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IMPORTAR MÉDICOS? QUE PAÍS É ESTE?

Inadmissível postura assume agora nosso governo, diante das pressões populares 
contra os desmandos e a corrupção em larga escala no Brasil, anunciando em cadeia nacional o 
disparate de se comprometer a inundar o país com “milhares de médicos formados em outros 
países”, isentos de um processo sério e confiável de revalidação do diploma de médico. O 
atual sistema do Revalida foi criado pelo próprio Governo Federal em 2010. A saúde está 
caótica, mas por falta de gestão e não por culpa ou insuficiência de médicos. A presidente 
Dilma, em pronunciamento à nação, apontou isso de maneira insegura, pois sabe que isto 
jamais solucionaria os problemas do SUS, mas tenta ludibriar os incautos.  O fracasso dessa 
possível ação é facilmente previsto, pois são necessários investimentos em infraestrutura, não 
bastando um bom salário, que é o primeiro requisito, porém faltam materiais, medicamentos, 
equipamentos, equipes de apoio multidisciplinares e até mesmo o reconhecimento 
econômico, contudo não resolverá remunerar bem, sem disponibilizar o restante. Concursos 
para certas áreas remotas do Brasil sequer preenchem suas vagas, devido à carência de 
condições mínimas de trabalho no serviço de saúde, porque o médico se expõe, e a seus 
pacientes, a maiores riscos, além do que alguns, são sumariamente demitidos. Grande é a 
dificuldade de reciclagem profissional, pois há menos ofertas de estudo, lazer, consumo, 
turismo e outras, desestimulando-o à fixação nesses locais. O acesso de médicos estrangeiros 
na Canadá e na Inglaterra para clinicar, somente ocorre após minuciosos e criteriosos 
processos de avaliação de competências. Segundo a OMS, no Brasil há 2 médicos por 1000 
habitantes, enquanto na Suécia são 3,73 - na França 3,28 - na Espanha 3,71 e na Argentina 
3,16. Os governos desses países com sistema semelhante ao SUS, investem muito mais em 
saúde do que o Brasil. Na Inglaterra, a participação do Estado no gasto nacional em saúde é de 
84%, enquanto na Suécia, França, Alemanha e Espanha oscila entre 74 e 81%, na Argentina é 
de 66% e no Brasil, 44%. 

E qual seria a solução para esse caos? Sugerem as entidades médicas, que seja criada 
uma carreira de Estado com vínculo federal, incluindo remuneração digna, estabilidade, 
progressão por tempo de serviço e por mérito, mobilidade e outras garantias. Nas periferias 
das metrópoles e nas cidades de pequeno porte, sugerem a criação dos planos de carreira para 
os servidores estaduais e municipais, com mecanismos para atender as realidades locais, 
como a segurança. Que sejam aumentadas as vagas para Residências Médicas em programas 
de excelência, com preceptores bem preparados e com toda a estrutura necessária. Médicos 
generalistas têm pouco conhecimento e experiência e acabam fazendo uma triagem 
ineficiente e gerando uma "superprocura" por especialistas. Não será abrindo novas escolas 
médicas nem importando médicos sem qualificação e sem critérios de admissão definidos e 
justos, que essa demanda será atendida. 
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