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Saúde pública: a proposta da Presidente é incoerente, demagógica e equivocada 

 

Durante o pronunciamento da Presidente Dilma Rousseff, em cadeia nacional de rádio e 

televisão, entre as propostas formuladas, a Presidente afirmou que vai ”trazer de imediato 

milhares de médicos do exterior para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o 

SUS”.  

Considerando a dura realidade da saúde no Brasil, que se torna mais crítica nas pequenas 

cidades do interior e na periferia das grandes cidades, a proposta formulada pela Presidente é 

incoerente, demagógica e equivocada. 

Incoerente, porque as exigências legais para o exercício da Medicina no Brasil incluem a 

revalidação de diplomas de médicos estrangeiros e de brasileiros obtidos no exterior. A 

incoerência acontece quando esta exigência é dispensada para a importação de “milhares de 

médicos do exterior” pela Presidente.  

Os médicos que concluíram o curso de medicina no exterior e desejam exercer a Medicina no 

Brasil são submetidos ao “Revalida” _ um exame nacional realizado em parceria com algumas 

Universidades Federais, para aferir as competências necessárias para o exercício da Medicina. 

No Brasil esse exame foi instituído pela Portaria interministerial nº 278, de 17 de março de 

2011. Não se questiona a abertura do exercício da Medicina para médicos de outros países, 

porém, é inadmissível a liberação da exigência legal e necessária dessa avaliação para aferição 

dos conhecimentos técnicos e de língua portuguesa. Estas exigências ocorrem em todos os 

países desenvolvidos e civilizados. Por exemplo, o Reino Unido (General Medical Council) exige 

a validação do diploma e avaliação da fluência em Inglês, além de outras exigências. 

Demagógica, porque o cerne da questão não está na carência de médicos, mas nas precárias 

condições de infraestrutura do Sistema Único de Saúde no Brasil. As Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) são carentes de recursos primários, incluindo a falta de medicamentos, materiais 

para simples curativos e equipamentos essenciais para o exercício digno da Medicina, 

colocando em risco a integridade física e emocional do médico, da equipe de saúde e dos 

pacientes e desestimulando a fixação dos profissionais de saúde nas cidades do interior.  

Portanto, a proposta é equivocada porque a solução efetiva para melhoria da assistência à 

saúde dos brasileiros inclui a melhoria dos processos de gestão em Saúde Pública, o banimento 

da corrupção e a instalação de Unidades do Programa Saúde da Família (PSF), Unidades 

Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) equipadas com laboratórios de 

análises clínicas, exames de imagens (Rx, Ultrassonografia, etc), entre outros recursos 

necessários, além de Hospitais de referência regionais aptos para atender a demanda da 

população. Depende ainda da alocação de recursos necessários para a formação de equipes 

multiprofissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, agentes de saúde, odontólogos, farmacêuticos, bioquímicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros profissionais de saúde. Por isso, é 

necessário criar as condições necessárias para acelerar o processo de interiorização da 

Medicina de boa qualidade, interiorizando a infraestrutura básica com os recursos necessários 

para o bom atendimento da população.  



Necessita-se de uma política de Saúde Pública que promova a aceleração do processo de 

interiorização dos profissionais de saúde e da assistência médica de boa qualidade porque há 

uma má distribuição da densidade de médicos no Brasil, constatando-se uma excessiva 

concentração deles nos grandes centros, especialmente, nas regiões Sul e Sudeste. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza como parâmetro satisfatório para a atenção à 

saúde da população a relação de 1 médico para cada 1.000 habitantes. O Brasil chega em 2013 

com 400 mil médicos, apresentando a taxa de 2,0 médicos por 1.000 habitantes. A Região 

Sudeste alcança 2,7 médicos por 1.000 habitantes. 

As alternativas para solucionar esses gargalos da assistência médica são a implantação da 

carreira federal no SUS para médicos e equipe de saúde; a garantia de acesso dos médicos e 

pacientes a insumos e equipamentos de diagnóstico e terapia; o apoio de equipe 

multiprofissional; o acesso às redes de referência e contra-referência (leitos, exames e outros 

procedimentos) para encaminhamento de casos diagnosticados; a garantia aos médicos 

participantes de monitoria (presencial e à distância) vinculada a programas de extensão de 

escolas públicas de Medicina e o estabelecimento de vínculo contratual entre os médicos e 

equipe de saúde com o Ministério da Saúde, com vínculo provisório de 36 meses, para recém-

formados em Universidades Federais e no PROUNI, como contrapartida pela formação gratuita 

e vínculo permanente para profissionais com experiência aprovados em concurso público.  

O financiamento deve vir dos recursos federais arrecadados pela excessiva carga tributária e 

pela destinação equitativa de cem por cento dos recursos do petróleo para a saúde e 

educação. 

 

É o que penso! 
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