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quinta-feira, 12 de maio de 2011 14:10:15Estudo faz raio-x da distribuição de médicos no Brasil

De olho no Código
Capítulo II

Direitos dos Médicos
É direito do médico:

VIII – Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade profi s-
sional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando 
que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a 
prejudicá-lo.

Com taxa de 1,19 profi ssional por 
1.000 habitantes, o estado de Rondônia 
se posiciona abaixo da média nacio-
nal, ocupando o vigésimo quarto lugar 
em números absolutos de médicos re-
gistrados em todo o país (388.015) e a 
vigésima posição em termos proporcio-
nais. Os dados emergem do estudo De-
mografi a Médica no Brasil lançado na 
segunda-feira (18), pelo Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), em Brasília e 
na terça-feira, 19, pelo Conselho Regio-
nal de Medicina de Rondônia.  O estu-
do revela que o número de médicos em 
atividade em Rondônia chegou a 1.897 
em outubro de 2012, e que 54% destes 
profi ssionais se concentram na capital e 
63% deles atuam no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

 Em Rondônia, também se destaca a 
desigualdade percebida entre a capital 
e os municípios do interior do Estado. 
Os dados do estudo demonstram que 
1.154.279 rondonienses moradores de 
cidades interioranas são assistidos por 
869 médicos. Neste conjunto de municí-
pios, a razão médico/habitante fi ca em 
0,75. Por outro lado, a população da ca-
pital tem um índice de 2,36 médicos por 
1.000 habitantes.

 Ao apresentar a pesquisa em cole-
tiva de imprensa na última terça-feira, 

19, a presidente do Cremero, médica 
Maria do Carmo Wanssa, enfatizou que o 
estudo joga por terra afi rmações de que 
faltam médicos no Brasil. “O que preci-
sa para solucionar a falta de médicos em 

algumas regiões do País é uma política 
de carreira no SUS e nas contratações 
pelos governos estaduais que proporcio-
ne ao médico um horizonte de ascensão 
profi ssional nos moldes do que existe no 

Poder Judiciário”, pontuou Wanssa. E 
não é só isso. Conforme fi cou demons-
trado na pesquisa da ‘Demografi a Médi-
ca no Brasil’, não é só salário que atrai e 
fi xa o médico em determinada região.

DEMOGRAFIA MÉDICA

Outras conclusões do estudo

Faltam ou não faltam
médicos no Brasil?

 “O total de médicos no Brasil tem 
crescido acentuadamente nas últimas 
décadas. Esta curva apresenta uma 
evolução cinco vezes maior que o da 
população em geral. No entanto, ape-
sar desta evolução importante, os es-
tudos sugerem que há percepção de 
falta de profi ssionais em algumas áre-
as do país e nos serviços públicos de 
saúde. A causa desse problema, em 
grande parte, decorre da ausência ou 
da timidez das políticas públicas para 
o fortalecimento do SUS, que não esti-
mulam a migração e a fi xação dos mé-
dicos nos vazios assistenciais e nem 
sua vinculação com a rede pública”.

Os cursos de graduação 
fi xam médicos no interior?

“A simples abertura de mais escolas 
e de mais vagas em cursos já existen-
tes não basta para reduzir as desigual-
dades regionais em locais de baixa 
concentração de médicos. Após a gra-
duação, a tendência é de migração dos 
egressos para outros centros, assim 
que se forma. Este persistente fl uxo de 
médicos em direção aos mesmos luga-

res pode agravar ainda mais desigual-
dades e gerar outras consequências 
indesejadas ao sistema de saúde bra-
sileiro”.

Os médicos estrangeiros 
podem resolver o problema 
dos vazios assistenciais?
A revalidação automática ou facilitada 

de diplomas de médicos estrangeiros ou 
brasileiros formados no exterior, caso ocor-
ra, não será um fator automático de redu-
ção das desigualdades de distribuição de 
médicos no Brasil. O estudo mostra que, 
após seu ingresso no país, este grupo, em 
sua maioria, tem o mesmo comportamen-
to de todos os outros profi ssionais forma-
dos no país. Ou seja, migram e se fi xam 
nas áreas de mais desenvolvidas”. 

“A tendência de fi xação dos portado-
res de diplomas de Medicina obtidos no 
exterior contraria o argumento defendido 
pelo Governo de que este contingente as-
sumirá os postos nos chamados vazios 
assistenciais. Isso não acontece porque 
quando eles se veem nestas zonas se 
deparam com os mesmos problemas dos 
médicos brasileiros: falta de infraestrutura 
para o trabalho, falta de apoio de equipes 
multidisciplinares, falta de perspectivas de 

valorização profi ssional, falta de acesso à 
educação continuada”.

Soluções para resolver a 
desigualdade e acabar com 

a desassistência
“Os médicos têm sido culpabili-

zados pela falência do sistema pú-
blico de saúde. Esta é uma falácia, 
uma simplificação irresponsável do 
problema. Não se resolverá o proble-
ma da sociedade apenas colocando 
um médico com um estetoscópio em 
cada município. Está não é a inte-
riorização da assistência em saúde 
que esperamos e o país precisa. Na 
verdade, como parceiros e defen-
sores do SUS, os médicos esperam 
que os governos façam sua parte e 
ofereçam condições reais de traba-
lho, invistam na melhora da rede de 
serviços e valorizem os profissionais. 
Essa postura trará ganhos para to-
dos, especialmente para o brasileiro 
que, finalmente, terá acesso a uma 
assistência de qualidade”.

Saiba mais sobre o estudo
 Demografi a Médica no Brasil em 

www.cremero.org.br

cremero_meia_24_02_2013a.indd   1 22/2/2013   16:26:42


