
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
 

 
 
 
 

BARBARA LIMA CEDO DA SILVA 
 
 
 

 
 
 
 

A Disparidade no Acesso ao Sistema de Saúde e o 

“Programa Mais Médicos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 

2015 



 

 

 

 

BARBARA LIMA CEDO DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Disparidade no Acesso ao Sistema de Saúde e o 

“Programa Mais Médicos” 

 

 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Administração Pública, modalidade presencial, do 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Bacharel em 
Administração Pública. 
 
Equipe de Orientação: Prof. Dr. Arnaldo Provasi 
Lanzara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volta Redonda 

2015 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 
 

Este trabalho apresentará uma breve trajetória do sistema de saúde brasileiro, em 
especial do Sistema Único de Saúde (SUS), apontando seus principais problemas. 
Em referência a esses problemas, este estudo focará na disparidade do acesso a 
atendimentos e serviços de saúde por todo o território nacional e na falta de 
médicos. Para tanto, o trabalho buscará analisar o “Programa Mais Médicos” em 
termos de efetividade e como desdobramento dessa análise irá verificar também a 
questão dos conflitos em torno dessa medida. O estudo irá analisar a organização e 
o modo de funcionamento dessa política pública, criada para fixar os médicos nas 
regiões mais carentes de atendimento e cobertura dos serviços públicos de saúde. 
 

Palavras-chave: SUS; Disparidade; Política Pública de Saúde; Programa Mais 
Médicos; Conflitos. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho aborda um dos principais problemas vivenciados hoje no 

contexto brasileiro: as disparidades existentes no acesso da população aos serviços 

de saúde, ressaltando o papel emblemático que o Sistema Único de Saúde (SUS) – 

público e universal – desempenha no sistema de saúde do país. 

Além de realçar os principais fatores que impedem o SUS de garantir o 

acesso universal aos serviços públicos de saúde para toda a população brasileira, 

este trabalho tem como objetivo geral do estudo é analisar o “Programa Mais 

Médicos” em termos de efetividade e como desdobramento dessa análise irá 

verificar também a questão dos conflitos em torno dessa medida. Criado pelo 

Governo Federal em 2013 e previsto na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, o 

referido programa busca suprir as deficiências decorrentes da distribuição desigual 

de médicos no território nacional e das disparidades da população no acesso aos 

serviços sanitários. Tais deficiências se afiguram hoje como as principais 

dificuldades para o SUS se institucionalizar em todo território brasileiro, garantindo 

uniformidade e equanimidade das suas políticas. 

A principal estratégia de política pública concernente ao PMM é atenuar essas 

deficiências, buscando fortalecer a capacidade de provisão de serviços médicos no 

âmbito dos SUS. Dentre as principais diretrizes fixadas pelo programa, podemos 

destacar: a contratação de mais profissionais de saúde para áreas carentes de 

atendimento; o aumento da oferta de vagas nos cursos de medicina; e o incremento 

dos investimentos em infraestrutura de assistência médica nos diversos níveis de 

atenção. 

Como se pode observar acima, o aumento do número de médicos não é a 

única estratégia perseguida pelo programa, prevendo também investimentos em 

infraestrutura e uma nova concepção para a residência médica, que será abordada 

melhor no capítulo 3. Contudo, é a contratação de novos médicos para atuar no 

âmbito da saúde pública que vem gerando uma série de controvérsias em torno do 

PMM, colocando em lados opostos o Governo Federal, responsável direto pelo 

Programa, e a comunidade médica, representada por suas associações 

profissionais.   
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Quando o PMM foi implementado, a comunidade médica brasileira mostrou-

se fortemente reticente, manifestando-se contra a vinda de médicos estrangeiros 

para suprir a ausência de profissionais nas áreas mais carentes. Alguns médicos 

partiam do pressuposto de que a vinda dos profissionais estrangeiros para o país 

ameaçaria as oportunidades de emprego - o que não é real se analisarmos as 

especificidades do programa. Outros médicos, por sua vez, defendendo posturas 

mais agressivas, supunham que a ingerência do Estado na alocação e distribuição 

dos profissionais pelo território brasileiro ameaçaria o princípio do “exercício liberal 

da medicina”, representando um perigo potencial de “estatização” da profissão.  

Entretanto, ao se analisar detidamente o programa, observa-se que a 

preferência do governo é por médicos brasileiros, e que só são selecionados 

médicos "intercambistas"1  quando as vagas não são preenchidas adequadamente. 

Cabe aqui destacar que a tão propagada ameaça de “estatização” da profissão 

médica, fortemente divulgada pela mídia, nada mais é do que uma tentativa do 

Estado brasileiro de distribuir equanimemente os profissionais de saúde por todo 

território nacional.  

Para a consecução dos objetivos deste trabalho, a metodologia utilizada foi a 

pesquisa exploratória. Num primeiro momento, a pesquisa partiu de uma revisão 

bibliográfica sobre temas pertinentes ao processo de implementação do SUS no 

Brasil. Em seguida, a pesquisa consistiu em mostrar de forma mais descritiva2 sobre 

o Programa Mais Médicos com informações dispostas no site do Ministério da Saúde 

e levantar algumas informações adicionais divulgadas na mídia impressa e 

eletrônica para desenvolver o capítulo 4, sobre o antagonismo entre a classe médica 

e o Governo. 

Através desses recursos metodológicos, foi possível averiguar os contornos 

iniciais do Programa, suas principais linhas de ação e seu nível de conflitividade 

política.  Para as finalidades deste estudo, é importante salientar o fato de o 

programa em questão ser bastante recente, o que impede este trabalho de tirar 

conclusões precipitadas sobre os reais impactos de sua implementação. 

                                                
1
Intercambistas são os médicos estrangeiros contratados para atuar no âmbito do PMM assim 

designados pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Ministério da Educação (MEC).  
2 Descritiva por não haver diferentes dados disponíveis para pesquisa, apenas o que está disponível 
no site do Ministério da Saúde. 
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A justificativa deste trabalho vem a ser a importância que o Programa adquire 

para parcelas expressivas da população brasileira que dependem das prestações 

médicas oferecidas pelo sistema público de saúde. Nota-se que mesmo após 25 

anos de sua implementação, o SUS ainda carece de mecanismos estáveis de 

financiamento e de capacidade técnica para levar a milhões de brasileiros uma 

assistência à saúde digna, integral e universal, tal como prevista no texto 

constitucional de 1988. Daí a importância de programas como o PMM que visam 

facilitar o acesso da população aos serviços de saúde através da ampliação da 

oferta de médicos e equipamentos sociais, especialmente nas regiões mais carentes 

do país. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro é feita uma 

breve trajetória das políticas de saúde no Brasil, focando na criação do Sistema 

Único de Saúde e nos seus problemas estruturais. No segundo capítulo é feita uma 

análise desses problemas, enfatizando a crise de financiamento do SUS e as 

desigualdades regionais na oferta e distribuição de serviços médicos. A natureza 

desses problemas remete o assunto para a importância do PMM, que será abordado 

no terceiro capítulo, salientando o seu desenho organizativo, modo de operação e 

nível de conflitividade política, abordado no quarto capítulo.  
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1. TRAJETÓRIAS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 
 

 
A política de saúde pública brasileira – nesse caso, mais especificamente o 

Sistema Único de Saúde (SUS) – foi influenciada pelo desenvolvimento das 

chamadas políticas do Estado de Bem-Estar Social. Tais políticas se desenvolveram 

após a Segunda Guerra Mundial em alguns países de capitalismo avançado e 

resultaram de um envolvimento mais direto do Estado na provisão de serviços 

sociais, acompanhando os processos de democratização e de juridificação de 

direitos.  

O Estado de Bem-Estar Social é definido por Nogueira como “uma particular 

forma de regulação social que se expressa pela transformação das relações entre o 

Estado e a sociedade, a um dado momento do desenvolvimento econômico” 

(NOGUEIRA, 2011. p.91). Assim, o Estado de Bem-Estar Social deu as 

coordenadas para a constituição de importantes políticas de educação, saúde, 

saneamento, habitação, trabalho e renda, contribuindo para o aprimoramento das 

condições de vida da população.  

Contudo, em alguns países de desenvolvimento capitalista periférico, como o 

Brasil, esse Estado acabou tendo um desenvolvimento bastante limitado.  As 

políticas sociais produzidas no país foram insuficientes para provocar uma ruptura 

no ciclo de reprodução das desigualdades.  

No Brasil, as políticas de saúde refletiram esse caráter limitado do 

desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. Por muito tempo os serviços de 

saúde permaneceram atrelados a uma “dualidade estrutural” que conformou 

diferentes modelos de provisão de assistência médica. De um lado, estavam os 

serviços médicos de média e alta complexidade que eram destinados aos grupos 

que contribuíam regularmente para as instituições previdenciárias do Estado; de 

outro, agrupavam-se os serviços de natureza preventiva, que eram financiados 

diretamente pelo Estado e destinados aos grupos alijados do mercado formal de 

trabalho e, por isso, sem acesso aos benefícios da previdência social (Lanzara, 

2006). 

Esse modelo dual de provisão de serviços médicos tem sua origem na 

estratificação do mercado de trabalho, e no modo segmentado pelo qual se 

estruturou os direitos de cidadania social no país. De acordo com Wanderley 
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Guilherme dos Santos (1979) os direitos sociais de cidadania no Brasil só eram 

concedidos aos grupos formalmente integrados ao mercado de trabalho; um 

processo que o autor denomina de "cidadania regulada". No início da década de 

1930 no Brasil até o final do Regime Militar (1964-1985), apenas quem tinha ofício 

comprovado, via carteira de trabalho, tinha direito a um benefício social.  

Na área de saúde estes serviços eram caracterizados por uma oferta bastante 

seletiva, refletindo a importância relativa que as diferentes categorias ocupacionais 

desempenhavam no processo acumulativo. Para os grupos que não contribuíam 

com os institutos previdenciários e compunham a grande maioria da população 

brasileira, prevaleceu, conforme afirma Lanzara (2006), a lógica excludente do 

racionamento de recursos e a ausência de cobertura de atendimento hospitalar.  

É importante salientar que o Estado brasileiro abdicou de construir uma 

infraestrutura própria de serviços hospitalares. Os poucos hospitais públicos 

construídos antes da criação do SUS, em 1990, concentraram-se nas áreas 

economicamente mais dinâmicas do país, juntamente com o complexo hospitalar 

privado que cresceu basicamente nessas áreas, acirrando as disparidades na 

distribuição dos serviços médicos pelo território brasileiro. 

Contudo, é durante o regime militar (1964-1985) que a situação sócio-

sanitária do país se agrava em decorrência da adoção de políticas privatistas para o 

campo da saúde. O modelo de medicina previdenciária adotado pelos governos 

militares centrou-se na contratação privada de serviços pelas instituições 

previdenciárias do Estado, prejudicando ainda mais a população de baixa renda 

(LANZARA, 2006).  

A falta de repasse de recursos para as políticas públicas de saúde levou o 

sistema de saúde brasileiro a experimentar uma crise sem precedentes3·. Essa crise 

se agravou em decorrência do modelo econômico adotado pelo regime militar, 

fortemente concentrador de renda. O resultado desse processo foi a segmentação 

de clientelas, a privatização da assistência médica, o aumento da exclusão e das 

desigualdades no acesso aos serviços sanitários. 

Com o movimento de redemocratização do país no final da década de 1970 e 

início da década de 1980, teve surgimento a proposta de reformular a política 

                                                
3
 De acordo com Braga e Paula, 1981 apud Mansur, 2001, no regime militar o repasse se dava em, 

apenas, torno de 2% do PIB, sem contar o encarecimento dos procedimentos médicos contratados 
pela previdência. 
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pública de saúde. Esse processo foi protagonizado pelo Movimento de Reforma 

Sanitária, que articulou os atores políticos e sociais descontentes com o antigo 

modelo de medicina previdenciária. (ESCOREL et. al, 2005). Surgiu daí a primeira 

experiência de saúde coletiva, o Plano de Localização de Unidades de Serviços, que 

colocou em prática uma metodologia de programação de serviços voltada para o 

atendimento integral e universal da população. Essa metodologia buscava aplicar a 

universalização do acesso aos serviços, considerando as demandas da população e 

o total dos serviços disponíveis. Não obstante o fato de o referido plano ter 

beneficiado a clientela previdenciária de uma determinada região, ele teve como 

efeito mais imediato provar a existência de uma forma mais racional e justa da 

distribuição dos serviços médicos fornecidos no âmbito da previdência social. 

Contudo, é na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida de 17 a 21 de 

março de 1986, que foram lançados os princípios da Reforma Sanitária, onde se 

aprovou a criação do SUS, criando-se um novo arcabouço institucional para a saúde 

pública, distinto daquele que prevalecia nas antigas instituições previdenciárias do 

Estado. Essa Conferência contou com a participação de diversos representantes do 

setor saúde, da sociedade civil e dos partidos políticos. Nela foram discutidos temas 

relevantes para o bem-estar da sociedade, tais como saúde como direito, 

reformulação do sistema nacional da saúde e financiamento setorial. 

A Constituição de 1988 representou uma importante etapa que viabilizou um 

processo de reformas sociais progressistas. Com ela, estruturou-se um sistema de 

proteção social inspirado nos valores do Estado de Bem-Estar Social. O seu âmago 

está nos princípios da universalidade, da seguridade social e da compreensão da 

questão social como um direito de cidadania. Sendo assim, nossa Carta Magna 

consagrou o SUS e dispôs sobre sua organização, devendo ser universal e 

igualitário, descentralizado e financiado pelo governo (fundos públicos). 

O novo marco constitucional estabelece de acordo com a Cartilha do SUS 

(2014, p. 8) e na própria Constituição Federal de 1988, que: 

 

A saúde é um dever do Estado. Aqui, deve-se entender Estado não apenas 

como o governo federal, mas como Poder Público, abrangendo a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios. A implementação e a gestão do 

SUS são, portanto, também obrigações das municipalidades, que devem 

trabalhar integradas às demais esferas de governo, na construção de 
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políticas setoriais e intersetoriais que garantam à população acesso 

universal e igualitário à saúde. (Constituição Federal, 1988) 

 

Embora a criação do Sistema Único de Saúde no marco da Constituição 

tenha representado uma ruptura com o antigo modelo da medicina previdenciária, os 

problemas relacionados à desigualdade no acesso aos serviços de saúde pela 

população ainda persistem.  

Desde que o SUS foi criado, o mesmo passou por inúmeras provações 

referentes ao seu financiamento e a continuidade dos seus serviços. Por 

consequência das políticas de ajuste fiscal da década de 1990, o SUS foi 

drasticamente afetado pela contenção de gastos, o que acabou gerando uma crise 

de financiamento. 

Conforme afirma Viana et al (2013), está disposto na Constituição Brasileira 

que a saúde é uma das três áreas que faz parte da seguridade social, devendo ela 

ser financiada por toda a sociedade, direta ou indiretamente, através de recursos 

oriundos do Orçamento da Seguridade Social (OSS)4. Compõe este orçamento um 

conjunto de contribuições sociais que vem da folha de salários e demais 

rendimentos do trabalho, além do lucro das empresas e seu faturamento, da 

importação de bens e serviços do exterior (a partir de 2003) e da receita de 

concursos de prognósticos5. 

Segundo Fagnani e Vaz (2013), a Seguridade Social é um importante 

mecanismo de proteção social e um importante instrumento para o desenvolvimento. 

Além de transferências monetárias para as famílias, da previdência, do trabalho e da 

assistência social, a seguridade social brasileira contempla a oferta de serviços 

universais proporcionados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Na tentativa de conter avanços na Seguridade Social, o Executivo Federal 

implementou, em 1994, a Desvinculação de Receitas da União (DRU). Através 

desse mecanismo de desvinculação orçamentaria, o Executivo e os ministérios da 

área econômica capturaram receita da Seguridade para outras áreas, como Fagnani 

e Vaz explicam melhor abaixo. 

                                                
4 Artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
5
 Receitas vinculadas à saúde de estados e municípios (percentuais) (2003): ICMS; IPVA; ITCMD; 

cota-parte do FPE; cota-parte do IPI-Exportação; Transferências Lei Complementar 87/96-Lei Kandir; 
Imposto de Renda Retido na Fonte; Receita da Dívida Ativa de Impostos; Multa, Juros de mora e 
Correção monetária de impostos; ISS; IPTU; ITBI; cota-parte do FPM; cota-parte do ITR; cota-parte 
do ICMS; cota-parte do IPVA. 
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Preceitos constitucionais no tocante ao financiamento tem facilitado a 

captura desses recursos para outras finalidades não previstas pela 

Constituição. O orçamento da Seguridade Social tem se mantido 

superavitário desde os anos 1990. Esse fato tem sido registrado mesmo 

com a instituição da atual Desvinculação das Receitas da União (DRU) em 

1994, que captura 20% das receitas da Seguridade Social para serem 

aplicados livremente pela área econômica, bem como pela política de 

isenções tributárias, intensificadas a partir de meados da década passada 

(FAGNANI e VAZ, 2013, p. 95). 

 

Em 2011, as desvinculações orçamentárias feitas através da DRU retiraram 

cerca de R$ 52,6 bilhões do orçamento da seguridade e esses recursos passaram a 

ser tratados como se pertencessem ao orçamento fiscal. Grande parte dos recursos 

desviados do orçamento da seguridade foi drenada para o cumprimento das metas 

do ajuste fiscal, comprometendo sobremaneira o financiamento das políticas sociais, 

especialmente na área da saúde.  

Desde meados da década de 1990, várias medidas tópicas foram tomadas 

para tentar reverter a crise financeira da seguridade social provocada pelas 

desvinculações orçamentárias. A criação da CPMF (Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira), em 1997, pôde ser enquadrada como uma dessas 

medidas, que tentava criar recursos adicionais especialmente para a área da saúde. 

Mas por pressões empresariais a mesma acabou sendo extinta em 2007.  

O gasto com saúde é na maior parte federal. Contudo, ao longo dos anos, o 

padrão de gasto foi se alterando em razão do processo de descentralização na área, 

com o crescimento da participação dos governos estaduais e municipais no 

financiamento e também na provisão direta de serviços. A tabela 1, a seguir, 

demonstra essa diferença de gastos. 
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Tabela 1- Participação das esferas de governo nos gastos públicos em 

saúde. (Em bilhões de reais) 

 

Fonte: Ugá; Marques (2005). 

 

O processo de descentralização da saúde já está praticamente completo. No 

início da década de 2000cerca de 99% dos municípios brasileiros já haviam aderido 

ao sistema público e universal. Segundo Arretche (2005), o Ministério da Saúde é o 

ator mais importante e poderoso no que se refere à produção de políticas para o 

setor – possuindo certa autoridade unilateral causadora de conflitos – sendo 

atribuídas a ele responsabilidades e decisões importantes. Porém, essas 

responsabilidades de certo modo são divididas com os municípios que gerenciam os 

programas locais e com os estados que ficaram incumbidos de prestar suporte para 

os municípios. Entretanto, ambos os entes subnacionais são dependentes de regras 

e transferências de verba do governo federal para implementar todos os projetos 

criados.  

O Governo Federal acaba fazendo pressão sobre estados e municípios para 

que os mesmos acabem aceitando e colocando em prática projetos e/ou programas 

federais de saúde, tentando garantir que os recursos transferidos sejam usados 

naquela área especificamente. 

A divisão de recursos feita setorialmente ajuda a explicar a diferença na oferta 

de serviços de saúde no Brasil, por conta da disponibilidade de recursos financeiros 

que cada esfera subnacional recebe e aplica na saúde. As duas áreas em destaque 

referem-se à de Atenção Básica (AB) e a de Atenção Primária à Saúde (APS).  

O primeiro foi definido pelo MS como “um conjunto de ações, de caráter 

individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde, 

voltadas para a promoção de saúde, prevenção de agravos, o tratamento e a 

Ano Valor do Gasto Total Valor do Gasto Federal % Valor do Gasto Estadual % Valor do Gasto Municipal %

2000 34.035 20.351 59,79% 6.313 18,55% 7.370 21,65%

2001 40.032 22.474 56,14% 8.268 20,65% 9.290 23,21%

2002 47.044 24.736 52,58% 10.278 21,85% 12.029 25,57%

2003 53.091 27.181 51,20% 12.144 22,87% 13.765 25,93%

2004 65.141 32.703 50,20% 16.028 24,61% 16.409 25,19%

2005 74.674 37.145 49,74% 17.236 23,08% 20.292 27,17%

2006 84.118 40.750 48,44% 19.798 23,54% 23.569 28,02%

2007 93.995 44.303 47,13% 22.566 24,01% 26.425 28,11%

2008 109.036 48.670 44,64% 27.922 25,61% 32.444 29,76%
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reabilitação” (Brasil, 2004: 5). Já o segundo surgiu da necessidade de racionalização 

de gastos hospitalares.  

Em 2000, a política preventivista foi percebida como “estratégia organizativa 

da atenção, definida pelos princípios e diretrizes que esses serviços devem 

proporcionar” (STARFIELD, 2001, apud BRASIL, 2004: 5). Essas racionalizações e 

a falta de investimento no setor público da saúde fez também com que o setor 

privado crescesse e conseguisse se consolidar. Isso ocorreu enquanto o setor 

público estava fragilizado e o setor privado operava sob a forma de convênios e já 

tinha a adesão de alguns usuários. Quanto a esse aspecto do problema, é 

importante destacar que, desde a década 1970, a expansão do setor privado foi 

incentivada pelo Estado, via Previdência Social, que comprava serviços de saúde 

comercializados por hospitais e clínicas privadas. 

Segundo Lanzara (2006), o fortalecimento do privado no campo da saúde se 

deu através do próprio governo, que o financiava através de uma ideia de 

“universalização excludente”, onde o SUS não conseguia atender a todos. Mesmo 

com essa política de “tapa buracos”, o crescimento dos convênios médicos privados 

ocorreu de forma desordenada, sem nenhum tipo de regulamentação do Estado. 

O gráfico 1 demonstra a proporção entre usuários da saúde pública e da 

saúde privada. De acordo com o gráfico, pode-se observar que o número de 

atendimento nas regiões mais pobres é proporcionalmente maior no SUS. 

 

Gráfico 1- Número de pessoas atendidas no período de duas semanas, segundo 

vínculo de saúde com o SUS, por regiões, Brasil, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ribeiro, et al. (2006)  
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Já na tabela 2, podemos ver a composição dos gastos de saúde em milhões 

de reais. 

Tabela 2- Composição do gasto em saúde. Brasil - 2003 

Gasto em Saúde R$ milhões % 

Gasto público total 35.778 42,01 

Gasto privado com planos e seguros de saúde 17.320 20,34 

Gasto privado direto das famílias 32.070 37,65 

Gasto total 85.168 100 

Fonte: Ugá & Santos (2004). 

 

No Brasil, grande parte dos médicos, possui vínculos com o setor privado e 

com o setor público, acumulando diversos empregos e expondo sua dupla jornada. 

De acordo com estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (2011), não foi possível ainda 

aprofundar debates que dizem respeito à adequação de médicos a população 

brasileira. Isso porque não depende só da oferta de médicos, mas sim de “n” outros 

fatores que serão mencionados mais adiante. 

A quantidade de médicos aumentou de maneira surpreendente nas últimas 

décadas (tabela 3), mas sua distribuição por todo país é bastante desigual - 

evidência importante para as finalidades deste estudo.  
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Tabela 3- Evolução da população de médicos – Brasil, 2011 

Década Médicos 

1910 13.270 

1920 14.031 

1930 15.899 

1940 20.745 

1950 26.120 

1960 34.792 

1970 58.994 

1980 137.347 

1990 219.084 

2000 291.926 

2010 364.757 

Fonte: CFM - Pesquisa Demografia Médica no Brasil, 

2011. 

 

A relação médico/habitante aumentou, mas ainda existe uma tendência maior 

dos médicos em permanecer nas capitais ou nas cidades maiores. Isso se dá pelo 

fato de existir nesses locais uma oferta maior de empregos e também maiores 

salários. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo (2011), o Brasil tem 3,33 postos de trabalho ocupados para 

cada 1000 habitantes, o que é duas vezes maior que a taxa de 1,95/médico 

registrado pela mesma quantidade de habitantes. Isso faz com que a taxa 

médico/habitante se eleve, quase de forma enganosa. 

Ainda de acordo com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo (2011), considerando a relação de médicos 

nas duas redes diferentes, a privada e a pública, o número de profissionais na 

privada é quatro vezes maior do que na pública, provando ainda mais a 

desigualdade, agora não só em condições geográficas, como mostra o gráfico 2. 

Esse ponto será melhor abordado e aprofundado no próximo capítulo. 

 

  



 

 

13 

 

Gráfico 2– Postos de trabalho médico ocupados no setor público e privado, segundo 

Grandes Regiões – Brasil, 2011. 

Fonte: Pesquisa Demografia Médica Brasil (2011) 
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2. SUBFINANCIAMENTO E DISPARIDADES NO ACESSO AO 

SISTEMA DE SAÚDE 

 

 

Esse capítulo aborda os principais problemas que atualmente afligem o 

Sistema Único de Saúde dentro do seu processo de construção institucional, quais 

sejam: o subfinanciamento das ações de saúde pública e a disparidade regional do 

acesso da população aos serviços médicos. Este último problema nos remete a 

importância do Programa Mais Médicos, programa este que será discutido no 

próximo capítulo. 

 

2.1 Crise de Financiamento 

 

Segundo a Constituição de 1988, a saúde compõe uma das três áreas da 

seguridade social e deveria ser financiada por toda a sociedade, seja de forma 

indireta ou direta. Segundo Viana, et al. (2013), merece destaque o artigo 55 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias que recomenda  que 30% do 

Orçamento da Seguridade Social deveria ser destinado para o setor  saúde. Porém, 

isso não foi adotado na prática. 

 Em 1993, a principal fonte de arrecadação do setor – a contribuição 

previdenciária sobre a folha de pagamento – passou a financiar exclusivamente a 

previdência, diminuindo os montantes que eram destinados para a saúde. Além 

desse problema, a criação do Fundo Social de Emergência em 1994 – 

posteriormente transformado em DRU, como já citado anteriormente – fez com que o 

governo desviasse 20% do Orçamento da Seguridade Social para outras áreas. 

Esses dois fatores fizeram com que a situação do subfinanciamento da saúde se 

agravasse. 

O sistema de saúde atualmente possui um foco maior na atenção básica, 

modificando a forma de assistência à saúde. Isso ocorreu a partir do momento em 

que foram descentralizados os gastos públicos de saúde para as esferas municipais 

e estaduais. 

Segundo Viana et. al. (2013) o balanço desse modelo de descentralização no 

SUS nos anos de 1990 foi importante para a expansão da cobertura de serviços e 
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de recursos públicos vindos dos governos subnacionais, porém não foi capaz de 

resolver as imensas desigualdades regionais ligadas ao acesso, utilização e gasto 

público em saúde. A tabela 4 demonstra a distribuição de recursos federais nos anos 

de 1997 a 2001. 

 
Tabela 4 - Recursos federais do SUS por tipo de despesa – 1997-2001* (em % e R$ 

milhões, dezembro de 2003). 

 
Obs: *Regime de competência. 

 Deflator: IGP-DI 

Fonte: Ugá; Marques (2005) 

 

A gestão das políticas públicas de saúde passou a ser melhor distribuída 

entre as três esferas governamentais (federal, estadual e municipal), levando a uma 

expansão dos serviços sobretudo para as esferas municipais. Porém, essa 

expansão não foi suficiente para uniformizar o atendimento, conforme previsto pela 

Constituição. É importante destacar a distribuição desigual dos serviços médicos, já 

que a provisão descentralizada de serviços de saúde pelos municípios pode ser 

afetada por diversos fatores como tamanho, grau de desenvolvimento e perfil de 

carências dos diferentes municípios que integram a federação brasileira. 

Outro agravante que afeta o subfinanciamento do sistema público é o fato de 

o Estado investir na saúde pública e ao mesmo tempo beneficiar a esfera privada, já 

que o SUS atende usuários de planos de saúde. Ao longo do tempo o governo vem 

buscando uma forma de conseguir o ressarcimento de valores gastos com esses 

usuários/pacientes. Entretanto os planos de saúde se recusam a pagar, o que acaba 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

71,34 55,31 45,88 38,99 33,41 30,77 19,7
38,24 26,31 20,76 19,81 17,82 16,76 11,39

33,1 29 25,11 19,18 15,59 14,01 8,31

28,66 44,69 54,12 61,01 66,59 69,23 80,3

Média e alta complexidade 28,66 29,01 32,77 36,41 40,62 41,69 51,9

22,74 26,14 30,83 32,75 35,18 35,09 43,24

5,68 1,93
0,23 0,93 1,95 3,66 5,44 6,6 8,66

15,68 21,35 24,6 25,06 25,36 25,68

13,3 15,54 14,03 12,22 11,3 10,96

2,38 5,52 10,2 12,23 13,37 14,11
0,29 0,37 0,62 0,68 0,61

0,91 2,19 2,72
100                                      100 100 100 100 100 100

15.441,27 17.592,90 19.514,55 19.525,10 20.519,93 19.748,95 17.913,48

Assist. hospitalares e ambulatoriais 

(alta e média complex.)

Fator de recomposição - 25%
Outros

Atenção básica
PAB fixo e ampliado (a partir de 

2002)

Tipo de despesa

Remuneração por serviços 

produzidos
Atendimento ambulatorial (MS)

Internações hospitalares (MS)

Transferências

PAB varável
Outros

Ações estratégicas
Total
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impedindo que esses recursos voltem para o Fundo Nacional de Saúde. No gráfico 3 

a seguir é possível ver a divisão dos gastos nas diferentes esferas de governo. 

 

Gráfico 3 - Gasto com ações e serviços públicos de saúde no Brasil (2000 – 2011) 

 

Obs: Gastos em R$ bi. 

         Deflacionados pela média anual do IPCA. 

Fonte: Viana, et al. (2013) 

 

 De acordo com Viana, et al. (2013), para tentar diminuir essas desigualdades 

entre estados e municípios brasileiros, foram criados novos critérios com diferentes 

pesos para o indicador composto que norteia a transferência de verba feita do 

governo federal para as outras duas esferas. Esses critérios e seus respectivos 

pesos são: PIB per capita (peso 2); percentual da população com Bolsa Família ou 

percentual da população em extrema pobreza (peso 1); percentual da população 

com plano de saúde (peso 1); e densidade demográfica (peso 1). 

Com isso, os municípios que possuem níveis mais acentuados de pobreza, 

com maior dependência dos serviços fornecidos pelo SUS e com uma densidade 

demográfica menor, poderão receber um montante maior de recursos. 
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2.2 Desigualdades Regionais na Distribuição de Serviços Médicos 

 

As condições básicas do projeto de descentralização do SUS previstas na 

Constituição, como a garantia do acesso universal e a atenção integral compatível 

com as necessidades e demandas locais, foram razoavelmente atendidas. E os 

resultados dos mesmos se mostraram muito dependentes de condições locais 

prévias (VIANA, FAUSTO E LIMA, 2003). Segundo Viana, et. Al., 2013: 

 

O território também não foi o objeto principal de análise e planejamento para 

as diferentes áreas de governo ao longo desse período, embora, na saúde, 

iniciativas esporádicas tenham se dirigido para regiões mais carentes (Viana 

et al., 2007). 

Há, portanto, uma fragilidade da lógica territorial na formulação das políticas 

públicas. Com isso, não houve uma diversificação de políticas e 

investimentos que relacionasse melhor as necessidades de saúde às 

dinâmicas territoriais, visando à redução da iniquidade em diferentes planos. 

(VIANA, et al., 2013, p.190). 

 

O processo de descentralização induziu a expansão da cobertura de serviços 

e de recursos que vinham do Governo Federal. Porém, este processo não foi 

suficiente para resolver as grandes desigualdades regionais no acesso da população 

aos serviços de saúde, cujas causas, entre outras coisas, devem ser encontradas na 

distribuição desigual de profissionais médicos pelo território brasileiro. 

Essa desigualdade, em parte, decorre da indisponibilidade do profissional 

para trabalhar em determinadas áreas, como os pequenos municípios carentes de 

recursos e de infraestrutura sanitária. A opção dos médicos brasileiros é pelas 

grandes cidades e capitais, buscando se estabelecer nesses locais em razão da 

maior oferta de trabalho, maiores salários e melhor infraestrutura. Além disso, 

escolhem permanecer nas grandes cidades para conciliarem sua dupla jornada: o 

emprego no setor privado e no setor público -, o que nem sempre é possível fazer 

em um pequeno município brasileiro, carente de recursos e com incipientes 

clientelas em condições de arcar com os caros honorários médicos. 
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Segundo informações do portal da saúde do MS:  

 

Os municípios solicitaram 13 mil médicos para atuação em 2868 municípios. 

Porém 55% desses municípios não conseguiram sequer um médico. Dos 

2.868 municípios que pediram profissionais pelo Provab (Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica), 1.565 municípios não 

atraíram nenhum. (Ministério da Saúde, 2013) 

 

Não obstante o número expressivo de médicos formados, os pequenos 

municípios continuarão com dificuldades para contratar profissionais, mesmo que 

ofertem altos salários. Dentre essas dificuldades, podemos destacar: a falta de 

infraestrutura; a dificuldade de conciliação entre empregos nas áreas públicas e 

privadas; entre outros motivos.  

 No Brasil, a meta traçada pelos Ministérios da Saúde e da Educação foi de 

2,5 médicos por cada 1000 habitantes, que toma como referência, principalmente, 

países europeus. Essa referência se torna equivocada, pois a realidade dos países 

europeus é muito distinta da realidade brasileira. 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (2011), se um mesmo médico atender em dois 

locais diferentes, ou tiver dois vínculos distintos, ele será contratado como “dois 

postos de trabalho médico ocupados”, essa é a visão considerada pelo IBGE. 

Levando isso em consideração, a mesma fonte revela que o Brasil tem 3,33 postos 

de trabalho ocupados para cada 1000 habitantes, o que é duas vezes maior que a 

taxa de 1,95 médico registrado pela mesma quantidade de habitantes. 

Ao levarmos tudo isso em consideração, temos o gráfico 4 que demonstra 

quantitativamente a disparidade entre as regiões consideradas mais ricas e mais 

pobres do Brasil. Logo abaixo do gráfico temos um mapa (figura 1) que reforça ainda 

mais esse ponto. 
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Gráfico 4- Distribuições de médicos registrados por 1000 habitantes, segundo 

Grandes Regiões – Brasil, 2011 

 
Fonte: CFM; Pesquisa Demografia Médica no Brasil (2011). 

Figura 1– Distribuição de médicos por mil habitantes. 

Fonte: Editoria de arte/correio (2013) 
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Quando se analisa a distribuição dos médicos entre os setores público e 

privado, percebe-se que boa parte dos profissionais trabalha, simultaneamente, nos 

dois setores. Mas, enquanto no sistema privado há uma relação de 7,6 médicos por 

mil habitantes, no sistema público esta relação cai para 1,95 por mil. 

 Para mostrar essa desigualdade em números, de maneira mais palpável, foi 

criado um indicador de desigualdade, o IDPP (Indicador de Desigualdade Público/ 

Privado). Sua fórmula está descrita abaixo: 

 
Figura 2– Fórmula do cálculo do IDPP 

 
Fonte: Pesquisa Demografia Médica no Brasil (2011). 

Em vista desses problemas, a União fez um pacto para a melhoria do Sistema 

Único de Saúde. Esse pacto prevê a contratação de mais médicos para as regiões 

mais carentes e que possuem poucos profissionais. O pacto prevê investimentos em 

infraestrutura de hospitais e postos de saúde, além de modificar a estrutura dos 

cursos de medicina para que os alunos tenham uma real ideia de como é a saúde 

pública no nosso país. É sobre essa alternativa que discutiremos no próximo 

capítulo do trabalho. 
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3. O PROGRAMA MAIS MÉDICOS: POSSIBILIDADE OU 

PROMESSA? 

 

 

Esse capítulo pretende tratar de maneira mais aprofundada o Programa Mais 

Médicos (PMM). Este programa foi criado no ano de 2013, e desde o seu início foi 

criticado por alguns e aclamado por outros. Contudo, o objetivo deste trabalho é 

analisar o PMM em termos de efetividade, em vista dos problemas que afligem a 

saúde pública brasileira. 

A intenção do atual governo ao implementar o programa foi a de diminuir a 

disparidade na oferta de médicos entre capitais, periferias e municípios do interior do 

país. Além de incrementar os investimentos para melhorias na infraestrutura de 

hospitais e postos de saúde. No que diz respeito aos profissionais da saúde 

(médicos), a preferência é por profissionais brasileiros, porém se todas as vagas não 

forem preenchidas, os médicos estrangeiros podem ser contratados. 

O problema do setor saúde no Brasil não é só de recursos humanos, mas 

também de infraestrutura. Pensando nisso, o Estado previu um investimento no total 

de 15 bilhões até o fim de 2014 neste seguimento. 

Porém no que diz respeito ao programa em si, não se possui ainda muita 

literatura sobre o assunto ou estudos mais aprofundados. Isso ocorre em razão de o 

programa ser muito recente, o que impossibilita uma avaliação aprofundada de seus 

resultados. 

Os dados dessa política pública de saúde estão disponíveis no site do próprio 

Ministério da Saúde – que conforme já citado é o “órgão superior” da União – onde 

todos podem acessar e constatar um diagnóstico da saúde pública no Brasil e o 

porquê e como essa política foi criada. 

E mesmo com todas essas informações, ainda é possível observar conflitos 

entre atores que são contra e outros que são a favor dessa política. Os primeiros 

com argumentos como o de que ela priva o exercício médico livre e os outros com 

argumentos de que só assim as áreas carentes podem ser assistidas. 
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3.1 Descrição do Programa 

 

A partir deste ponto será feita uma descrição do programa e do que o 

Ministério da Saúde determina como sendo a forma de funcionamento do PMM. 

Segundo o Ministério da Saúde, o programa tem como objetivo: 

 

Fazer parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, que prevê investimento em infraestrutura dos 

hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões 

onde não existem profissionais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) 

 

A ideia do programa é levar mais médicos para regiões específicas através de 

convocações de médicos, podendo ser estes brasileiros ou estrangeiros para a 

atuarem na área de atenção básica nas periferias de grandes cidades e em 

municípios do interior do país. 

A prioridade seria para os médicos brasileiros que estivessem interessados 

em atuar em diferentes regiões que registra falta de profissionais. Os médicos 

estrangeiros só serão selecionados caso todas as vagas não sejam preenchidas, 

com o objetivo de resolver o problema emergencial do país. 

Segundo o MS, o Brasil hoje possui cerca de 1,8 médicos por cada mil 

habitantes. E esse número é menor do que alguns países latino-americanos, como 

Argentina (3,2) e Uruguai (3,7). 

Na prestação de serviços de saúde, além dos médicos, se faz necessário o 

investimento em outros profissionais (enfermeiras, atendentes, técnicos, etc) e 

também em infraestrutura. Para isso estão sendo investidas determinadas quantias 

pelo Ministério da Saúde, como será mostrado a seguir. 

R$ 15 bilhões até 2014 em infraestrutura dos hospitais e unidades de 

saúde. Desses, R$ 2,8 bilhões foram destinados a obras em 16 mil 

Unidades Básicas de Saúde e para a compra de equipamentos para 5 mil 

unidades; R$ 3,2 bilhões para obras em 818 hospitais e aquisição de 

equipamentos para 2,5 mil hospitais; além de R$ 1,4 bilhão para obras em 

877 Unidades de Pronto Atendimento. Além disso, estavam previstos ainda 

investimentos pelos ministérios da Saúde e da Educação. Os recursos 

novos compreendem R$ 5,5 bilhões para construção de 6 mil UBS e 

reforma e ampliação de 11,8 mil unidades e para a construção de 225 UPAs 
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e R$ 2 bilhões em 14 hospitais universitários. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

A ideia de levar médicos para regiões carentes é só mais uma vertente de 

uma série de medidas que o governo pretende tomar para melhorar a área de saúde 

do nosso país. 

O governo quer fazer mudanças que irão aproximar mais os novos médicos 

das reais condições sanitárias do país, conforme deixa entrever o Ministério da 

Saúde ao dizer que a partir do primeiro dia do ano de 2015, todos os alunos que 

começarem a graduação da rede pública e privada terão que trabalhar por um 

período de dois anos em unidades básicas de saúde e na emergência do SUS. Essa 

nova medida é inspirada em países como Inglaterra e Suécia, cujos sistemas 

públicos e universais de saúde se utilizaram de importantes incentivos institucionais 

para atrair os profissionais de saúde para suas fileiras, inibindo assim o crescimento 

desenfreado da medicina privada. 

Todas as instituições de ensino superior em medicina terão que oferecer uma 

supervisão e acompanhamento do aluno na sua atuação. Os estudantes das 

instituições particulares ficarão isentos do pagamento da mensalidade, já que a 

supervisão será garantida por recursos federais. 

O diploma só será entregue ao estudante após o término dos dois anos do 

segundo ciclo. E os profissionais receberão uma bolsa do Ministério da Saúde (MS) 

e um registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) provisório para que possam 

trabalhar na atenção básica e abater uma etapa da residência. 

Junto com o Ministério da Educação vão ser ofertadas mais 11,5 mil vagas 

nos cursos de medicina em todo o país até 2017 e 12 mil vagas para que esses 

alunos se especializem até 2020. Desse total de vagas, 2.415 já foram criadas para 

a graduação e serão implantadas até o fim do ano de 2014, com foco nas áreas que 

mais precisam de profissionais. 

Outra medida importante foi a mudança na lógica dos cursos de medicina em 

universidades privadas. Agora o governo federal irá fazer uma chamada pública com 

foco nas regiões com necessidades/dificuldades em atendimentos no SUS, com as 

universidades apresentando então propostas. Diferente de como era antigamente, 

onde antes bastava apresentar um projeto ao MEC e ele ser aprovado, que o curso 

era aberto. 



 

 

24 

 

O próximo item abordará como funciona o programa para os médicos, tanto 

os estrangeiros quanto os brasileiros, que pretendem se cadastrar e serem 

contratados pelo Governo Federal. 

3.1.1 Como o PMM funciona para os médicos 

Esse item irá tratar mais especificamente a forma como os médicos são 

inseridos no Programa e quais são as vantagens e as obrigações desses 

profissionais. As informações também foram retiradas do site do Ministério da Saúde 

dedicado a essa política pública. 

No site existem informações ligadas aos médicos brasileiros e as que se 

referem aos médicos estrangeiros, chamados de intercambistas. 

Para médicos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde (2013), a 

coordenação do Programa será de responsabilidade dos Ministérios da Saúde e da 

Educação. Os profissionais participantes irão passar por um aperfeiçoamento e a 

capacitação será realizada através da oferta de curso de especialização em 

instituição de educação superior pública, onde terão atividades de pesquisa, ensino 

e extensão. 

O programa para os brasileiros participantes terá a duração de três anos, 

sendo esse prazo prorrogável pelo mesmo período de tempo. Além disso, esses 

profissionais deverão cumprir as regras estabelecidas e ter aprovação nas 

avaliações periódicas. 

Os benefícios dados estão descritos a seguir: 

Os médicos integrantes do Mais Médicos receberão os seguintes 
benefícios: 
I – bolsa-formação no valor de R$ 10 mil; 
II – ajuda de custo para despesas de instalação do médico participante, que 
não poderá exceder o valor de três bolsas-formação; 
III – pagamento das despesas com passagens do médico participante e de 
sua família. 
Na hipótese de desligamento voluntário do programa em menos de 180 
dias, poderá ser exigida a restituição dos valores das ajudas de custo e 
passagens aéreas, acrescidos de atualização monetária. No entanto, as 
atividades desempenhadas no Programa não criam vínculo empregatício de 
qualquer natureza. O médico participante brasileiro deve ser filiado ao 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Os médicos intercambistas poderão exercer tanto a medicina, como as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão sendo ligadas exclusivamente no âmbito 

do Programa Mais Médicos. 
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Esse mesmo profissional não poderá exercer a medicina fora das atividades 

do PMM, por isso não precisa participar do Revalida6. 

Esse estrangeiro irá receber um registro profissional provisório emitido pelos 

Conselhos Regionais de Medicina, no prazo de quinze dias após a autorização da 

coordenação do Programa. 

Esses médicos sofrerão fiscalização e pagarão as anuidades estabelecidas 

pelo Conselho Regional respectivo, porém não terão o direito de participar da 

eleição do Conselho. 

Além disso, ele deverá se inscrever no Regime Geral de Previdência Social, 

fazendo o recolhimento de contribuição, mas se o estrangeiro apresentar 

instrumento de cooperação com organismos internacionais que já fazem essa 

cobertura securitária essa inscrição se faz desnecessária. 

Os médicos que podem participar também estão especificados, além de citar 

quais são as exigências para cada grupo de médicos (brasileiros e estrangeiros). 

Os possíveis participantes são os médicos que se formaram em 

universidades brasileiras ou que possuem diplomas revalidados no Brasil, médicos 

brasileiros que se formaram em instituições estrangeiras e que possuem licença 

para atuar no país que se formou e médicos formados em instituições de ensino 

superior estrangeiras. 

Os médicos estrangeiros somente poderão ocupar vagas no programa caso 

as vagas não forem preenchidas, haja desligamento de algum médico participante 

ou desistência de algum participante. 

Os médicos brasileiros precisarão: 

 

 Estar em condição regular perante a Justiça Eleitoral; 

 Sendo o profissional médico do sexo masculino, deverá estar em dia 

com as obrigações militares; 

 Possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação 

em medicina em instituição de educação superior brasileira 

legalmente estabelecida e certificada pela legislação vigente; 

                                                
6
O Revalida é, segundo o INEP, um exame de revalidação dos diplomas estrangeiros 

compatíveis com as exigências de formação correspondentes aos diplomas médicos expedidos por 
faculdades brasileiras. 
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 Ou possuir diploma de graduação em medicina obtido em instituição 

de educação superior estrangeira revalidado no Brasil. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

Já no caso de médicos estrangeiros ou intercambistas será exigido: 

 Diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira; 

 Apresentar documento que comprove a habilitação para o exercício 

da medicina no exterior; 

 Comprovação de conhecimentos em língua portuguesa. O 

cumprimento da proficiência na língua será exigido em duas etapas: 

Mediante declaração apresentada pelo médico interessado no ato 

de inscrição no Mais Médicos, de que possui conhecimento mínimo 

da língua portuguesa; e após aprovação no curso de acolhimento. 

 
Além dos dados pedidos citados acima, o país do médico estrangeiro terá que 

apresentar uma relação estatística de médico/habitante com um índice igual ou 

maior a 1,8 médicos/mil habitantes (ideal segundo a OMS, como já visto 

anteriormente). O objetivo disso é não retirar profissionais médicos de países que 

também sofre com a falta deles. 

Ainda de acordo com o site do Ministério da Saúde podemos encontrar a 

descrição de um curso de acolhimento para os médicos estrangeiros, que menciona 

basicamente que esses médicos se concentrarão em oito capitais brasileiras com 

alojamento e alimentação pagos pelo governo federal, durante três semanas para o 

acolhimento e avaliação (carga de 120h). Eles terão aulas sobre o tema da 

legislação do Sistema de Saúde brasileiro, funcionamento e atribuições do SUS 

(especialmente da atenção básica de saúde) e língua portuguesa. As avaliações 

serão aplicadas para testar conhecimentos em Língua Portuguesa e em caso de 

reprovação o médico estrangeiro será imediatamente desligado do Projeto. 

Dentro do Programa também existem os tutores e os supervisores.  

Os tutores acadêmicos serão indicados pelas instituições públicas de 

educação superior brasileiras que aderirem ao Programa para atuar no 

aperfeiçoamento das atividades dos médicos participantes. Eles serão 

responsáveis pela orientação acadêmica e pelo planejamento das 

atividades do supervisor – que acompanhará periodicamente o trabalho dos 

médicos do Programa. Para exercer a função, o Ministério da Saúde pagará 

bolsa-tutoria mensal no valor de R$ 5 mil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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E possuem as seguintes responsabilidades: 

 Coordenar as atividades acadêmicas da integração ensino-serviço, 

atuando em cooperação com os supervisores e os gestores do 

SUS; 

 Indicar, em plano de trabalho, as atividades a serem executadas 

pelos médicos participantes e supervisores e a metodologia de 

acompanhamento e avaliação; 

 Monitorar o processo de acompanhamento e avaliação a ser 

executado pelos supervisores, garantindo sua continuidade; 

 Integrar as atividades do curso de especialização às atividades de 

integração ensino-serviço; 

 Relatar à instituição pública de ensino superior à qual está vinculado 

a ocorrência de situações nas quais seja necessária a adoção de 

providências pela instituição; 

 Apresentar relatórios periódicos da execução de suas atividades no 

Projeto à instituição pública de ensino superior à qual está vinculado 

e à Coordenação do Projeto. 

 A Coordenação do Projeto poderá definir outras atribuições para os 

tutores acadêmicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Os supervisores serão solucionados por universidades públicas brasileiras, 

escolas de saúde pública e outras entidades privadas que possam responder por 

uma supervisão contínua do médico participante. Para que possam fazer isso irão 

receber uma bolsa mensal de R$ 4 mil. Esses supervisores irão realizar visitas 

periódicas para aplicar instrumentos de avaliações do Programa, acompanhar 

atividades daqueles médicos e ajudar com possíveis dúvidas, seja por telefone ou 

por internet. 

Juntamente com o gestor do SUS, deverão acompanhar e avaliar as 

atividades propostas e o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais que 

são obrigados a fazer, pois através desse cumprimento que será disponibilizado o 

recebimento da bolsa para os médicos.  

Os médicos que não respeitarem as regras do PMM estarão sujeitos a 

advertências, sansões e desligamentos. Se o profissional se desligar 

voluntariamente do Programa, em até 180 dias, ele terá que ressarcir todo 

“investimento” feito nele pelo governo federal, caso não cumpra poderá ser inscrito 
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no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), 

conforme Lei nº 10522, de 19 de julho de 2002. 

No caso mais específico de médicos intercambistas, quando desligado, 

perderá o registro médico provisório e o estrangeiro. 

 Os médicos que homologam sua participação e não comparecem ao posto 

de trabalho ou desistirem em seis meses, serão excluídos e só poderão se 

reinscrever após seis meses. 

Já os reincidentes não poderão mais voltar ao programa. 

No próximo subcapítulo a abordagem será sobre a funcionalidade para os 

municípios ingressantes. 

3.1.2 Como o PMM funciona para os municípios e o DF 

 

Da mesma forma em que há uma descrição no site do MS para como o 

Programa funciona com os médicos, é possível encontrar informações sobre como 

funciona para os municípios que pretendem integrar e os que já participam do PMM. 

Qualquer prefeitura poderá se inscrever no Programa, além de regiões de 

difícil acesso ou provimento de médicos ou ainda que possuam populações em 

situação de maior vulnerabilidade, de acordo com critérios da Portaria do MS. Para 

se inscrever é necessário que o município se encontre em uma das condições a 

seguir: 

a) Município com 20% (vinte por cento) ou mais da população vivendo em 

alta vulnerabilidade social, com base nos dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

b) Estar entre os 100 (cem) Municípios com mais de 80 mil habitantes, com 

os mais baixos níveis de receita pública "per capita" e alta vulnerabilidade 

social de seus habitantes; 

c) Estar situado em área de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI/SESAI/MS), órgão integrante da Estrutura Regimental do Ministério 

da Saúde; ou 

d) Capital ou região metropolitana em que existam áreas com populações 

em situação de maior vulnerabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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Para participar os municípios devem preencher os pré-requisitos, devem 

manifestar interesse de adesão e enviar um termo de compromisso, que se encontra 

disponível no site do MS. Os gestores ainda deverão informar, através do sistema, 

quantos médicos que sua cidade precisa. 

No site é possível encontrar os municípios que se inscreveram e os que foram 

contemplados. 

 Os gestores municipais deverão através do site do PMM e na data informada: 

 Informar o código CNES da Unidade de alocação do(s) 

profissional(s) selecionado(s). 

 Moradia: o município deverá informar a opção de disponibilizar 

imóvel ou ajuda pecuniária, cujo valor estará disponível no Sistema, 

e teve como base estudos elaborados pelo IPEA – Instituto 

Brasileiro de Pesquisa Aplicada e pelo Ministério das Cidades. 

 Alimentação: deverá informar a opção por refeitório ou por ajuda 

pecuniária e o valor correspondente. 

 Estar ciente que deverá disponibilizar transporte para áreas de difícil 

acesso. 

 Caso o município não tenha aderido ao Programa de Requalificação 

das Unidades Básicas de Saúde (REQUALIFICA UBS), deverá 

fazê-la em até 60 (sessenta) dias a partir da confirmação no 

Sistema (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

O Governo Federal também pretende melhorar a formação de médicos e 

aprimorar seu processo de formação. 

 

 

3.1.3 Sobre resoluções do Ensino Superior 

 

O MS tem como objetivo melhorar a formação médica e assegurar uma maior 

experiência no campo prático durante essa formação. Com isso, os ingressantes nos 

cursos de medicina a partir de 1º de janeiro de 2015, passarão por dois ciclos de 

formação que são: 
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1º ciclo: diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da 

carga horária de, no mínimo, 7.200 horas 

2º ciclo: treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à 

saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com duração 

mínima de dois anos, de acordo com a regulamentação do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), homologada pelo Ministro de Estado 

da Educação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Como já foi dito no capítulo anterior, mas é necessário reiterar, o segundo 

ciclo do Programa não irá dispensar o estudante do estágio curricular obrigatório, em 

regime de internato. 

Esse segundo ciclo terá a supervisão técnica de médicos, com títulos de pós-

graduação e durante esse treinamento, os alunos receberão uma bolsa custeada 

pelo próprio MS, com um valor a ser definido pelo ministro. 

Os estudantes aprovados no primeiro ciclo ganharão uma permissão para o 

exercício da profissão, válido somente para as atividades do segundo ciclo. 

A inscrição no segundo ciclo é obrigatória para conseguir tirar o título no CRM 

e considerado um componente obrigatório na graduação, sendo inserido no histórico 

escolar. O diploma só será dado ao estudante após a aprovação no segundo ciclo. 

Novas vagas de residência serão proporcionadas para que sejam formados 

mais profissionais especialistas nas áreas carentes no Brasil. 

O Governo Federal irá ampliar o número de vagas nos cursos de medicina em 

instituições privadas para suprir a carência de profissionais no “mercado”. Serão 

analisados: “A Relevância e a necessidade social do curso para a população; as 

necessidades do Sistema Único de Saúde; e a capacidade instalada do local para a 

criação dessas novas vagas.” 

Além disso, segundo o Ministério da Saúde (2013), a região que o curso for 

instalado deverá ter, ao menos, serviços de atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar, atenção básica, urgência e emergência, vigilância em saúde e atenção 

psicossocial. 

Até 2017 mais de onze mil vagas de graduação serão oferecidas, já que a 

disparidade de vagas de trabalho oferecidas para o número de profissionais 

formados é bem distinta. Segundo o Ministério da Educação e o da Saúde, das 

vagas previstas 3,6 mil serão em instituições públicas e 7,8 mil serão em instituições 
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privadas, com o objetivo de melhor distribuir as oportunidades do ensino superior e a 

atuação dos profissionais no nosso país. 

Os investimentos em infraestrutura são essenciais para a população e 

profissionais e o governo federal também pensou nisso, sendo analisado a seguir. 

3.1.4 Investimentos em infraestrutura 

 

O MS constatando a necessidade de investimentos na área investiu R$ 15 

bilhões até 2014 em infraestrutura de serviços de saúde, como Unidades de Saúde 

Básica, Unidades de Pronto-Atendimento e hospitais universitários. 

O Ministério investiu também na qualificação da atenção primária, com o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ). Entre 2011 e 2012, durante o primeiro ciclo do programa, quatro mil 

municípios foram ajudados com um investimento de R$ 874,8 milhões em recursos 

adicionais. Para o próximo ciclo, entre 2013 e 2014, o investimento deve ser fechado 

em 3,3 bilhões para um total de 4.811 municípios. O investimento continuará ao 

longo do Programa. 

Essa última parte do programa nos remete a partilha fiscal e setorial causada 

pela descentralização – assunto retratado em capítulos anteriores, como o da crise 

do financiamento – e onde se tem a real proporção em relação à disponibilidade de 

recursos financeiros. Essa disponibilidade é uma variável importante para que 

possamos entender a disparidade existente na oferta de serviços de saúde em todo 

o Brasil. 

No que diz respeito à descentralização, além da distribuição da verba, a 

realocação planejada de atribuições e responsabilidades para cada nível do governo 

também passou a ter importância. Porém, a existência de privilegiados nessa 

“divisão”, faz com que os desfavorecidos não sejam capazes de cumprir suas 

obrigações com a população, gerando conflitos em torno de medidas tomadas em 

relação à saúde pública. 
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4. OS CONFLITOS EM TORNO DAS MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

  

 De acordo com Immergut (1996), os conflitos de interesse entre Governo e 

médicos, no que diz respeito aos sistemas públicos de saúde, são gerados pelo fato 

de tais sistemas serem vistos pela comunidade médica como uma ameaça ao 

princípio do “exercício liberal da medicina”. 

Desde a implementação do Programa Mais Médicos, em 2013, foi possível 

perceber a emergência desses conflitos, colocando em lados opostos a comunidade 

médica, através das suas associações representativas, e o Ministério da Saúde. 

  

4.1 O antagonismo entre a classe médica e o Estado 

 

 No campo de análise das políticas públicas, os "grupos de interesse" podem 

ser caracterizados como grupos capazes de fazer valer suas demandas junto ao 

poder público, diferenciando-se dos demais grupos pela sua interação com as 

instituições do Estado. Ou seja, tais grupos possuem recursos suficientes para 

empreender ações coletivas no intuito de influenciar o processo decisório das 

políticas públicas em seu favor, seja para apoiar ou vetar certas decisões. 

As corporações médicas constituem típicos "grupos de interesse" que 

possuem fortes prerrogativas organizativas para apoiar ou vetar decisões atinentes 

ao campo da saúde coletiva. Constituem comunidades profissionais que, 

dependendo da sua coesão em torno de certos valores, sempre tiveram o poder de 

auxiliar ou inibir a construção de sistemas públicos de saúde.   

Em países de tradição liberal, como os Estados Unidos, os médicos – 

apoiados por fortes associações de interesses empresariais – consideram os 

programas de saúde criados pelo Estado uma intromissão inadmissível no "exercício 

liberal de sua profissão". Os programas nacionais de seguro na área da saúde criam 

um conflito de interesses entre os governos e os médicos, na qualidade de 

compradores e vendedores dos serviços; “os programas, portanto, são vistos como 

uma ameaça à autonomia econômica dos médicos” (IMMERGUT, 1996, p.2)  

 A partir deste ponto começam a existir um conflito entre a classe médica e o 

Estado, onde o governo irá tomar providências para controlar os preços de serviços 



 

 

33 

 

após começarem a pagar pelos mesmos. Portanto, há o controle do rendimento e 

das atividades desses profissionais. 

 Segundo Immergut (1996), a teoria do “poder da profissão” também explica a 

relutância dos médicos em se submeter às diretrizes do Estado nas questões da 

saúde pública. Isso ocorre porque os médicos temem perder o controle sobre os 

instrumentos de regulação de sua própria conduta profissional. Esta regulação 

passa a depender cada vez mais de uma supervisão externa que desafia a 

autoridade do médico no seu próprio campo de atividade. 

Lanzara (2006) afirma que essa autonomia médica é fictícia, pois o 

profissional médico, mesmo refratário aos sistemas públicos de saúde, se torna cada 

vez mais dependente das relações estabelecidas pelo complexo industrial privado 

da saúde. O autor diz ainda que o custo crescente da assistência médica privada 

provoca um desprestígio da medicina liberal, colocando grandes setores da 

população fora do alcance dos seus serviços. 

 Algumas reportagens foram veiculadas na mídia sobre os conflitos existentes 

entre Governo e a classe médica. Primeiro, deve-se reiterar que o conflito não é só 

com os médicos brasileiros, mas também inclui as instituições que os representam, 

como Associações e Conselhos de Medicina. 

 Uma das formas de resolver um conflito é com negociações. Porém segundo 

Braga Júnior7, para tentar resolver da melhor maneira possível o conflito existente 

entre o governo federal e as entidades médicas em relação ao PMM, o melhor a se 

fazer é que seja criada uma mesa especial de negociação do Sistema Único de 

Saúde. 

 De acordo com Braga Júnior, a negociação ainda não está sendo acionada de 

forma correta e os Conselhos como autarquias do Governo Federal fazem parte da 

constituição do Estado na busca de solução para essa disparidade de serviços 

médicos. 

 A Mesa Nacional foi criada em 1993 através de uma resolução do Conselho 

Nacional de Saúde e tem o objetivo de estabelecer um fórum de negociações entre 

trabalhadores do SUS e empregadores sobre questões relativas à força de trabalho 

na área de saúde pública. 

                                                
7 David Braga Júnior é especialista em Planejamento Estratégico para Ações de Governo, médico, ex-
secretário de Saúde e ex-diretor de Planejamento e Gestão dos municípios de Campinas e 
Indaiatuba. 
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 A Mesa Nacional do SUS tem participação de várias entidades, 

inclusive do órgão máximo de gestão do SUS, o Conselho Nacional 

de Saúde. A mesa poderia e deveria convocar uma mesa especial 

para fazer tratativas e encaminhamentos desta questão: como alocar 

médico onde tem cidadão. Essa questão é a que vale a pena discutir 

(BRAGA JÙNIOR, 2013) 

  

 Uma reportagem da BBC Brasil (ANEXO A), de 25 de julho de 2013, trata do 

impasse em que a saúde do nosso país vive por conta da oposição entre os médicos 

(e seus representantes) e o governo. 

Mesmo diante todas as críticas emitidas na grande mídia brasileira ao 

Governo Federal, seja por uma falta de visão a longo prazo ou por um suposto 

beneficiamento de profissionais médicos estrangeiros, a medida provisória que 

instala o Programa Mais Médicos foi enviada ao Congresso. 

Segundo a BBC Brasil (2013), mais de 500 emendas foram apresentadas 

pelos parlamentares como forma de boicote ao projeto. Porém, enquanto o 

Congresso não se manifestou em definitivo, o projeto foi sendo tocado adiante pelo 

governo. E o Conselho Federal de Medicina, apesar de ter entrado com uma ação 

civil pública contra a União para suspender o Programa, prometeu não para por aí. 

Neste momento que vemos o quanto a teoria do “poder da profissão”, da 

autora Immergut (1996), e o medo que os profissionais, as Associações e Conselhos 

ligados a eles possuem de perder o controle sobre os instrumentos de regulação de 

suas condutas profissionais. Mas para justificar a existência do Programa e 

continuar com a existência do mesmo, o Governo Federal se apoiou em estatísticas.  

Na mesma reportagem descreve que o Ibope realizou uma entrevista com 

brasileiros em 79 municípios, e que 78% da população considerou a saúde como o 

principal problema do país. Enquanto, 61% dos brasileiros entrevistados 

consideraram o sistema de saúde ruim ou péssimo. O número de dependentes 

unicamente do SUS é de 75% da população brasileira. 

 Em um país como o Brasil, onde a maioria da população é carente e depende 

diretamente da prestação dos serviços públicos de saúde, o governo trás o PMM 

como uma alternativa de mudança. Portanto, ao investir no Programa o mesmo 

demonstra o seu compromisso com a superação das desigualdades no acesso aos 
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serviços de saúde que, tal como visto, comprometem a universalização do sistema 

público de saúde no Brasil. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo discutiu a importância do sistema público e universal de saúde no 

Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, conforme apresentado, existe no 

SUS diversos problemas e desafios, quais sejam: expansão, qualificação e 

regionalização da oferta dos serviços e ações de saúde; financiamento estável e 

suficiente para dar conta de garantir o princípio da universalidade; construção de 

estratégias e políticas de regulação visando maior equidade nos processos de 

incorporação tecnológica e na relação público-privado. 

Todos esses desafios dizem respeito à crise de financiamento sofrida pelo 

setor, que começou na política neoliberal do inicio da década de 90 e seguiu através 

das Desvinculações de Receita da União (DRUs), onde a situação do financiamento 

se agravou. Ao mesmo tempo, enquanto o governo investiu pouco na saúde pública, 

favoreceu a saúde privada através de subsídios estatais o que provocou o seu 

crescimento em detrimento da saúde pública. 

No início dos anos 2000, o governo mudou seu foco para a assistência básica 

e as esferas municipais e estaduais começaram a participar da administração 

descentralizada do SUS. Contudo, essa mudança não foi capaz de resolver alguns 

problemas estruturais, como a carência de médicos em municípios menores e 

desprovidos de recursos. 

Os pequenos municípios sofrem com a dificuldade de atrair profissionais 

médicos para atender a população, que geralmente são mais carentes. Os 

profissionais geralmente se recusam em se deslocar para esses municípios devido 

ao fato de preferirem ficar onde fizeram suas residências e faculdades, que 

geralmente são em grandes centros. Além disso, nesses locais os médicos podem 

trabalhar em diversos empregos, ou seja, estes conseguem conciliar o ambulatório, 

o hospital público ou privado e o seu consultório particular. 

Para resolver esses problemas o Governo Federal criou o “Programa Mais 

Médicos” que visa entre outras coisas interiorizar as políticas públicas de saúde 

fixando os médicos nas regiões mais carentes de recursos.  

Entretanto, surgiram vários conflitos em torno do Programa colocando em 

lados opostos a comunidade médica e suas associações representativas e o 

Ministério da Saúde responsável por sua implementação. 
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Infelizmente, são esses conflitos que acabam por prejudicar o Programa e 

mais ainda a população carente que depende e faz uso destes serviços. 

Por fim, o “Programa Mais Médicos” pode ser analisado como uma ferramenta 

válida para ajudar as populações mais carentes que não tem acesso a serviços 

médicos por falta de profissionais.  
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ANEXO A – Reportagem BBC Brasil 

 
 

 A BBC ouviu médicos e o governo para mostrar esse impasse e divide em 

partes: o impasse, a falta de médicos, o atendimento no SUS, investimento em 

infraestrutura, médicos estrangeiros e mudanças na formação. E estará aqui a 

íntegra da reportagem para que possamos entender da melhor forma possível esse 

conflito. 

 O IMPASSE 

“Proposto pelo governo na esteira dos protestos do último mês, o programa 

Mais Médicos tem duas frentes: atrair médicos para áreas do país onde faltam 

profissionais (segundo o governo, 700 cidades brasileiras não têm médicos) e 

estender os cursos de formação médica por dois anos, tornando obrigatória a 

residência nos programas da saúde da família para os estudantes neste período. 

O projeto foi recebido com enorme resistência pelas entidades 

representativas dos médicos. 

Na semana passada, em retaliação ao projeto, estes grupos se retiraram de ao 

menos 11 comissões do Ministério da Saúde, entre elas a Comissão Nacional de 

Residência Médica e o Conselho Nacional de Saúde. 

"Tem que ser o que eles [governo] querem. E aí é impossível", disse à BBC 

Brasil Roberto Luiz D'Avila, presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), 

entidade que representa e certifica médicos no país. 

"Há resistência porque estamos propondo uma mudança no status quo", 

rebate Mozart Sales, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do 

Ministério. 

Entre críticas na mídia brasileira aos médicos, por supostos elitismo e 

corporativismo, e ao governo, por casuísmo e falta de visão de longo prazo, a 

medida provisória que instala o Mais Médicos foi enviada ao Congresso. 

Mais de 500 emendas foram apresentadas pelos parlamentares. Mas, 

enquanto o Congresso não se manifesta em definitivo, o projeto vai sendo tocado 

adiante pelo governo. E o CFM, apesar de já ter entrado com uma ação civil pública 

contra a União para suspender o programa, promete ainda mais.” 

A FALTA DE MÉDICOS 

“O governo, porém, se apoia em estatísticas para justificar o Mais Médicos. 
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Embora não exista uma recomendação específica da OMS sobre o número 

de médicos recomendado por mil habitantes, o Ministério da Saúde usa como 

referência - e meta - a proporção encontrada na Grã-Bretanha (2,8 médicos por mil 

habitantes) que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter 

universal do mundo. 

Críticos dizem que a média brasileira de 1,8 médicos por mil habitantes não é 

baixa, e que o problema é de distribuição e falta de estrutura para atendimento. 

Prova disso é que 22 Estados brasileiros estão abaixo da média nacional, com 

profissionais concentrados nas regiões Sul e Sudeste. 

O CFM concorda que são necessários mais médicos, mas em um estudo 

sobre demografia no setor, afirma que o crescimento natural no número de 

profissionais é de 6 a 8 mil por ano - e que o Brasil se aproximaria da média 

britânica em aproximadamente oito anos, quando chegaria a 2,5 médicos por mil 

habitantes. 

"O governo quer culpar os médicos pela situação da saúde. É jogada de 

marketing. A propaganda do governo é muito forte. Não aguentamos mais políticas 

pequenas, que não são de estado", diz Roberto Luiz D'Avila, presidente do CFM.” 

 O ATENDIMENTO NO SUS: 

“O Conselho Federal de Medicina propõe a criação de uma carreira exclusiva 

de Médico da Atenção Básica, nos moldes de juízes, procuradores públicos e 

militares. 

"Não falta médico no país, faltam médicos no SUS", diz o presidente do CFM. 

D'Ávila diz que em 1998, 44% dos funcionários da saúde eram contratados do 

governo federal. Hoje, são 6%. 

O Ministério da Saúde alega que a maior parte do atendimento é feita por 

unidades locais - há somente sete hospitais federais no país, seis dos quais no Rio 

de Janeiro. 

Por isso, a contratação de médicos é de responsabilidade dos Estados e 

municípios, com aporte financeiro do governo federal. 

A queda no gasto com médicos exclusivos da esfera federal não seria, 

portanto, necessariamente ruim. Refletiria apenas a descentralização da saúde a 

partir da criação do SUS, pela Constituinte de 1988. 
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Para o CFM, a valorização destes profissionais e o aparelhamento das 

unidades de saúde, somadas a um programa permanente de fixação de médicos no 

interior, ajudariam a resolver o problema - receita com a qual o governo concorda. A 

divergência aparece, porém, quando o assunto é quanto e como gastar. 

"Não dá para dizer que não precisa ter mais médico porque não tem 

infraestrutura. O médico é essencial e insubstituível", diz Mozart Sales, do Ministério 

da Saúde. 

"Concordamos com a criação de uma carreira de estado, mas isso tem que 

ser articulado entre as diferentes esferas envolvidas no SUS (federal, estadual e 

municipal). Estamos aplicando R$ 5 milhões em estudos para um projeto nesse 

sentido. O problema é que as entidades médicas estão contra todas as propostas, 

só aceitam uma carreira federal, com piso inicial equivalente a 7 mil euros (cerca de 

R$ 20 mil). Em que país do mundo médicos começam a carreira recebendo isso?", 

questiona o secretário. 

Já existe uma proposta de emenda constitucional em tramitação no 

Congresso (a PEC 34, de 2011) que cria a carreira de estado para os médicos nas 

três esferas. O Ministério diz apoiar esta PEC, mas quer mudanças: que o médico 

que entre por concurso dedique-se exclusivamente ao SUS, 40 horas por semana, e 

que não possa ter consultório particular, sendo a única exceção o trabalho 

acadêmico, o que não estava assegurado no texto original.” 

 O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA: 

“Melhorar a rede hospitalar é um tema central para governo e médicos. O 

Ministério da Saúde promete injetar R$ 7,4 bilhões em melhorias até 2014, para 

reformar ou construir 17.800 Unidades Básicas de Saúde. As obras estarão 

totalmente contratadas até setembro, promete o governo. 

Mas o Conselho Federal de Medicina pondera que o que faltou foi justamente 

investir o prometido em anos anteriores. 

"O governo não começou agora", pondera D'Ávila, presidente do Conselho. 

"No ano passado, deixaram de gastar R$ 9 bilhões (do orçamento), não 

empenhados, e R$ 8,5 bilhões em restos a pagar, não empenhados também. É o 

país do improviso. Só agora, depois de dois anos e meio desta gestão eles querem 

fazer estas obras, que vão levar pelo menos um ano até ficarem prontas?" 



 

 

44 

 

O governo alega que o contingenciamento de recursos não é exclusivo do 

Ministério da Saúde e é definido pela área econômica. O Ministério afirma que o 

orçamento para a saúde passou de R$ 28,3 bilhões, em 2002, para R$ 96,9 bilhões, 

em 2012, e deve superar os R$ 100 bilhões em 2013. 

O Ministério garante ainda que vem aplicando 99% dos recursos não 

contingenciados, e que a prática é não cancelar restos a pagar - e sim pagar no ano 

seguinte. Segundo o Ministério, dos R$ 8,5 bilhões de restos a pagar de 2012, mais 

da metade foram pagos nos seis primeiros meses de 2013. 

"A diferença deste programa é que o município que aderir ao Mais Médicos 

terá que aderir ao programa de reforma e construção das unidades de atendimento", 

acrescenta Mozart Sales, do Ministério. 

De acordo com o governo, 1.874 dos 5.565 municípios brasileiros aderiram ao 

programa Mais Médicos, o que equivale a 33%. Desses, 671 estão entre os 1.290 

municípios prioritários para receberem novos profissionais.” 

OS MÉDICOS ESTRANGEIROS: 

“Ponto nevrálgico do programa Mais Médicos, que rendeu protestos em 

muitas cidades brasileiras e bastante discussão na mídia, a contratação de 

profissionais estrangeiros só ocorrerá caso profissionais brasileiros não tenham 

interesse na totalidade das 11 mil vagas oferecidas pelo programa em sua primeira 

chamada pública. 

A preferência seria para portugueses, espanhóis e argentinos, embora 

qualquer profissional estrangeiro com domínio da língua portuguesa possa tentar 

uma vaga. 

O auge da discórdia entre médicos e governo é a adoção do Exame Nacional 

de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), o programa de revalidação de 

diplomas para profissionais formados fora do Brasil. 

Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Ordem dos Médicos de 

Portugal defendem a adoção do Revalida na seleção de médicos estrangeiros que 

participem do Mais Médicos. Mas o governo prefere uma avaliação de três semanas, 

nas universidades federais, às quais o programa está associado. 

"O governo está criando uma regra transitória para evitar o regime de 

avaliação do próprio governo. É óbvio que a exigência será menor. Médicos com 

qualificação inferior são um problema tão grande quanto a falta de médico", critica o 
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presidente da Ordem dos Médicos de Portugal, José Manuel Silva, em linha com 

seus pares brasileiros. 

"Para esta população [carente], vale um médico de qualidade inferior?", 

questiona Roberto Luiz D'Avila, presidente do CFM. "O mais grave é ter uma pseudo 

assistência e tirar das pessoas que mais precisam o direito a um tratamento de 

qualidade". 

O Ministério afirma que não quer usar o Revalida porque significaria que os 

médicos teriam revalidação plena para exercer a profissão no Brasil, podendo deixar 

o programa e migrar para o setor privado. 

"Como podemos afirmar que médicos de Portugal, Espanha e Argentina não 

são bons?", questiona Mozart Sales, secretário de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. "Quem se opõe ao programa é que tem que se explicar", 

complementa. 

O secretário reforça que o programa condiciona a participação dos médicos 

na chamada atenção básica. Por outro lado, diz, os contratos de três anos, 

temporários, evitam que haja mudanças no mercado de trabalho para os médicos 

brasileiros, que não enfrentariam a concorrência caso os estrangeiros tivessem 

diplomas revalidados. 

"O problema não é de mercado", rebate Roberto Luiz D'Avila, presidente do 

Conselho Federal de Medicina. "Quem colocou o mercado na equação foi o governo. 

Não aceitamos uma bolsa de R$ 10 mil, sem décimo terceiro, e sem condições 

básicas de trabalho". 

Tanto D'Ávila quanto Silva prevê a baixa adesão de médicos europeus. "O 

Brasil tem o melhor e o pior da medicina. No caso das unidades do interior, não creio 

que os médicos portugueses vão se adaptar. Para muitos seria um choque. E em 

Portugal não há tantos médicos desempregados assim. A primeira opção será ir 

para outro país europeu, e não para o Brasil rural", diz Silva, da Ordem dos Médicos 

de Portugal. 

No caso da Espanha, onde integrantes do governo também estiveram para 

divulgar o programa, a adesão pode ser um pouco diferente. 

"Há cerca de 2800 médicos sem emprego. A maioria está indo para outros 

países da Europa, mas há interessados no programa brasileiro", diz Fernando Rivas, 

do Comitê de Emprego Precário da Organização Médica Colegial da Espanha, 
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lembrando que a precariedade nos contratos de trabalho na Espanha pode pesar a 

favor da ida para o Brasil. "Há profissionais que tiveram 140 contratos em um ano. 

Sair disso para um contrato de três anos pode ser atrativo", avalia. 

Ele afirma que, embora "uma coisa seja a oferta do governo e outra o que 

será entregue aos profissionais", o Mais Médicos é "um bom programa no sentido 

global". 

"Estamos advertindo que as pessoas tomem cuidado. Mas, do ponto de vista 

brasileiro, o efeito da presença dos médicos estrangeiros será bom, porque haverá 

pressão sobre o sistema por condições de trabalho. O aumento do número de 

médicos e a infraestrutura têm que andar juntas", pondera.” 

A MUDANÇA NA FORMAÇÃO: 

“De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), considerando dados de 48 profissões de todo o país, a medicina é a carreira 

que oferece o maior salário médio (R$ 6.940,12) e a maior taxa de ocupação (91,8% 

dos profissionais estão trabalhando), além de cobertura previdenciária, pública ou 

privada, para 90,7% dos trabalhadores. 

A procura pela medicina é grande, mas, pelos cálculos do Ministério da 

Saúde, o Brasil, se comparado a países como Portugal e Espanha, tem metade das 

vagas para formação de médicos do que deveria. 

"O Brasil oferece, anualmente, 17 mil vagas nas escolas de medicina para 

uma população de 190 milhões. A Espanha tem 7 mil vagas por ano, para uma 

população de 46 milhões, e Portugal tem 1700 vagas para uma população de 13 

milhões", diz Mozart Sales. 

A meta do Executivo é criar mais de 11 mil vagas em universidades públicas e 

privadas até 2017, com enfoque para as regiões pobres. Segundo o governo, o 

número de vagas para ingresso nos cursos de medicina cresceu de 7.800 (1993) 

para 16.852 (2011) e a razão entre o número de inscritos por vaga passou de 25,5 

para 41,3 no mesmo período. Ou seja, na medicina o aumento da oferta de 

formação foi acompanhado pela demanda correspondente. E ainda não existe 

nenhum sinal de que haverá saturação nos próximos anos. 

Além de aumentar a oferta de vagas nas escolas públicas de formação de 

médicos, o governo resolveu estender a duração do curso, adicionando dois anos de 

residência em saúde da família, com atuação da rede do SUS no local de formação, 
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uma vez que muitos médicos fazem residência nos grandes centros, onde a 

presença deles é menos necessária. 

O Conselho Federal de Medicina também discorda desta medida. Diz que, na 

prática, estudantes já fazem isso no 5° e no 6° anos de curso. Entidades médicas 

vêm acusando o governo de "explorar mão de obra" ao obrigar recém-formados a 

atuarem por dois anos no SUS. 

"Defendemos que futuros médicos passem pelo SUS, sob supervisão de 

professores, desde 2001. Mas aumentar o curso em dois anos é absurdo. Basta 

abrir vagas e concursos para postos de saúde da família no SUS", diz Roberto Luiz 

D'Avila, presidente do Conselho, insistindo para que o governo federal volte a 

contratar profissionais. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu uma nota esta semana 

dizendo que apoia o programa Mais Médicos. "Para a Organização, são corretas as 

medidas de levar médicos, em curto prazo, para comunidades afastadas e de criar, 

em médio prazo, novas faculdades de medicina e ampliar a matrícula de estudantes 

de regiões mais deficientes, assim como o numero de residências médicas".” 

 

 

 

 

 

 

 


