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O BRASIL ESTÁ NA CONTRAMÃO DA MEDICINA MUNDIAL

 O atual governo federal brasileiro, que deve se findar proximamente, 

instituiu de forma autoritária e equivocada um Programa de criação indiscriminada 

de 11.500 vagas novas em Cursos de Medicina, dando um golpe mortal na profissão 

que indiscutivelmente é a mais respeitada do mundo. No Brasil do futuro, este 

excelente conceito sem dúvida se modificará e estaremos todos nas mãos de 

profissionais, em sua maioria, mal formados e incompetentes, tendo em vista que as 

pessoas que criaram esse Programa desconsideraram a qualidade, antes exigida com 

extremo rigor das Escolas de Medicina, incluindo da nossa Faculdade de Medicina 

de Jundiaí (FMJ), a qual é motivo de orgulho institucional na formação profissional e 

uma das mais conceituadas do país. O ingresso na Graduação da FMJ  sempre 

selecionou de verdade e o acompanhamento dos egressos mostrou sempre altos 

índices de ingresso em Residências Médicas, Especializações e Pós-Graduações de 

qualidade e alto conceito na Medicina Brasileira, com muitos expoentes médicos. 

Todavia, tudo isto está com os dias contados, prezado leitor, e caso o novo governo 

federal não mude algo e realize correções de rumo, assistiremos a uma vertiginosa 

queda da qualidade médica em todo o país, nivelando-a por baixo, a exemplo da 

medicina cubana, com a qual nós, população e médicos temos tido contato e 

conhecido melhor e é uma farsa, uma mentira eleitoreira, uma forma de promoção 

política e de favorecimento financeiro de Cuba, que até um porto construiu com o 

nosso dinheiro de impostos. 
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