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Um resumo do Debate sobre o Programa Mais Médicos em Goiânia 
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O Segundo Debate do Café com Políticas Públicas, ocorrido no dia 26 de Agosto de 

2014, abordou o Programa Mais Médicos para o Brasil (MM), dando-se destaque para o caso 

de Goiânia. Estiveram presentes no debate alunos, médicos, professores da Faculdade de 

Ciências Sociais, gestores e atores que participam ou contribuem direta ou indiretamente na 

implementação do programa. Essa união de diversos saberes, debatendo o assunto mostra-se 

importante, como ressaltado por Fabiana Saddi na abertura do debate, pois mostra-se como 

momento oportuno para superação de lacunas e diferenças existente entre eles, possibilitando 

a aproximação de ideias e interesses sobre a política pública em implementação. 

O Dr. Sandro Rogério Rodrigues Batista explicou que o Programa Mais Médicos é um 

programa criado no intuito de prover médicos principalmente para áreas mais necessitadas, 

distantes do centro e carentes. O programa foi criado com base no fato de que faltam médicos 

na atenção primária à saúde. Os Distritos de Saúde tem dificuldade de atender a população. 

No caso de Goiânia, existem 51 médicos inscritos no programa, sendo metade deles brasileiros 

e a outra metade de estrangeiros oriundos de diversos países cujo índice de médicos por 1000 

habitantes é maior que o índice brasileiro. Dr. Sandro Batista ressaltou a forma como o 

programa contribuiu para a valorização da Estratégia Saúde da Família, e finalizou falando da 

questão da formação médica dos médicos estrangeiros, uma vez que este tema consiste numa 

das grandes polêmicas e controvérsias sobre o programa. Dr. Sandro Batista apresentou para o 

público as seguintes questões: ‘Será que os nossos médicos ou profissionais, daqui do Brasil, 

estão preparados para atender a população em saúde primária ou que dependem 

exclusivamente ou unicamente do SUS?”. Juntamente com essa questão foi ressaltado a 

necessidade da reformulação da formação médica do brasileiro, saindo-se de um eixo menos 

biológico para um mais humanista. A segunda questão colocada por Dr. Sandro Batista foi: 

“Qual o interesse de nosso discurso?”. 

Já a Dra. Raquel Abrantes Pêgo falou da participação da Organização Pan-Americana 

de Saúde no programa MM, no estabelecimento da colaboração internacional na provisão de 

médicos por tempo limitado. Outra questão importante levantada refere-se à confusão 

geralmente feita entre contratação de médicos e imigração de médicos. O programa Mais 

Médicos, assinalou Pêgo, não consiste em Programa de Imigração de Médicos, como o 

estabelecido na Inglaterra. Eles vêm para o Brazil por um período limitado de três anos, e após 

devem retornar aos seus países. No Brasil existe um alto índice de médicos por mil habitantes 

nas regiões mais centrais ou nos centros urbanos, enquanto nas regiões periféricas a situação 

é contraria, chegando a ter menos de um médico em alguns locais. O médico é um profissional 
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essencial para completar as equipes de saúde. Pêgo também destacou que o Mais Médicos foi 

criado como provimento emergencial para o SUS. Neste processo, em virtude da 

descentralização e autonomia municipal, os municípios são livres para aderirem ou não ao 

programa. Uma observação feita foi a de que a maioria das desistências ocorridas no programa 

originou-se de médicos brasileiros. De modo geral, assinalou Pêgo, ocorreu sim uma expansão 

positiva dos atendimentos realizados. 

A seguir o Prof. Matthew Harris, via Skype, resumiu algumas das características 

próprias da atenção primária à saúde da Inglaterra. Lá os médicos de família, ou melhor, os 

clínicos gerais, não são funcionários públicos, mas sim empresários contratados que recebem 

um fundo por meio de incentivos funcionais. A União Européia participa do programa, de 

forma que os médicos daquela região, ao contrario dos de fora, não precisam passar por 

revalidação do diploma. A revalidação consiste em proficiência de idioma e prova escrita e 

prática referentes a conhecimentos médicos. Todo o processo é regularizado a nível nacional e 

não a níveis locais. Harris indagou ainda sobre: “O que estaria sendo feito no nível de apoio 

tanto local quanto nacional para auxiliar os outros membros da equipe de saúde da família?.” 

Foi também colocado em discussão, novamente , a formação médica e do médico de família, 

em particular, que precisa ser repensada. 

O Dr Elias Rassi Neto, por sua vez, falou sobre a sensação que vem tendo como tutor 

do programa MM. Para ele existe um grande conflito com as entidades médicas. O que 

acarretou num afastamento do conselho de medicina do processo, e deu origem ao 

surgimento de problemas como bullying de colegas para com os estrangeiros. O bullying, 

assinalou Rassi Neto, tem gerado depressão nos médicos inseridos no Programa, devido ao 

isolamento desses profissionais.  

Dr. Lucas Adorno, supervisor do Programa no Distrito Sanitário Norte de Goiânia, 

asseverou o papel essencial do enfermeiro e portanto a necessidade de sua valorização. 

Reforçou também o problema do bullying e o fato de que, com a implementação do programa 

MM, verificou-se uma maior continuidade do cuidado médico, uma vez que as equipes 

puderam se organizar melhor para atender as famílias e populações locais.  

A agente comunitária Sheila Pitta assinalou que sua participação na Estratégia Saúde 

da Família é feita de forma responsável e comprometida, pois ela mora no bairro há vários 

anos e faz parte da comunidade. Sheilla ressaltou que faz seu trabalho com carinho, e se 

encontra a disposição para responder qualquer tipo de pergunta.  

Mirlene Guedes Lima, Diretora do Departamento de Atenção Primária da SMS-Goiânia, 

afirmou que o provimento de mais médicos tem contribuído para superar o déficit existente 

anteriormente, e permitido o aprimoramento do acesso, do vínculo e continuidade do cuidado 

na rede de atenção primária à saúde. 

O representante do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (SIMEGO), Dr. Ronaldo 

Azevedo, assinalou que as entidades médicas não são contra o Programa Mais Médicos, até 

mesmo porque a melhora da atenção básica e o investimento na prevenção contribui para 

diminuição dos custos. O que falta mesmo é infraestrutura e um programa que valorize os 

médicos que trabalham na rede publica. Falta um plano de carreira melhor, de acordo com o 
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médico. Ressaltou ainda que é preciso relacionar o Programa a questões políticas e que o 

Programa seria mais um programa ou recurso eleitoreiro. O que a classe médica mais cobra, 

de acordo com ele, é o fato de não ser obrigatório a revalidação do diploma medico através do 

revalida, e que por isso o atendimento oferecido por esses médicos seria “duvidoso” e 

colocaria em risco a vida da população, inclusive devido a erros médicos. 

Os temas e questões colocados pelos apresentadores e debatedores deram origem a 

um debate instigante sobre desafios e possibilidades apresentados pelo programa no Brasil. A 

questão do atendimento duvidoso e do erro médico, lançada pelo representante do SIMEGO, 

foi severamente rejeitada pelos presentes. No geral foram ressaltados os principais pontos que 

vem sendo discutidos no cenário nacional sobre o Programa. Ficou claro que o Programa MM 

está surtindo efeito como provimento emergencial do SUS, principalmente no aumento do 

número de médicos que conformam as equipes da ESF. Este fato tem proporcionado o 

aumento do número de atendimentos realizados e também contribuído para a melhora do 

vínculo entre paciente e medico, e continuidade do cuidado. Regiões antes marcadas pela falta 

de médicos estão se beneficiando grandemente com o programa. A oposição dos médicos que 

não fazem parte do programa (e do sindicato), bem como sua relutância em deixar o 

“protesto”, têm dificultado a discussão de ações que possam melhorar o programa. Estas 

dificuldades mostram-se evidentes também na forma parcial como a média tem direcionado o 

debate nacional sobre o Programa, sendo parcial em sua crítica e descaso em relação aos 

médicos de família cubanos sobretudo, esquecendo-se que os mesmos possuem longa história 

de deslocamento de trabalho para nações de todo o mundo, em virtude do superávit de 

médicos de família naquele país.  

Pode-se dizer que, ao final do debate, verificou-se um consenso de que, em sua prática 

concreta, o Programa tem mostrado que mesmo sem o “revalida”, a troca de saberes e o 

aprendizado de novas práticas medicas pode beneficiar não apenas a ambos os médicos, 

nacionais e estrangeiros, mas também a toda população que delas dependem. Desta forma, 

atitudes que buscam isolar ou constranger o trabalho dos profissionais médicos, sejam eles 

nacionais ou estrangeiros, deveriam ser repensadas. O programa, desde sua elaboração, como 

ocorrem com todas as políticas públicas, encontra-se em processo de implementação. Seu 

aprimoramento e publicização mais positiva só serão incrementados na medida em que os 

atores envolvidos em todo o processo cooperarem e trabalharem juntos. Para mais detalhes, 

não deixe de assistir ao vídeo disponível. Bom programa! 


