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O programa Mais Médicos sugerido pelo governo para sanar a lacuna que o 

profissional em questão deixa nas zonas marginais, longe dos grandes centros 

urbanos e de seus núcleos, vem precedido por outro: o Programa Nacional de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). 

 Analisar, portanto, alguns aspectos deste último nos oferece pontos de debate 

para melhorar essa iniciativa histórica que o governo brasileiro propõe. 

Primo por não ceder ao discurso xenofóbico aos colegas médicos estrangeiros 

que pretendem servir à população brasileira. O argumento mais essencial é 

que somos todos humanos, passíveis de superar muitos dos obstáculos que 

nos impõe a natureza. Portanto, se utilizando da mesma inteligência de que os 

brasileiros são dotados, acredito na capacidade de qualquer outro profissional 

afeito a arte médica lidar com os agravos de nossa população mediante estudo 

e  prática assistida de habilidades. Relego às categorias representativas da 

classe médica desta nação os argumentos que defendam o processo de 

revalidação do diploma. Proponho me ater à precariedade do vínculo 

empregatício e das condições de trabalho que o PROVAB vem revelando e 

gerando. 

   O referido programa inicia criando uma categoria nova de trabalhador 

intitulado trabalhador-estudante. Cobrados são todos os deveres de um 

trabalhador médico, mas a contrapartida dos direitos deixa a desejar. A 

remuneração é numericamente vantajosa e seduz o fato de não ter imposto 

incidido sobre ela, contudo negligencia todos os benefícios aos quais as 

deduções usuais de um salario se destinam. Na portaria de número 11 ao dia 

21 de agosto de 2013, versando sobre faltas e suspensões, o Ministério da 

Saúde deixa claro a inexistência de direitos trabalhistas como a sagrada 



licença-maternidade remunerada. A médica gestante que não se prevenir terá 

de suspender seu vínculo ao programa, com inelutável suspensão do benefício 

que recebe, caso queira amamentar o filho, devendo retornar em cento e vinte 

dias, e não cento e oitenta como preconizado pela maior parte dos órgão que 

estimulam o aleitamento materno exclusivo. 

    Um dos principais motivos pelos quais os médicos, na maioria recém-

formados, aderem ao programa é a promessa de dez por cento da prova de 

ingresso à residência médica. Atualmente, é senso comum que a formação 

acadêmica de seis anos não é suficiente para dar a segurança necessária ao 

exercício da profissão, sendo a residência – programa de ensino-aprendizagem 

majoritariamente prático, e assistido por profissionais de escol – uma 

necessidade. Ela também é o caminho para as diversas especialidades, mas 

não só. Todas as áreas gerais da medicina, haja vista, ginecologia e 

obstetrícia, pediatria, clínica geral, medicina de família e comunidade, cirurgia 

geral, têm suas respectivas residências. Houve casos de gestores que 

ameaçaram o corte do médico do programa caso este não servisse de forma 

dócil aos interesses de seu governo, geralmente girando em torno de 

dispensação de medicamentos de forma indiscriminada e oferta de consultas 

para apadrinhados. 

     Por essa medida, não se estimula qualquer profissional à sua manutenção 

na comunidade. Caso ele queira, no ano seguinte, renovar sua adesão ao 

programa, reza a cartilha que será remanejado para outro município, perdendo 

o seguimento de todo o trabalho que vinha empreendendo junto a determinada 

população. Quebra-se assim o elo longitudinal com a epidemiologia e com a 

antropologia cultural do lugar, duas perspectivas muito caras para o exercício 

da medicina de família. 

    Com a divulgação do programa Mais Médicos, muitos municípios recuaram 

na iniciativa de lançar concursos, e mesmo quando esses existem, há inúmeras 

denúncias de manipulação de resultados para beneficiar os “filhos da cidade”. 



     O meu exemplo, particular, devo deixar como argumento, também. Sou 

médico especializado no que o governo mais deseja para a atenção primária. 

Terminada a especialização há um ano e meio, venho vagando pelos 

subempregos de emergências hospitalares a espera de um concurso público 

que me absorva. O mesmo acontece com colegas que me são 

contemporâneos. Até mesmo as iniciativas de entrar no sistema pelas vias das 

organizações sociais me foram frustradas seja pela instabilidade das mudanças 

de governo municipal seja pelo preenchimento das vagas por médicos do 

PROVAB com formação diversa da especialidade que esposei. 

     As perguntas que hora deixo para reflexão são: (1) qual o motivo de não se 

lançar vínculos empregatícios estáveis aderidos a uma carreira de estado que 

ultrapassaria, pelo menos, o inconveniente dos embates políticos sazonais?; 

(2) quais as medidas que estão sendo tomadas, não mais para interiorização 

da figura simbólica do médico, mas para a fixação do profissional qualificado 

nas áreas carentes?; (3) onde estão as políticas de captação, pelo sistema 

único de saúde, dos diversos profissionais que estão sendo formados em 

residências médicas e multiprofissionais? 

     Por fim, gostaria de revelar que tive amigos queridos provenientes das 

escolas médicas de Cuba que eram exemplares residentes de Medicina de 

Família e Comunidade. Tão logo conseguiram o diploma de revalidação exigido 

pelas entidades médicas, deixaram a atenção primária de lado e seguiram 

caminho para as especialidades que acreditavam dar melhor suporte para seus 

ideais de medicina. A atenção primária era sucateada demais e vítima de 

desmandos sem conta para que eles quisessem comprar essa briga até o fim. 

    Questionamento algo mais filosófico sobre o ser humano: Se dermos aos 

médicos cubanos todos os direitos e as liberdades que um médico brasileiro 

tem, permanecerá em sua mão a vontade de lutar pela melhoria do Sistema 

Único de Saúde ou debandará ao setor da livre concorrência e da inciativa 



privada em busca de melhores condições de vida para a família que vier a 

gestar com os fogosos brasileiros que encontrarem? 
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