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I - Dados publicados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)*, tendo como fonte seus 
registros e aqueles dos Conselhos Regionais de Medicina (CRM), mostram que de um total de 
371.788 médicos brasileiros em atividade, 55% são caracterizados como  “especialistas”**, de 
acordo com a Regulação** das sociedades de especialistas (AMB) e dos Programas de 
Residência Médica. 
 
II – Em contrapartida, a partir dos mesmos dados publicados*, constata-se que 45% dos 
médicos em atividade no país possuem tão somente o Diploma de Graduação em Medicina, 
considerados* pelo CFM e CRMs como “médicos generalistas”***, ou seja, sem Residência 
Médica ou não portadores de Título de Especialista conferido pelas associações médicas 
correspondentes a um campo de atuação especializado, totalizando aproximadamente 167.305 
profissionais médicos no território nacional, todos habilitados para o pleno exercício de suas 
atividades junto á população brasileira, unicamente com o grau e a formação de graduado em 
medicina. 
 
III – Ainda segundo o CFM*, “há uma tendência de o médico fixar moradia e local de trabalho 
na cidade ou região onde fez sua graduação ou Residência .... A cidade de São Paulo ...conta 
com  uma taxa de 4,33 médicos por 1.000 habitantes... Capitais como Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e Recife repetem a mesma tendência ...mantendo taxas 
de médicos por 1.000 habitantes acima de 5, quando a razão nacional é de 1,95. Da mesma 
forma. “os postos de trabalho médico disponíveis para a clientela dos planos de saúde, em 
números absolutos, são 26,0% maior que o número dos postos em estabelecimentos públicos. 
Quando se considera as dimensões da população que depende exclusivamente do SUS (3,25 
vezes maior que a dos planos), constata-se que a clientela da saúde privada conta com 3,9 
vezes mais postos de trabalho médico disponíveis que os usuários da rede pública”. 
 
IV – Na mesma direção, no âmbito do recente Programa “Mais Médicos”, do Ministério da 
Saúde, evidenciou-se a completa inexistência de oferta de médicos para os municípios mais 
carentes (cerca de 700); assim, como parte da estratégia emergencial de suprir essa carência, 
foram selecionados cerca de 600 estrangeiros, através de Edital Público, e 4000 médicos 
cubanos, através de acordos internacionais, com a interveniência da Organização 
Panamericana da Saúde, provocando forte reação das entidades médicas. 
 
V – REPUDIAMOS - pela forma prepotente, agressiva, hostil, pouco civilizada e com 
argumentos politicamente primários, manifestamente corporativos ou francamente 
preconceituosos de parte de algumas entidades e profissionais médicos - a falta de proporção, 
razoabilidade e coerência relativas à suposta pouca qualidade dos 4600 médicos 
“estrangeiros”, particularmente os médicos cubanos (4000), frente ao silêncio, e mesmo 
omissão funcional, quanto aos 167 305 médicos brasileiros atuando no país tão somente com 
diploma de medicina expedidos por faculdades em sua maioria privadas*, muitas de duvidosa 
qualidade, segundo o mesmo CFM*, todos registrados nos CRM e habilitados para a prática 
médica, sem restrição, junto á população brasileira. 
 
VI - E PERGUNTAMOS se não seria mais responsável, justo e eficaz universalizar a 
Residência Médica, oferecendo aos graduados em medicina a oportunidade de especialização 
no SUS, com financiamento público, particularmente nos Serviços Básicos de Saúde da 



Família, além de, na sequência, lutar pela criação de carreira pública, com dedicação exclusiva 
ao Sistema Único de Saúde. 
 
VII – RESSALTAMOS, ainda, o princípio constitucional de que “a saúde é direito de todos e 
dever do Estado” (Art. 196), e, mesmo estabelecido que “a assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada” (Art. 199), não lhe compete regular** - através de interesses de entidades 
privadas como a AMB - a oferta e formação de profissionais no setor público, prevalecendo o 
mandamento constitucional de que “ao Sistema Único de Saúde compete ordenar a formação 
de recursos humanos na área de saúde” (Art. 200, III). 
 
 
NOTAS: 
 
* Conselho Federal de Medicina, Demografia Médica, 2011 – 
[in: http://www.cremesp.org.br/pdfs/demografia_2_dezembro.pdf] 
 
**“Regulação das Especialidades Médicas: Em 2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 
criaram a Comissão Mista de Especialidades (CME), que estabelece os critérios para o 
reconhecimento e denominação de especialidades médicas e áreas de atuação na Medicina. 
As entidades também decidem conjuntamente a forma de concessão e os registros de títulos 
de especialista. A CME só analisa propostas de criação de novas especialidades e áreas de 
atuação mediante solicitação da sociedade de especialidade, via Associação Médica Brasileira 
(AMB). A AMB (que congrega as sociedades nacionais de especialidades médicas) emite 
apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME. Os Conselhos Regionais 
de Medicina registram apenas informação de títulos de especialidade e certificados de áreas de 
atuação reconhecidos pela CME.. A Residência Médica, cuja conclusão dá o título de 
especialista, constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob 
a forma de curso de capacitação, funcionando em instituições de saúde, sob a orientação de 
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada um dos 
melhores instrumentos para a especialização médica. Além de complementar a graduação, a 
Residência especializa e insere o profissional na prática médica. Em 2010 funcionavam no país 
3.500 programas de RM reconhecidos pelo MEC, que ofereciam 28.500 vagas totais, a maioria 
em instituições públicas.” (in:*) 
 
*** “Não há consenso entre as entidades médicas brasileiras sobre o significado do termo 
“médico generalista”, nomenclatura também empregada de forma distinta por programas 
governamentais. [...] Para o presente estudo generalista é o médico sem título de especialista. 
Como parâmetro recorreu-se à Resolução CNE nº 4, de 7/11/2001, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina que afirma, em seu art. 3º, que o 
curso de Medicina “tem como perfil do formando egresso/profissional o médico com formação 
generalista” . Também foi levada em conta a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que não atribui nenhuma especialidade ao médico 
generalista (Código 2251-70). No estudo Demografia Médica, portanto, o termo generalista não 
se refere ao especialista em clínica médica, esta uma especialidade reconhecida pela CME, 
cujo detentor do título é denominado “especialista em clínica médica”, popularizado também 
como “clínico geral” ou simplesmente  “clínico”. Tampouco o generalista aqui se refere ao 
especialista em Medicina da Família e Comunidade ou ao especialista em Medicina Preventiva 
e Social, especialidades igualmente reconhecidas pela CME. No Brasil, a Clínica Médica e a 
Medicina da Família e Comunidade reivindicam para si o uso do termo generalista, mas tal 
nomenclatura não é oficializada para esse fim pela CME.” (in:*) 


