram reconhecidos o conhecimento e a responsabilidade dos profissionais, 

no entanto, as falhas não eram penalizadas, até que diversos órgãos e organizações envolvidos 

identificaram a necessidade de assegurarem os direitos dos pacientes através de Leis, 

Programas e Protocolos, neste programada foram definidas ações imediatas e também de 

curto e médio prazo. 

Dentro do contexto evolução da saúde pública, não podemos deixar de considerar os 

levantamentos bibliográficos e registros de pesquisas realizadas por institutos conceituados, 

como IBGE, que nos auxiliam em busca de um melhor entendimento sobre este assunto, 

foram comparados registros de pesquisas realizadas em diferentes momentos e também por 

diferentes órgãos. 

Entre as regiões de nosso País, ainda hoje, existe um grande desequilíbrio na 

distribuição dos médicos, este assunto foi abordado por Póvoa, Luciano e Viegas, Andrade 

Mônica, no artigo: Distribuição geográfica dos médicos no Brasil: uma análise a partir de um 

modelo de escolha locacional, no ano de 2006 e ainda hoje faz parte de nosso dia a dia como 

podemos ver nos números apresentados pelo no estudo Demografia Médica no Brasil 2015, 

citado anteriormente, o Brasil possui uma razão nacional de 2,11 médicos por 1.000 
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habitantes, mas este número não retrata a realidade de fato, pois existem 02 extremos, de um 

lado a região Sudeste com 2,75 médicos por 1.000 habitantes e do outro a região Norte com 

1,09 médicos por 1.000 habitantes. 

Em busca de mais detalhes, foram analisadas informações disponíveis no site do 

Programa Mais Médicos, estas nos permitiram perceber que no Rio de Janeiro, assim como 

em todo o País, também existe a necessidade de uma melhor distribuição de recursos como 

infraestrutura, tecnológicos e humanos, percebemos que as necessidades estão mapeadas e a 

busca por soluções já foram iniciadas. De acordo com o Programa Mais Médicos, no Estado a 

necessidade inicial de mais 75 médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de atuação do Programa mais médicos 

Fonte: http://maismedicos.gov.br/consulta-por-cidade#. Acesso em: 10/03/16 as 15:00h 

 

Outro complicador é o fato de grande parte dos médicos que atuam no Brasil hoje, não 

possuírem títulos de especialistas, o que resultando em um grande desequilíbrio, como segue:  

Dentre os profissionais que possuem título de especialista, praticamente 50% estão 

distribuídos em apenas 6 especialidades, o que provoca um grande desequilíbrio na área de 

http://maismedicos.gov.br/consulta-por-cidade
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saúde, pois em uma ponta temos, a clínica médica com 35.060 especialistas e na outra ponta 

temos  a Genética Médica com apenas 241, estes números foram apresentados no estudo 

Demografia Médica no Brasil 2015, (SHEFFER, Mário -coordenação, BIANCARELLI, 

Aureliano, CASSENOTE, Alex, São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da USP; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; 

Conselho Federal de Medicina, 2015). 

Este problema não é recente, tendo sido apresentado em outros estudos e pesquisas, 

entre eles podemos citar o estudo Demografia Médica no Brasil, que teve o volume 01 

publicado em dezembro de 2011, isso foi possível através de uma parceria entre o CFM 

(Conselho Federal de Medicina) e o CREMESP (Conselho Regional de Medicina do estado 

de São Paulo). 

O artigo A evolução das políticas e do sistema de saúde, de Otávio de Azevedo 

Mercadante (Caminhos da Saúde Pública no Brasil, pág. 236), nos permite perceber a 

evolução lenta e constante ao longo dos anos no sistema de Saúde, nos conduzindo até o 

momento em que a Saúde passou a ser vista como um direito do cidadão e uma obrigação do 

Estado, origem do SUS, tendo este o detalhamento de seus princípios e diretrizes 

estabelecidos por meio das Leis nº 8080, de 19/9/1990, e nº 8142, de 28/12/1990. 

Não faltam registros bibliográficos e pesquisas apresentando problemas em relação a 

Saúde Pública, mas precisamos também destacar os avanços obtidos nos últimos anos, como 

exemplo podemos citar a ampliação do atendimento na rede pública de Saúde, em 2003 eram 

atendidos pelo sistema 57,2% da população, já em 2014 este número passou para 89%, estes 

registros foram destacados por LIA, Márcia, em seu artigo: Pelos avanços necessários na 

Saúde Pública do ano de 2015. 

4 Procedimentos Metodológicos 

Este relatório técnico tem como base pesquisas quantitativas, obtidas através da 

observação dos registros existentes realizados por órgãos reconhecidos e também qualitativas, 

realizadas por meio de levantamentos bibliográficos onde foram considerados o maior número 

possível de informações relacionados ao tema. 
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O levantamento bibliográfico (artigos e publicações sobre o assunto) foi o ponto de 

partida deste artigo, por meio deste, foi possível obter uma visão do que é percebido por 

diferentes autores, e fazer uma comparação com registros obtidos em diferentes pesquisas 

realizadas ao longo dos últimos anos por órgãos reconhecidos. 

5 Análise dos dados registrados em pesquisas de órgão reconhecidos  

5.1 Perfil dos usuários da Saúde Pública 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo IBGE 

em 2008 apenas 16,3% das pessoas que declararam renda superior a 5 salários mínimos 

possuíam cadastros na rede pública de saúde. 

Números mais recentes, levantados pelo Instituto Datafolha e apresentados pelo 

Conselho Federal de Medicina, no estudo Opinião dos Brasileiros sobre o atendimento 

público na área de saúde - Set/2015, revelam que nos últimos anos as mudanças foram 

modestas, confirmando que a busca por atendimento na rede de saúde pública é maior nas 

famílias que declaram menor renda. Dos entrevistados que se declaram como usuários do 

SUS, 51% afirmam possuir renda de até 2 salários mínimos, como segue:  

Considere: 

S.M. = Salário mínimo (R$ 788,00 em 2015) 

Amostra: 2.069 entrevistados 

Tabela 1: Perfil dos entrevistados (Renda) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo Opinião dos Brasileiros sobre o atendimento público na área de saúde Set. 2015, 

Datafolha 
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5.2 Resultados observados 

A utilização da saúde privada passou a fazer parte da realidade da população 

brasileira, é o que nos revela os números apresentados na Pesquisa Nacional de Saúde 

realizada pelo IBGE em 2013, percebemos que a utilização dos planos de saúde e 

odontológicos já faz parte da vida de uma parcela considerável da população, na região 

Sudeste fazem parte deste grupo 36,9% dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Registros da utilização da Saúde Privada 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de 

Saúde 2013 

 

O artigo A triste realidade da saúde pública, escrito por LIMA, Emanuel e publicado 

no site http://www.jusbrasil.com.br/, relaciona diversos fatores que justificariam esta mudança 

de comportamento que vem crescendo. Dentre estes fatores podemos destacar a falta de 

estrutura física e humana, fragilidades já reconhecidas pelo poder público que vem 

trabalhando em busca de soluções. 

Visão esta, que pode ser confirmada pelos dados levantados pelo IPEA, em sua 

pesquisa SISP - Sistema de Indicadores de Percepção Social – Saúde, realizada em 9 de 

fevereiro de 2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/
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Figura 3: Principais melhorias sugeridas pelos entrevistados para os serviços de médicos especialistas 

Fonte: Ipea. Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) 2010. 

 

Considerando, os dados levantados pelo IBGE na Pesquisa Nacional de Saúde 

realizada em 2013, dos entrevistados que não conseguiram atendimento ao buscar a rede de 

saúde, 38,8% alega a falta de médicos. 

Quando comparamos com dados levantados pelo IPEA, em sua pesquisa SIPS - 

Sistema de Indicadores de Percepção Social – Saúde, realizada em 9 de fevereiro de 2011 

percebemos que a situação passou por uma evolução positiva, pois em 2011 em média 57,9% 

queixava-se da falta de médicos, tendo sido este número reduzido para 38,8% em 2013, de 

acordo com o registro acima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Falta de médicos e demora no atendimento foram os problemas mais mencionados 

Fonte: Ipea. Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) 2010. 

32,3%

39,9%

11,8%

41,5%

29,2%

12,0%

37,3%

34,1%

11,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Aumentar o número de

médicos

Reduzir o tempo de

espera entre a marcação

e a consulta com o

especialista

Melhorar a qualidade do

atendimento dos

médicos

Utilizou ou acompanhou Não utilizou Total

35,9%

34,9%

32,8%

35,4%

33,8%

57,9%

28,9%

58,8%

58,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

A falta de médicos

A demora para ser

atendido nos

postos/centros de saúde

ou nos hospitais

A demora para conseguir

uma consulta com

especialista

Utilizou ou acompanhou Não utilizou Total



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

13 

 

 

Inicialmente, quando imaginávamos a falta de médicos nossa atenção voltava-se para 

as regiões mais afastadas, hoje percebemos que se trata de uma questão nacional, conforme os 

dados levantados pelo programa Mais Médicos, o problema atinge o pais inteiro, sendo que 

em diferentes proporções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de atuação por municípios do Programa mais médicos 

Fonte: http://maismedicos.gov.br/consulta-por-cidade# Acesso em: 16/05/16 as 10:00h 

 

Na tentativa de solucionar e/ou minimizar este problema, o Estado do Rio de Janeiro 

também está sendo contemplado pelo programa Mais médicos, que prevê além da ampliação 

do número de médicos, investimentos em infraestrutura e equipamentos. 

Inicialmente para o Rio de Janeiro estão programados 75 novos médicos.  

Como reflexo dos esforços em busca de soluções para os problemas ligados a Saúde 

Pública, já é possível percebermos uma melhora significativa dentro da realidade apurada, 

como destaque podemos citar a evolução retratada nos dados levantados pelo IBGE na 

Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013, onde 96,3% (região Sudeste) dos 

entrevistados que buscaram atendimento na rede pública de saúde, afirmaram ter conseguido 

na primeira tentativa, evolução que se confirma quando utilizamos os dados levantados pelo  

http://maismedicos.gov.br/consulta-por-cidade
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Figura 6: Acesso ao SUS 

Fonte: Estudo Opinião dos Brasileiros sobre o atendimento público na área de saúde Jul/14, 

Datafolha 

 

Claro que, a evolução precisa ser reconhecida, mas sem deixar de lembrar que os 

resultados ainda não são suficientes, como fica evidente na Avaliação de atendimento do 

SUS apresentada no Estudo Opinião dos Brasileiros sobre o atendimento público na área de 

saúde Set. 2015, apresentado pelo Conselho Federal de Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo Opinião dos Brasileiros sobre o atendimento público na área de saúde Set. 2015, 

apresentado pelo Conselho Federal de Medicina 
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Como contribuição efetiva para os problemas citados anteriormente é o 

desfinanciamento Federal, o qual é muito bem colocado, pelo CARVALHO, Gilson (médico 

pediatra) em seu artigo: A Saúde Pública no Brasil, Estud. av. vol.27 no.78 São Paulo 2013, 

onde são registradas as seguintes informações: em 1997 o gasto federal com saúde eram R$ 

294,00 per capita e em 2003 o valor havia caído para R$ 234,00 per capita, as perdas vem se 

acumulando ao longo dos anos e será preciso um tempo para que o prejuízo seja revertido de 

fato. 

Este desfinanciamento reflete nos serviços de saúde oferecidos a população como um 

todo (recursos humanos, materiais e tecnológicos). 

Uma outra questão a ser considerada é o número reduzido na oferta de algumas 

especialidades, o levantamento apresentado pelo CFM - Conselho Federal de Medicina 

(Demografia Médica no Brasil 2015), aponta que 06 especialidades juntas correspondem a 

metade dos médicos que atuam hoje na área de saúde (rede pública e privada), o que dá 

origem a carência de outras. 

A carência e/ou má distribuição de especialistas é um fator que merece atenção, pois 

não possui solução imediata e fácil, o que significa que irá exigir muito trabalho dos 

especialistas até que se encontre uma solução definitiva. 

Diante dos dados levantados ao longo deste relatório, segue uma proposta que busca 

contribuir para minimizar a fragilidade levantada anteriormente: 

Considero como sendo uma possibilidade real para melhor distribuição dos 

especialistas sem gerar custos e transtornos consideráveis a criação de Programa de 

compartilhamento de especialistas, onde o município poderia otimizar os serviços dos 

profissionais que o atendem, para isso seria preciso: 

O mapeamento das unidades municipais de atendimento com a mesma finalidade (Ex.: 

Postos de Saúde da Família) e seus respectivos especialistas; 

Divisão destas unidades em grupos, considerando a maior proximidade possível;  

Situação hipotética: 

Considerando um município com 20 Unidades Básicas de Saúde, faz-se um 

mapeamento avaliando a proximidade destas, e as divide em 05 grupos, cada um com 04 

Unidades. 
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Vamos considerar 03 especialidades de um dos grupos, o qual chamaremos - grupo A. 

Tabela 1- Situação hipotética - cenário de referência. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora deste relatório. 

Tabela 2- Situação proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora deste relatório. 

Considerações: 

A perda parcial na capacidade de atendimento da unidade que compartilha seu 

especialista é minimizada pela proximidade com as demais unidades, o que permite que em 

casos de necessidade, o paciente atendido por determinada unidade possa fazer uso das 

demais. Em contrapartida, as 04 unidades passam a dispor das 03 especialidades o que amplia 

o número de pacientes atendidos. 

Para os profissionais o impacto será mínimo, uma vez que, estes prestam serviços para 

o município e um dos critérios para a definição do grupo será a proximidade entre as 

unidades. 

Esta proposta não soluciona a carência de atendimento especializado, mas, minimiza 

os impactos negativos até que tenhamos uma solução definitiva. 

 

Especialistas

Quant. 

Unidade 

1

Quant. 

Unidade 

2

Quant. 

Unidade 

3

Quant. 

Unidade 

4

Total

Neurologista 1 0 0 0 1

Cardiologista 0 1 1 0 2

Ortopedista 1 2 0 1 4

Situação de referência - Grupo A 

Especialistas

Quant. 

Unidade 

1

Quant. 

Unidade 

2

Quant. 

Unidade 

3

Quant. 

Unidade 

4

Atendimento 

a cada 

Unidade

Neurologista Mensal

Cardiologista Quinzenal

Ortopedista Semanal

Situação Proposta - Grupo A 

Revezamento no atendimento, o especialista 

atenderia as 04 unidades, sendo uma a cada 

semana.

Revezamento no atendimento, cada 

especialista atenderia a 02 unidades, sendo o 

atendimento quinzenal em cada uma delas.

A unidade que possui 02 especialistas cederia 

01 para a Unidade que não possui, assim 

cada unidade ficaria com um especialista.
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6  Conclusão  

 

O levantamento bibliográfico associado aos dados levantados em pesquisas de órgão 

reconhecidos permitiu a seguinte constatação: 

A falta de médicos e/ou especialistas é real, e vem sendo tratada (como exemplo 

podemos citar o programa Mais Médicos), mas exige um monitoramento constante para que 

os resultados sejam efetivos, este monitoramento hoje é realizado pelos especialistas que 

conduzem as ações, mas pode e deve ser feito por todos os cidadãos brasileiros. Precisamos 

divulgar intensamente as ferramentas disponíveis para que a população tome conhecimento 

dos canais de informação, só assim, ela poderá conhecer e fazer uso destes recursos, passando 

a contribuir ativamente através do monitorando dos investimentos empregados, bem como, os 

resultados obtidos. Uma das principais ferramentas é o Portal da Saúde, o acesso é simples, e 

está disponível para qualquer pessoa. 

Uma possibilidade seria a ampliação da utilização de veículos de comunicação de 

massa (televisão, rádio, etc.), sendo estes aplicados com maior frequência na divulgação de 

programas educativos voltados para a prevenção de saúde, aproximando a população dos 

recursos disponíveis (ações e programas existentes), hoje existe a utilização destes veículos, 

no entanto, em caráter modesto e muita das vezes, para tratar problemas já estabelecidos 

como epidemias ou surtos.  

Uma vez estabelecida uma enfermidade, o nível de informação que o paciente possui 

será um diferencial, pois quando ele conhece os recursos disponíveis (ações, programas, etc.), 

existe a redução do tempo de busca, ampliando a expectativas de recuperação. 

A carência de profissionais com título de especialista foi confirmada pelas pesquisas 

de institutos reconhecidos como o IBGE, a busca de soluções para esta fragilidade passa pelos 

recursos financeiros e avança pela necessidade de conscientização, faz-se necessário ampliar a 

divulgação das especialidades que possuem maior carência, por meio de campanhas e 

seminários, bem como, promover ações que possam motivar os profissionais a optarem por 

suprir estas necessidades e assim alcançarmos o equilíbrio tão esperado 

Ao longo dos anos a evolução na Saúde Pública torna-se evidente, como exemplo 

podemos citar o acesso ao atendimento, mas precisamos encarar com seriedade os desafios.  
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