
MAIS MÉDICOS, MAIS SAÚDE? 

 

O programa “Mais Médicos”, lançado pelo Ministério da Saúde (MS), causa grande 
celeuma na categoria médica e dentre os profissionais de saúde em geral, por trazer à tona um 
dos debates mais apaixonantes para a humanidade: a questão da Saúde. Afinal, contratar mais 
profissionais contribuiria para melhorar os indicadores do nível de saúde na população 
brasileira?  

 Antes de iniciar qualquer debate é importante contextualizar. E, para tal, nessa mesma 
seção indico a leitura do artigo do professor Fernando Pires (Avanço dos planos de saúde e a 
lógica de privatização do social). Para o autor é importante lembrarmo-nos da realidade em 
que estamos inseridos e da lógica capitalista de produção predominante.  

O trabalho do médico ou de qualquer outro profissional de saúde não funciona numa 
lógica diferente do que está posto para todos os outros trabalhadores. Portanto, falar em 
sacerdócio, abnegação ou qualquer adjetivo de altivez para referenciar essas categorias, é 
apenas o uso inocente ou não, manipulado socialmente, da hipocrisia mercantil na qual 
estamos inseridos em busca de um sentido maior para as coisas e situações, que por vezes 
teimamos em não enfrentar, dentro daquilo que sentimos real. 

A categoria médica atualmente recebe um tratamento diferenciado do SUS. Como 
exemplo, podemos citar: lei federal que autoriza o trabalho do médico na esfera federal para 
20 horas semanais desde 1997. Assim, enquanto o governo federal alardeia necessitar de 
“mais médicos” para o País, abre mão de pelo menos 10 horas de trabalho desses profissionais 
semanalmente. O Ministério da Saúde, por meio de portaria, abriu possibilidade do 
profissional da medicina trabalhar apenas 20h na atenção básica de saúde, enquanto as outras 
categorias são obrigadas ao contrato de 40h para obedecer ao princípio da estratégia saúde da 
família que exige dedicação integral, essas atitudes configuram contrassenso e dubiedade por 
parte do poder público. 

No Brasil e no Ceará, em especial, não é diferente, a política de Saúde vigente é o 
Pacto pela Saúde de 2006, aperfeiçoado e expandido em 2011. Entre os eixos estruturantes 
dessa política estão os relacionados ao trabalho e formação no campo da saúde. Um dos 
objetivos ousados desses eixos é alocar mão de obra médica nos diversos municípios 
brasileiros. Os governos federal e estadual, numa tentativa de fazer o dever de casa, 
expandiram a quantidade de cursos de medicina, entre outros cursos de saúde, às vezes com 
qualidade duvidosa, por meio de vários programas de incentivos. Em outra frente de trabalho, 
rearranjaram as estruturas das várias Escolas de Saúde Públicas do País e de algumas 
universidades públicas para tratarem das questões de educação continuada presencial, 
semipresencial ou virtualmente. 

No campo político, o MS conseguiu sensibilizar a categoria política o bastante para 
conseguir ampliar o campo de atuação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) para que, sem prejuízo das funções do Conselho Nacional de Saúde (CNS), fossem 
deliberadas e viabilizadas as principais decisões em prol dessa nova política de Saúde e seus 
eixos estruturantes. 

Será mesmo que durante todo esse movimento político e social (MS - estrutura política 
- CONASS e CNS são estruturas sociais), inaugurado em 1986 pela “8ª Conferência Nacional de 
Saúde” e garantido pela Constituição de 1988, academias [universidades e faculdades], 
entidades encarregadas de fiscalizar o exercício profissional, sindicatos das diversas categorias 
da saúde, sociedades profissionais, aqui enfatizados os relativos à categoria médica, não foram 



consultados e informados sobre as novas necessidades do País relacionadas à formação em 
saúde para assistência em rede?  

Serão 24 anos, prazo exíguo para realização da tarefa de adequação das instituições 
relacionadas, aqui inclusos além das citadas anteriormente, o Ministério da Saúde como órgão 
coordenador e executor da política de formação e assistência em saúde e, Ministério da 
Educação como executor da política de formação profissional, ao novo paradigma de Saúde 
vigente no Brasil?  

No início da crise cogitou-se a desvalorização da categoria médica. Não sabemos se por 
coincidência, mas na mesma semana que eclodiu a crise, o IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) divulgou dados que colocam a profissão de médico como uma das com 
melhores ganhos entre os anos de 2009 e 2012; o valor monetário a maior agregado ao 
trabalho desse profissional, provavelmente, advenha da importância e prestígio social 
diferenciado de que gozam esses trabalhadores. 

Quando os conselhos de classe da categoria médica afirmam que no Brasil não há falta 
de profissionais de medicina que justifique a importação desses trabalhadores, estão corretos 
parcialmente. Há sim, uma má distribuição demográfica desses profissionais nas diversas 
localidades brasileiras. A “priori” e, simplificando, o problema seria resolvido com uma 
redistribuição desses profissionais pelo território Nacional.  

Mas fazer tal acerto parece-nos tarefa hercúlea, talvez um dos motivos para tal 
dificuldade seja a afirmação feita em entrevista recente pelo Sr. Adib Jatene, ex-ministro da 
saúde e figura respeitável na área: “a formação desses profissionais [médicos] no País é 
voltada para as especialidades”, e essas, contemplam os grandes hospitais gerais e as clínicas 
especializadas que em sua grande maioria encontram-se nos grandes centros urbanos e, pelo 
menos em tese, deveriam situar-se dentro da estrutura operacional das redes de atenção a 
saúde num plano de apoio, e não no centro da comunicação, esse, reservado à Atenção 
Primária a Saúde (APS). Isso sugere que, pelo menos nesse momento, a formação médica 
esteja na contramão do que o País realmente necessita, sem, em instante algum, negarmos a 
importância das diversas especializações médicas dentro da organização das redes de 
assistência a saúde. 

Outro argumento utilizado refere-se à falta de estrutura da saúde do País. Também 
está parcialmente falacioso. Já há em alguns pontos distantes das capitais brasileiras, aqui 
mesmo no Ceará, gestores, infelizmente não todos, compromissados com a saúde, oferecendo 
boas condições de trabalho e salários acima da média, entretanto esses postos não são 
preenchidos. Em contrapartida, podemos citar que ainda há desrespeito por parte de alguns 
gestores cearenses em relação a profissionais de saúde. Como exemplo negativo citamos o 
caso do prefeito de uma cidade vizinha à fortaleza que lançou edital para contratar 
enfermeiros oferecendo certo valor e, ao contratar os aprovados no certame ofereceu 
remuneração correspondente a menos de dois terços do valor constante no edital, sem 
qualquer justificativa plausível. A mesma situação desrespeitosa ainda acontece em alguns 
municípios com vários profissionais de saúde, inclusive médicos, entretanto devido à atuação 
do controle social, casos como o citado estão se tornando exceção à regra.  

As indagações e argumentações acima nos conduzem à seguinte conclusão: essa 
querela não é pela melhoria das condições de Saúde da população como sustentam os 
contendores. Esse embate, provavelmente pela hegemonia sobre o processo da organização 
da assistência a saúde, contrapõe de um lado os defensores da saúde no modelo verticalizado, 
hierárquico, centrado em grandes centros hospitalares, especialidades médicas e no poder 
médico e, do outro, os defensores da organização da assistência através das redes de saúde, 



modelo horizontal onde a lógica de comunicação, entrada e saída do sistema, passa a ser 
responsabilidade da APS.   

Isso pode ser facilmente inferido pela leitura, mesmo que despretensiosa, dos 
seguintes autores: Michel Foucault com a “Microfísica do Poder”, “Epidemiologia e Saúde”, 
organizada pela professora Rouquayrol e, “As Redes de Atenção à Saúde”, de Eugênio Vilaça 
Mendes. Os primeiros autores, em épocas diferentes explanam sobre o projeto político e 
social da categoria médica, que tem a pretensão de tornar os profissionais da medicina como 
únicos interlocutores do processo saúde-doença, criando no imaginário social uma total 
dependência dos leigos relacionada com tudo que cerca esse processo. O terceiro autor 
explana sobre um modo de assistência integrado por meio do desenho de redes de atenção a 
saúde destacando a importância do nível local de saúde e do trabalho em equipe 
multidisciplinar. 

 Por tudo o que foi exposto, somos levados a inferir que o programa “Mais Médicos”  
não irá resolver o problema da Saúde brasileira. Entretanto, é um ótimo ponto de partida para 
aprofundar questões bem mais relevantes, como: financiamento e infraestrutura em saúde, 
qualidade do serviço de saúde prestado, controle e participação social efetiva, formação em 
saúde para médicos e demais profissionais da área, e até mesmo o “Ato Médico” na 
perspectiva interdisciplinar da assistência em Saúde de acordo com as reais necessidades de 
saúde exigidas pelo Brasil atual.  

 E, certamente, prover todos os municípios que necessitem de médicos, com 
profissionais realmente interessadas em realizar um trabalho em rede, como preconizado 
atualmente, desde que respeitados seus direitos e sua dignidade profissional, não vai fazer mal 
a ninguém. 
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