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Justificativa:
Uma reflexão sobre as práticas de atenção à saúde desenvolvidas no país
demonstra um distanciamento da formação profissional em relação às reais necessidades
do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando se consideram a situação e as demandas
atuais do sistema de saúde, as informações disponíveis apontam para importantes
desequilíbrios na formação e distribuição dos profissionais de saúde e dos cursos de
graduação e pós-graduação ofertados.
Neste contexto, o Decreto de 20 de junho de 2007 instituiu a Comissão
Interministerial de Gestão da Educação na Saúde, regulamentando o disposto no
Artigo 200 da Constituição Federal, no que se refere à ordenação da formação dos
profissionais da saúde, em conformidade com as políticas nacionais de educação e
saúde, e com os princípios e diretrizes do SUS.
A Comissão desempenha o papel de estabelecer as diretrizes para a formação
de recursos humanos para a saúde no Brasil, em especial no que diz respeito aos
critérios para a regulação de cursos superiores na Saúde e a oferta de formação em áreas
prioritárias, conforme necessidades regionais.
Neste processo, busca-se o envolvimento dos diversos atores implicados com a
temática, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o Conselho Nacional de Educação
(CNE), o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
(CNRMS) e os representantes dos conselhos federais, fóruns e associações de ensino
das profissões da saúde, preservadas as atribuições e competências de cada uma dessas
instâncias.
No que concerne às ações relacionadas à educação superior, busca-se
implementar estratégias que objetivam a melhoria da qualidade dos cursos de graduação
da área da Saúde, com incentivos e apoio às mudanças nos cursos de graduação, visando
adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e aos princípios e diretrizes do
SUS. O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PróSaúde) apóia técnica e financeiramente 355 cursos de graduação da área da Saúde,
tendo como principal eixo do processo de mudança a integração ensino-serviço público
de saúde. Para potencializar o alcance do Pró-Saúde, o Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem como objetivo fomentar grupos de
aprendizagem tutorial nas práticas da Atenção Básica no SUS.
A Constituição Federal determina a garantia de padrão de qualidade e vincula
a autorização de cursos ao preenchimento dessa exigência, mediante avaliação feita pelo
poder público (Art. 206, inciso VII e Art. 209, inciso II).
A avaliação, como um dos eixos centrais do programa de governo, consolidase com a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes). Como parte integrante deste processo, ocorreu, em 2007, o 2º ciclo do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que contemplou a área da Saúde, além
das ciências agrárias.
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No contexto de regulamentação do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,
novas diretrizes foram elaboradas para autorização de cursos de graduação em
Medicina, que buscam o atendimento às necessidades do SUS. A recente Portaria MEC
nº 474, de 14 de abril de 2008, aprovou o novo instrumento de avaliação, específico
para autorização de cursos de graduação em medicina no âmbito do Sinaes.
A partir da divulgação dos resultados do Enade 2007, 17 cursos de Medicina,
que obtiveram baixo desempenho, encontram-se sob supervisão por uma Comissão de
Especialistas designada pelo Ministério da Educação, com a participação do Ministério
da Saúde.
O CNS retomou, em 2007, a emissão de pareceres para abertura de novos
cursos na área da Saúde, para análise de processos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos de psicologia, odontologia e medicina. Foram
emitidos, até a presente data, 56 pareceres técnicos, de 54 diferentes Instituições de
Educação Superior. Em pelo menos um caso, o parecer do CNS foi decisivo para
respaldar uma decisão judicial a favor do MEC, contra a autorização de um novo curso
de Medicina no Paraná.
Ressaltamos, ainda, como fruto da parceria entre o Ministério da Saúde e o
Ministério da Educação, a instituição do processo de certificação dos hospitais de
ensino, que objetiva torná-los centros de referência para o SUS.
No que diz respeito ao fortalecimento das ações de pós-graduação, visando
maior resolubilidade na Atenção Básica em saúde, destacamos, inspirada na
Universidade Aberta do Brasil (UAB), do MEC, a proposta da Universidade Aberta do
Sistema Único de Saúde (UnaSUS), que tem como uma de suas ações centrais a
especialização, em larga escala, dos profissionais de nível superior que atuam nas
equipes de Saúde da Família, em articulação com o Programa Telessaúde Brasil.
Em 18 de setembro de 2007, os ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e
da Educação, Fernando Haddad, instalaram a Comissão Interministerial de Gestão da
Educação na Saúde.
Conforme previsto no Artigo 4º, inciso 1º, do Decreto que cria a Comissão, a
SESU/MEC e a SGTES/MS, por meio da Portaria Conjunta nº 1, de 23 de outubro de
2007 instituíram a Subcomissão de Estudo e Avaliação das Necessidades de Médicos
Especialistas no Brasil com os seguintes objetivos:
•

subsidiar a definição de diretrizes para a política de formação de médicos
especialistas;

•

subsidiar a definição de critérios para a qualificação e regulação da formação de
médicos especialistas;

•

identificar periodicamente a demanda quantitativa e qualitativa de especialistas
no país, assegurando as necessidades do SUS em todos os níveis de atenção;

•

subsidiar a política de incentivo à fixação conforme as necessidades regionais;

•

identificar periodicamente a capacidade instalada no SUS a fim de subsidiar sua
plena utilização no processo de formação de especialistas na área da Saúde.
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Esta Subcomissão, até o momento, fez uma análise das principais pesquisas
encomendadas pelos ministérios sobre o tema, verificou a distribuição de médicos
especialistas no país e dos programas oferecidos de formação na modalidade Residência
Médica, além de apontar algumas ações para iniciar o enfrentamento do problema. A
Subcomissão também se reuniu com o Secretário Executivo da CNRM e com membros
do Conass e do Conasems, com o objetivo de construir propostas de consenso.
Ao se analisar a distribuição de médicos especialistas no país, notam-se graves
desequilíbrios regionais na oferta, sinalizando para uma situação de suboferta ou
escassez de médicos em algumas especialidades nas diversas regiões do país.
Os estudos confirmaram uma importante transição sociodemográfica e
epidemiológica no país com características marcadas por fortes contrastes regionais e
municipais, em contraste com a escassez de algumas especialidades em geral, e em
particular, de médicos especialistas de áreas relacionadas a este novo cenário.
Estudos preliminares realizados junto aos gestores de saúde também têm
identificado reiterados depoimentos apontando sérias dificuldades para contratação e
reposição em determinadas especialidades médicas, a exemplo da Anestesiologia, da
Neurocirurgia, da Psiquiatria, da Medicina de Família e Comunidade, entre outras. Em
muitos casos as dificuldades de contratação reportadas diferem significativamente, de
acordo com a região do país e o segmento do sistema de saúde. As dificuldades para
contratar, descritas pelos gestores públicos, não são as mesmas aventadas pelo segmento
da medicina supletiva.
No que diz respeito à formação nas especialidades médicas, os estudos
mostraram que há uma distribuição bastante irregular das vagas dos programas de
Residência Médica oferecidas no país. Tal distribuição acompanha, na maioria dos
casos, a distribuição dos vínculos dos médicos especialistas nas regiões, mostrando
sempre uma grande concentração nas regiões de maior desenvolvimento econômico.
Importante constatação também se refere ao fato de que há diversos
municípios em todas as regiões do país que têm estrutura física (capacidade instalada)
para receber programas de formação, tanto em áreas básicas, quanto nas especialidades,
mas que ainda não os têm.
Com estes dados, foi elaborada uma avaliação preliminar das necessidades de
médicos especialistas no país e um plano de trabalho inicial, com as seguintes
intervenções propostas:
a) Dimensionamento da Residência Médica no Brasil
A CNRM detectou a necessidade de aprimoramento do sistema de
informações e de atualização do banco de dados para orientar a tomada de decisão sobre
a adequação da formação de especialistas. O novo sistema, em construção, deverá
permitir acesso a informações atualizadas sobre o número de vagas efetivamente
ocupadas, incorporando progressivamente dados sobre a organização dos programas em
cada instituição.
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b) Formação de Grupos de Trabalho em áreas estratégicas
Considerando as áreas relevantes relacionadas à evolução do perfil
epidemiológico da população, principalmente relacionadas ao envelhecimento e
aumento de morbi-mortalidade decorrente de causas externas; as áreas onde as normas
de funcionamento e credenciamento dos serviços trazem exigências específicas de
incorporação de especialistas, sobretudo na alta complexidade; a carência ou dificuldade
de contratação referida por gestores e as política públicas estratégicas para o SUS,
propõe-se inicialmente analisar as seguintes especialidades: Cancerologia, Medicina
Intensiva, Psiquiatria, Pediatria (Neonatologia), Geriatria e Medicina de Família e
Comunidade.
A formação de grupos de trabalho específico para cada uma destas
especialidades tem por objetivo analisar com maior detalhamento a singularidade da
distribuição da especialidade no país, identificar a capacidade instalada para a formação,
relação da especialidade com o Sistema de Saúde Complementar, definir medidas
efetivas de fixação e capacitação. Estes grupos de trabalho deverão ser compostos pelo
conjunto de atores da regulação do exercício, da formação profissional e das esferas de
gestão do SUS.
c) Identificação das necessidades loco-regionais pelos Colegiados de
Gestão Regional (CGR) e Comissões Intergestores Bipartite (CIBs), em articulação
com as Comissões Estaduais de Residência Médica (CEREMs)
Entende-se que, os espaços regionais de planejamento e gestão,
compartilhados entre os gestores municipais e estaduais, via Colegiados de Gestão
Regional (CGR) e CIBs, devam ser privilegiados como centros da sistematização das
demandas de formação/fixação de profissionais especialistas. Tais demandas deverão
ser apresentadas pelo gestor estadual nas Comissões Estaduais de RM (CEREMs) e na
CNRM.
A identificação das necessidades de especialistas também deverá ser apoiada
por estudos sistematizados, com o apoio e suporte da Rede de Observatórios de
Recursos Humanos em Saúde (MS/OPAS), que atualmente é composta por 21 estações
de trabalho, algumas já com pesquisas em andamento com esta finalidade.
d) Certificação e Contratualização com os Hospitais de Ensino como
instrumento de indução
A certificação e contratualização dos hospitais de ensino poderão agregar,
como critério adicional, a oferta de vagas de Residência Médica em áreas consideradas
prioritárias. Além disso, uma nova meta pode ser introduzida no processo de
contratualização para induzir a formação de médicos especialistas de acordo com o
perfil socioepidemiológico e conforme as necessidades do SUS.
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e) Política de fixação de profissionais egressos de RM em áreas
estratégicas
A contratualização com gestores poderá, igualmente, favorecer condições para
a fixação de especialistas recém-formados por períodos iguais aos dispendidos em sua
formação. Mecanismos de bolsas de fixação, a exemplo dos programas de fixação de
doutores, poderão ser avaliados pelo MEC e MS.
Como exemplo, a nova versão do Financiamento Estudantil (Fies), poderá
prever a quitação do financiamento do curso de graduação em Medicina, vinculada à
escolha profissional do egresso em Programas de Residência de Medicina de Família e
Comunidade ou no exercício profissional dentro da Estratégia de Saúde da Família
(ESF), desde que se fixando na atividade por igual período ao da sua formação.
A 2ª reunião da Comissão Interministerial de Gestão da Educação na Saúde
tem por objetivo informar sobre o atual processo de avaliação e regulação da graduação
em Medicina e analisar e validar as propostas apresentadas para dar início ao
enfrentamento da necessidade de planejamento e indução da formação de médicos
especialistas, a partir das necessidades de saúde da população e conforme o modelo de
atenção vigente no SUS.
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Estudos Preliminares e Propostas para o Enfrentamento da Necessidade de
Formação de Médicos Especialistas
1. Introdução
A regulação e qualificação de recursos humanos (RH), ao lado de reformas nos
modelos de prestação de serviços em saúde, com ênfase na Atenção Básica, têm sido
apontadas como necessárias para proporcionar eqüidade e qualidade aos sistemas de
saúde, por estudos e posicionamento de entidades nacionais e internacionais. Canadá,
Inglaterra, Espanha, Cuba e Noruega encontram-se entre os países que ordenam e
regulam a formação de médicos. Na América Latina não existem relatos de um processo
organizado e documentado, mas vários estudos estão em andamento na Colômbia,
Chile, Bolívia e Peru1.
No Brasil a Constituição Federal, ao criar o Sistema Único de Saúde,
estabelece, segundo os artigos 199 e 200, que:
“A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”
e, que compete ao Sistema Único de Saúde, “ordenar a formação de recursos humanos
na área da Saúde”2.
Para a implantação do SUS foram estabelecidas regras e competências para os
diferentes níveis de governo, bem como programas estratégicos para alcançar a
mudança do modelo de atenção. Essas medidas têm sido monitoradas e revistas quando
necessário. Os documentos mais recentes pertencem à série Pactos pela Saúde, que
englobam o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, editados
em 20063.
Dois problemas recorrentes, referidos pelos gestores, são relativos à formação
de Recursos Humanos (RH) e à educação permanente dos profissionais, evidenciando
um descompasso entre a formação dos profissionais e as necessidades dos serviços na
Atenção Básica e nos diferentes níveis de atenção. A partir dessas constatações que no
Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e pela Gestão, entre as diretrizes para o trabalho da
Educação na Saúde está colocado:
“Considerar que a proposição de ações para a formação e
desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica,
articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de governo, as
instituições de ensino, os serviços e controle social e podem
contemplar ações no campo da formação e do trabalho”3.
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Muitas destas políticas, no caso da formação e regulamentação de RH,
necessitam da criação de uma zona de confluência entre dois sistemas governamentais,
o educacional (Ministério de Educação – MEC) e do trabalho em saúde (Ministério da
Saúde – MS). A demora no estabelecimento de ações intersetoriais e a premência de
outras ações estruturantes em cada um dos ministérios, permitiu que os interesses,
corporativos e os de mercado prevalecessem, com repercussões na abertura de vagas de
graduação e pós-graduação na área da Saúde.
O decreto presidencial de 20 de junho de 2007 ao instituir, no âmbito dos
ministérios da Educação e da Saúde, a Comissão Interministerial de Gestão da
Educação na Saúde e a criação, pela SGTES/MS e SESU/MEC, da Subcomissão de
Estudo e Avaliação das Necessidades de Médicos Especialistas no Brasil, por meio de
Portaria conjunta nº 1, cumprem normas legais e permitem avanços na direção da
universalidade, integralidade e da eqüidade da atenção à saúde. Em conformidade com
as políticas nacionais de educação e saúde e os objetivos, princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde, estas iniciativas são um importante passo para os avanços
necessários na formação de Recursos Humanos na área da Saúde em nosso país.
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2. Panorama da distribuição de médicos especialistas no país
2.1. Panorama da distribuição de médicos no país
Em dezembro de 2007, o Conselho Federal de Medicina informava a
existência de aproximadamente 330 mil profissionais médicos em atividade, o que
equivale a um índice de 180 médicos por 100 mil habitantes. Para o mesmo período, o
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde apontava, respectivamente, a
existência de 634 mil postos de trabalho e 247 mil profissionais médicos ocupados em
estabelecimentos e serviços de saúde.
Quadro 1. Brasil, População Residente e dados gerais de oferta e demanda de força
de trabalho médica segundo UF e regiões geográficas

UF / Região

Profissionais em
Postos de
Profissionais
atividade em
trabalho em
inscritos em
População
estabelecimentos estabelecimentos
residente - atividade CFM
e serviços de
e serviços de
- Dezembro
2007 (1)
saúde - Dezembro saúde - Dezembro
2007 (2)
2007 (3)
2007 (3)

Região Norte

14.623.316

13.092

10.532

23.980

1.453.756

1.282

1.029

2.387

655.385

564

559

1.300

3.221.939

3.229

2.671

5.470

395.725

477

417

853

7.065.573

5.577

4.176

10.389

587.311

522

497

1.068

1.243.627

1.441

1.183

2.513

51.534.406

54.010

45.625

128.033

Maranhão

6.118.995

3.694

3.335

8.391

Piauí

3.032.421

2.565

2.330

6.515

Ceará

8.185.286

7.919

6.758

17.494

Rio Grande do Norte

3.013.740

3.747

3.251

10.011

Paraíba

3.641.395

4.271

3.805

10.464

Pernambuco

8.485.386

11.467

8.965

23.268

Alagoas

3.037.103

3.564

2.977

8.221

Sergipe

1.939.426

2.438

2.195

7.757

Bahia

14.080.654

14.345

12.009

35.912

Região Sudeste

77.873.120

188.334

134.156

334.133

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Região Nordeste
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Minas Gerais

19.273.506

33.759

27.346

82.809

Espírito Santo

3.351.669

6.385

5.459

18.158

Rio de Janeiro

15.420.375

53.195

30.211

59.498

São Paulo

39.827.570

94.995

71.140

173.668

Região Sul

26.733.595

49.893

38.498

106.036

Paraná

10.284.503

16.786

13.673

40.187

5.866.252

10.115

8.100

23.577

Rio Grande do Sul

10.582.840

22.992

16.725

42.272

Região CentroOeste

13.222.854

23.843

18.219

41.821

Mato Grosso do Sul

2.265.274

3.400

2.899

8.026

Mato Grosso

2.854.642

3.273

2.822

7.751

Goiás

5.647.035

8.491

6.891

17.005

Distrito Federal

2.455.903

8.679

5.607

9.039

183.987.291

329.172

247.030

634.003

Santa Catarina

Brasil

Fonte: (1) IBGE, Contagem da População 2007; (2) Conselho Federal de Medicina; (3) Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES/MS; (4) Relação Anual de Informações Sociais - Rais/MTE.

Em 2008 o CNES informa que existem 249.218 profissionais médicos
ocupados em estabelecimentos e serviços de saúde indicando uma disponibilidade de
135 médicos ocupados por 100 mil habitantes.
Realizando a análise por região, observa-se que do total de médicos do país,
ocupados no setor saúde, 249.218, ou seja, mais da metade - 54,33% - estão
concentrados no Sudeste. O número de profissionais ocupados das regiões Norte e
Centro-Oeste corresponde a apenas 11,66% do total do país (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição dos médicos ocupados em estabelecimentos
de saúde por região. Brasil, 2008
Médicos ocupados
(indivíduos)
Região

N

%

Centro-Oeste

18.389

7,38

Nordeste

46.123

18,51

Norte

10.655

4,28

Sudeste

135.400

54,33

Sul

38.651

15,51

Brasil

249.218

100

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 2008.
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Ponderando os resultados por população, o Sudeste apresenta o maior índice
de disponibilidade; são 171,13 ocupados por 100 mil habitantes; a região Sul apresenta
o segundo melhor resultado 142,24. Os índices do Norte e Nordeste, abaixo de 100
médicos por 100 mil habitantes, respectivamente, são 71,55 e 89,77 (Tabela 2).
Tabela 2. Número de médicos ocupados (por 100 mil hab.). Brasil, 2008
Médicos ocupados
(indivíduos)

N

População

N por 100
mil hab.

Centro-Oeste

18.389

13.169.420

139,63

Nordeste

46.123

51.380.117

89,77

Norte

10.655

14.892.013

71,55

Sudeste

135.400

79.122.849

171,13

Sul

38.651

27.173.918

142,24

Brasil

249.218

185.738.317

134,18

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2008. Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), 2007.

2.2. Panorama da distribuição
estabelecimentos de saúde no país

de

médicos

especialistas

ocupados

em

A especialidade médica com o maior número de profissionais é a Clínica
Médica, com 67.641 médicos. Isso corresponde a 36,42 profissionais para cada grupo
de 100 mil habitantes. A Cirurgia Vascular apresenta o menor resultado com apenas 96
médicos, menos de 2 profissionais por 100 mil habitantes (Tabela 3).
Tabela 3. Número de médicos por especialidade (por 100 mil hab.) Brasil, 2008
Especialidades

BRASIL

População

185.738.317
N

N por 100 mil
hab.

Anestesiologia

11.959

6,44

Cardiologia

14.065

7,57

Cirurgia cardiovascular

2.011

1,08

Cirurgia geral

17.569

9,46

Cirurgia pediátrica

1.164

0,63

Cirurgião vascular

96

0,05

Clínica

67.641

36,42

Dermatologista

4.416

2,38

Médicos (indivíduos)
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Medicina intensive

3.070

1,65

Nefrologia

1.729

0,93

Neurocirurgia

1.953

1,05

Neurologia

2.612

1,41

Oncologia

1.191

0,64

Ortopedista e traumatologista

8.254

4,44

Otorrinolaringologia

3.953

2,13

Pediatria

19.170

10,32

Psiquiatria

5.226

2,81

Radiologia e diagnóstico por imagem

8.790

4,73

Saúde da família

16.823

9,06

Outros

57.526

30,97

Total

249.218

134,18

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2008.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2007.

2.2. Panorama da distribuição de médicos especialistas por região do país
A seguir, buscamos analisar a distribuição de médicos, por especialidade, nas
diversas regiões do país:
Anestesiologia
Por região, observa-se no caso dos médicos anestesiologistas, uma
discrepância das regiões Norte e Nordeste com as demais do país. O Norte e o Nordeste,
respectivamente, apresentam 3,31 e 4,53 médicos anestesiologistas por 100 mil
habitantes. No Centro-Oeste este valor sobe para 6,47, no Sul para 6,82, chegando em
8,18 no Sudeste.
Cardiologia
Por região, também se observa uma discrepância das regiões Norte e Nordeste
com as demais do país. No Norte, são menos de 3 médicos cardiologistas por 100 mil
habitantes, número que sobe um pouco no Nordeste, 4,75 médicos.
O Sul e o Centro-Oeste ficam empatados com, respectivamente, 7,62 e 7,43
médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Na região Sudeste, este valor sobe para
10,34 médicos para cada 100 mil habitantes.
Cirurgião cardiovascular
Nas regiões Norte e Nordeste, o número de profissionais dessa especialidade
para atendimento a cada grupo de 100 mil habitantes é menor que 1, respectivamente,
0,38 e 0,45. Nas regiões Sul e Centro-Oeste são, respectivamente, 1,37 e 0,95 por 100
mil habitantes. No Sudeste este valor chega a 1,55.
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Cirurgia geral
Por região, no Norte e Nordeste são, respectivamente, 6,27 e 7,32 médicos
dessa especialidade para atender 100 mil habitantes. Na região Sul são 9,93 médicos, no
Sudeste, 11. O Centro- Oeste apresenta o maior número 11,17 médicos.
Cirurgia pediátrica
Por região, ainda que as regiões Norte e Nordeste apresentem os menores
valores, todas as regiões apresentam baixo número de médicos por 100 mil habitantes,
não chegando a 1 médico.
Cirurgia vascular
Em todas as regiões, o número de médicos por 100 mil habitantes é inferior a 1
profissional. A região Sudeste apresenta o maior número total de médicos, 53, o que
corresponde a mais da metade dos cirurgiões vasculares do país.
Clínica Médica
Por região, o Norte e o Nordeste apresentam, respectivamente, 22,53 e 25,02
clínicos por 100 mil habitantes. Valor que sobe para 38,80 no Centro-Oeste, chegando a
43,80 no Sul, e no Sudeste a 43,50.
Dermatologia
Por região, o Norte e o Nordeste apresentam aproximadamente 1 médico dessa
especialidade por 100 mil habitantes, no Sudeste esse valor é superior a 3. Sul e CentroOeste apresentam, respectivamente, 2,41 e 2,39 dermatologistas por 100 mil habitantes.
Medicina intensiva
Por região, o Sudeste e o Centro-Oeste apresentam os maiores valores,
respectivamente, 2,42 e 2,18 médicos dessa especialidade para cada grupo de 100 mil
habitantes. O Norte e o Nordeste apresentam até 1 médico por 100 mil habitantes, o Sul,
1,41.
Nefrologia
Por região, o Sudeste apresenta 1,4 médicos para cada grupo de 100 mil
habitantes, o maior valor em relação às demais. Em seguida, aparece o Centro-Oeste
com 1,2 médicos por 100 mil habitantes. Nas regiões Norte, Nordeste e Sul esse valor
não chega a 1.
Neurocirurgião
Por região, o Norte e o Nordeste apresentam, respectivamente, 0,5 e 0,6
profissionais dessa especialidade. Os valores das demais regiões variam entre 1 e 1,6
médicos por 100 mil habitantes.
Neurologista
Por região, o Norte e o Nordeste apresentam os menores valores, são,
aproximadamente, 0,5 médicos dessa especialidade para cada grupo de 100 mil
habitantes. No Sul e no Centro-Oeste este valor ultrapassa a 1,5. No Sudeste o mesmo
valor chega a 2,1.
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Oncologista
Em todas as regiões, o número de oncologistas por 100 mil habitantes não
chega a 1. O maior valor, 0,9, é encontrado nas regiões Sul e Sudeste.
Ortopedia e traumatologia
Por região, o Sudeste apresenta o maior valor, 6,9 médicos dessa especialidade
por 100 mil habitantes. O Centro-Oeste aparece em segundo lugar, com 5,4
profissionais por 100 mil habitantes, e o Sul em terceiro, com 4,6. O Norte e o Nordeste
apresentam valor inferior a 3, respectivamente, 2,5 e 2,1.
Otorrinolaringologia
Por região, o número de profissionais dessa especialidade por 100 mil
habitantes no Sudeste é aproximadamente 3. No Sul e no Centro-Oeste, este valor é
aproximadamente 2, no Norte e no Nordeste, 1.
Pediatria
Por região, no Sudeste são 16,2 pediatras para cada 100 mil habitantes. Esse
valor é discrepante, inclusive, dos apresentados pelas regiões Sul e Centro-Oeste,
respectivamente, 9,8 e 10,8. O Norte e o Nordeste apresentam valores baixos,
comparativamente a todas as regiões, respectivamente, 6,1 e 5,6.
Psiquiatria
Por região, o Sudeste e o Sul apresentam os maiores resultados, são,
respectivamente, 4,2 e 3,9 psiquiatras por 100 mil habitantes. Esse valor diminui para
2,5 no Centro-Oeste, para 1,5 no Nordeste, e 0,7 no Norte.
Radiologia e diagnóstico por imagem
Por região, acerca do número de especialistas em radiologia e diagnóstico por
imagem por 100 mil habitantes, o resultado apresentado pelas regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste varia entre 5,0 e 6,6. Para o Norte e o Nordeste, esse valor fica próximo a
3, respectivamente, 2,5 e 3,3.
Saúde da família
Por região, o Sudeste apresenta o menor resultado, 7,8 profissionais por 100
mil habitantes. O maior valor é encontrado na região Nordeste, 13,4. Os demais valores
são inferiores a 10: no Norte, 9,8; no Sul, 9,0; e no Centro-Oeste, 8,8.
Outras especialidades
No Brasil, para as demais especialidades médicas existem 57.526
profissionais, o que equivale a 33,37 médicos por 100 mil habitantes.
Por região, o Sudeste apresenta o maior resultado comparativamente às
demais, são 45,7 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os valores
apresentados pelo Sul e Centro-Oeste são, respectivamente, 33,6 e 36,8, discrepantes em
relação ao do Sudeste.
No Norte e Nordeste os resultados são inferiores a 20 médicos por 100 mil
habitantes, respectivamente, 14,4 e 18,8.
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3. Avaliação preliminar das necessidades de médicos especialistas
Ao se analisar a distribuição de médicos no país, notam-se graves
desequilíbrios regionais na oferta, sinalizando para uma situação de suboferta ou
escassez de médicos no país, em muitas regiões. Outros dados também favorecem esta
constatação.
•

Segundo dados do sistema CNES/MS, para 634 mil postos de trabalho existentes
nos estabelecimentos de saúde, em dezembro de 2007, existem 247 mil
profissionais em atividade nos mesmos estabelecimentos. Por outro lado, com
exceção das regiões Sudeste e Sul, as demais apresentam mais da metade dos
seus municípios sem um único emprego formal de médico (empregos regidos
pela CLT, servidores públicos estatutários e servidores regidos por legislação
especial). Os médicos que porventura exerçam atividades em tais municípios o
fazem na condição de autônomo, de pessoa jurídica ou com vínculos informais
(tabela 4).
Tabela 4. Brasil, Distribuição do número de municípios que não possuem
vínculos formais de emprego médico segundo grande região geográfica.

UF / Região

Nº de
municípios

Municípios que não
possuem médicos com
vínculos formais de
emprego
N

%

450

268

59,6

Nordeste

1.793

924

51,5

Sudeste

1.668

257

15,4

Sul

1.189

278

23,4

525

312

59,4

1

0

0,0

5.625

2.039

36,2

Norte

Centro-Oeste
Distrito Federal
Brasil

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Rais/MTE

•

Apesar da grande expansão do número de egressos de cursos de Medicina nos
últimos anos, o número de novos empregos formais nos anos recentes cresceu à
frente do número anual de egressos das escolas médicas do país. Entre
dezembro de 2001 e dezembro de 2006 foram criados cerca de 80 mil novos
empregos de médicos no mercado formal enquanto, para o mesmo período,
formaram-se pelas escolas médicas do país 56 mil novos médicos. (Gráfico 1).
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Gráfico 1

Brasil, Medicos
Relação entre Empregos criados no mercado formal e
egressos dos cursos de medicina no período 2001-2006
100.000

50.000

Empregos
Egressos

0

Norte Nordeste Sudeste

Sul

Centro

Brasil

Empregos

7.674

14.986

44.951

7.929

4.176

79.716

Egressos

2.126

8.891

33.318

8.984

2.101

55.527

Especificamente no que se referem às especialidades médicas, muitos estudos
têm apontado a escassez em algumas áreas nas diversas regiões do país.
Em 2004, o Ministério da Saúde encomendou uma série de estudos com o
objetivo de investigar as necessidades de profissionais de saúde no país para o
estabelecimento de políticas regulatórias para a abertura de cursos de graduação em
saúde e para especialização em serviços de saúde na modalidade Residência Médica.
Os estudos confirmaram uma importante transição sociodemográfica e
epidemiológica no país com características marcadas por fortes contrastes regionais e
municipais. Desta forma, pode-se verificar uma grande escassez de algumas
especialidades em geral, e em particular de médicos especialistas de áreas relacionadas
a este novo cenário4,5.
Considerando, por exemplo, a tendência de aumento da expectativa de vida da
população, do crescente sucesso das terapêuticas contra o câncer, da necessidade de
realização de diagnóstico precoce para esta patologia, observou-se uma grande
desigualdade na distribuição de oncologistas, radioterapeutas e patologistas clínicos
entre as regiões do país. E ainda, com o aumento da expectativa de vida da população
brasileira e, assim, na proporção de idosos, os estudos mostraram que há um pequeno
número de geriatras em todas as regiões 4.
Nestes estudos, verificou-se a falta de médicos especialistas em outras áreas,
tais como:
• uma relativa disponibilidade de equipamentos de imagem, por exemplo,
radiológicos e ultrassonográficos, contrasta com a escassez nacional de
radiologistas e ultrassonografistas, sendo a situação mais grave na região
Norte, independente do porte do município;
• carências de médicos intensivistas, e da mesma forma de leitos de UTI,
embora estes cresçam significativamente com o tamanho da população dos
municípios em todas as regiões;
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• mesmo nos lugares onde traumatologistas e neurocirurgiões são mais
disponíveis, a carência destes especialistas ainda é a regra como em todo o
país, a despeito do grande crescimento da morbi-mortalidade por causas
externas;
• a disponibilidade de gineco-obstetras foi considerada relativamente adequada
na maioria dos municípios e regiões do país. Ainda assim, a disponibilidade
deste profissional também cresce de modo consistente dos municípios de
menor porte para os de maior porte em todas as regiões do país;
• em meio a tantas carências, a disponibilidade de pediatras aparece como uma
das menos problemáticas no país, considerando a proporção de crianças na
população e sua tendência à redução4.
De maneira geral, exceção feita para os ginecologistas e pediatras, estes
estudos concluíram que há carência de médicos gerais e especialistas, que surpreende
não só pela magnitude, mas também por sua abrangência no território nacional,
sugerindo a necessidade de dispositivos potentes para incentivar e orientar a formação,
inserção e fixação destes profissionais no SUS 4.
A falta de médicos de algumas especialidades também é apontada por estudos
realizados pelo Ministério da Saúde junto aos gestores da área da Saúde.
No final de 2007, na ocasião de um evento que reuniu em Brasília, secretários
de saúde de estados e municípios, foi realizada uma enquete para conhecer a opinião
dos gestores sobre as principais dificuldades para recrutamento de especialidades
médicas.
As tabelas 5 e 6 descrevem as especialidades com maiores dificuldades de
contratação e aquelas cuja escassez é determinada pela falta de oferta de formação,
segundo a opinião de gestores municipais e estaduais, respectivamente.
Tabela 5. Opinião dos gestores municipais sobre especialidades com maiores
dificuldades na contratação e escassez determinada pela falta de oferta na
formação (n = 27)

Especialidades com
dificuldades de
contratação

Freqüência
(%)

Especialidades
com dificuldade
de contratação
devido à falta de
oferta de
formação

Psiquiatria

44,4%

Medicina de
Família e
Comunidade

33,3%

Medicina de Família
e Comunidade

40,7%

Psiquiatria

22,2%

Neurologia

29,6%

Anestesiologia

18,5%

Pediatria

29,6%

Neurologia

18,5%

Anestesiologia

25,9%

Pediatria

18,5%

Freqüência (%)

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ
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Tabela 6. Opinião dos gestores estaduais sobre especialidades com maiores
dificuldades na contratação e escassez determinada pela falta de oferta na
formação (n = 17)

Especialidades com
dificuldades de
contratação

Freqüência (%)

Especialidades
com dificuldade
de contratação
devido à falta de
oferta de
formação

Anestesiologia

76,5%

Anestesiologia

47,1%

Ortopedia
Traumatologia

47,1%

Medicina Intensiva

35,3%

Neurologia

41,2 %

Neurologia e
Neurocirurgia

29,4%

Medicina Intensiva e
Pediatria

29,4%

Psiquiatria

23,5%

Freqüência (%)

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

Também foi realizada uma pesquisa exploratória em uma amostra intencional
de hospitais com mais de 100 leitos (n=84). Destes, 16 (20%) negaram a existência de
dificuldade para contratação de médicos especialistas e 68 (80%) referiram dificuldade
de contratação em uma ou mais especialidades. As especialidades mais citadas foram
Pediatria, Anestesiologia, Neurologia, Medicina Intensiva e Clínica Médica (Tabela 7).
Tabela 7. Distribuição de dirigentes hospitalares que referiram dificuldade de
contratação, por especialidade médica
Especialidades

N=68*
nº

%

Pediatra

17

25,0

Anestesiologia

17

25,0

Neurologia

16

23,5

Medicina intensiva

14

20,6

Clínica médica

14

20,6

Ortopedia e traumatologia

12

17,6

Neurocirurgia

12

17,6

Radiologia e diagnóstico por imagem

7

10,3

Psiquiatria

7

10,3

Nefrologia

7

10,3

Cardiologia

7

10,3
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Infectologia

6

8,8

Cirurgia geral

6

8,8

Cirurgia vascular

5

7,4

Urologia

4

5,9

Otorrinolaringologia

4

5,9

Socorrista

3

4,4

Neonatologia

3

4,4

Ginecologia e obstetrícia

3

4,4

Dermatologia

3

4,4

Reumatologia

2

2,9

Oftalmologia

2

2,9

Neuropediatria

2

2,9

Gastroenterologia

2

2,9

Endocrinologia e metabologia

2

2,9

Cirurgia torácica

2

2,9

Cirurgia pediátrica

2

2,9

Cirurgia cardiovascular

2

2,9

Cancerologia

2

2,9

Outras

9

13,2

Total

194

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

Dando seguimento a estas iniciativas, atualmente as Estações de Trabalho da
Rede de Observatórios de Recursos Humanos do Nescon-UFMG e do IMS-UERJ, estão
desenvolvendo, junto aos gestores da área da Saúde, um estudo sobre a demanda de
médicos especialistas. O estudo é constituído por três componentes: um survey
telefônico dirigido a uma amostra de gestores municipais, diretores de hospitais e
dirigentes de planos de saúde suplementar; revisão de literatura e legislação sobre o
tema, e diagnóstico da situação da oferta de vagas de especialidades médicas em
programas de Residência Médica.
São apresentados dados preliminares relativos a 298 entrevistas telefônicas
colhidas junto a diretores de hospitais até 27/06/08. Estes estabelecimentos compõem
uma amostra de abrangência nacional estratificada segundo o porte do estabelecimento
em número de leitos, região geográfica e natureza jurídica da instituição.
As especialidades para as quais são reportados maiores graus de dificuldade de
recrutamento são a Neurocirurgia, a Neurologia, a Psiquiatria e a Pediatria.
Mais de 15% reportam que a dificuldade para recrutar especialidades tais como Clínica
Médica, Pediatria, Anestesiologia e Neurocirurgia aumentou nos últimos 2 (dois) anos.
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Tabela 8. Grau de Dificuldade para contratação pelos hospitais e evolução da
situação nos últimos 2 anos
Especialidades

Encontram
“Muita
Dificuldade”
(%)

Não encontram
“nenhuma
dificuldade”
(%)

Dificuldade
aumentou
nos últimos
2 anos (%)

Anestesiologia

22,8

63,2

15,8

Pediatria

29,4

58,8

21,1

Psiquiatria

31,3

50

25

Med. Intensiva

22,2

61

0

Neurologia

33,3

48,1

7,7

Clínica Médica

11,9

79,7

18,2

Neurocirurgia

38,5

53,8

16,7

Radiologia

14,3

75,5

0

Nefrologia

22,2

72,2

20

Cardiologia

13,9

72,2

12,5

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

A seguir, questionou-se aos gestores hospitalares quais eram as principais
razões atribuíveis a esta dificuldade. A baixa remuneração é considerada como a mais,
ou entre as mais importantes causas de dificuldade de obtenção do especialista por
aproximadamente 32% dos hospitais no caso da Anestesia, 33% no da Neurocirurgia,
37% da Pediatria e 55% para a Clínica Médica.
Tabela 9. Baixa Remuneração como causa da Escassez da Especialidade

Especialidades

É a mais importante
razão ou está entre as
mais importantes
%
Estabelecimentos

Anestesiologia

31,6

Pediatria

36,8

Psquiatria

0,0

Medicina
Intensiva

14,3

Neurologia

23,1

Clínica Médica

54,5

Neurocirurgia

33,3

Radiologia

20,0
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Nefrologia

0,0

Cardiologia

25,0

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

Por seu turno, a escassez de profissionais com título da especialidade é
considerada como a principal, ou entre as principais causas das dificuldades de
contratação por aproximadamente 48% dos hospitais no caso da Pediatria, 50% para
Neurocirurgia e Cardiologia, 60% para Nefrologia, 75% para Psiquiatria e 80% para
Radiologia.
Tabela 10. Falta de Profissionais com titulação como causa da Escassez da
Especialidade
É a mais importante
razão ou está entre
Especialidades as mais importantes
% Estabelecimentos
Anestesiologia

31,6

Pediatria

47,4

Psiquiatria

75,0

Medicina
Intensiva

28,6

Neurologia

23,1

Clínica Médica

36,4

Neurocirurgia

50,0

Radiologia

80,0

Nefrologia

60,0

Cardiologia

50,0

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

A falta de experiência requerida para ocupar os postos vacantes é considerada
a principal causa para a dificuldade de contratação para 60% dos hospitais no caso da
Radiologia.
Tabela 11. Falta de Experiência como causa de Escassez da Especialidade

Razões

É a mais
importante razão
ou está entre as
mais importantes
%
Estabelecimentos
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Anestesiologia

31,6

Pediatria

31,6

Psiquiatria

12,5

Med. Intensiva

28,6

Neurologia

7,7

Clínica Médica

36,4

Neurocirurgia

16,7

Radiologia

60,0

Nefrologia

40,0

Cardiologia

37,5

Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

Por fim, foi perguntado aos gestores sobre a “eficácia” da estratégia de
abertura de novas oportunidades de formação de especialistas por meio de programas de
Residência Médica e cursos de especialização. Dois terços dos entrevistados concordam
com a eficácia da medida.
Tabela 12. Opinião sobre a estratégia de abertura de novas vagas
para Residência Médica e/ou especialização
Estratégia

nº

%

Muito eficaz

100

33,6

Relativamente eficaz

128

43,0

Sem eficácia

32

10,7

Não sabe avaliar/Não respondeu

38

12,8

298

100,0

Total
Fonte: Nescon-UFMG/IMS-UERJ

4. A oferta de especialização na modalidade Residência Médica
A especialização na área médica é um processo que ocorre após uma formação
de caráter geral, sendo, portanto, alcançada após a graduação. No caso brasileiro, a
condição de especialista pode ser alcançada de dois modos. O primeiro mediante o
mecanismo formal do sistema de ensino, em nível de pós-graduação: lato sensu,
conhecido como Residência Médica, e stricto sensu, através da obtenção dos graus de
Mestre e Doutor; e o segundo, através do reconhecimento formal, por um órgão de
certificação profissional, da apropriação de conhecimentos específicos em uma
determinada especialidade. Ambos os procedimentos outorgam ao estudante o título de
especialista7.
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No Brasil, os primeiros Programas de Residência Médica surgiram na década
de 1940, no recém-inaugurado Hospital das Clínicas de São Paulo e no Rio de Janeiro,
no Hospital dos Servidores do Estado7.
Verificou-se então a ampliação do número de vagas oferecidas para
treinamento em Programas de Residência Médica (PRM), sem que, no entanto,
houvesse qualquer tipo de regulamentação. Isso só aconteceu no ano de 1977, com a
publicação do Decreto Federal número 80.281, que criou a Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM)9, órgão regulador ligado ao Ministério da Educação, e em
1981, com a Lei Federal número 6.932, que elevou a Residência Médica a “modalidade
de ensino de pós-graduação destinada a médicos, em nível de especialização com
treinamento em serviço em regime de dedicação exclusiva, sob supervisão de
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional”10.
Nas décadas seguintes também foi notório o crescimento no número de vagas
credenciadas e de instituições mantenedoras de Programas de Residência Médica
(PRM) - Gráfico 2 e 3. Atualmente existem no país 3.827 PRM em diversas
especialidades. Segundo dados da CNRM, existem 27.781 vagas de Residência Médica
credenciadas, das quais 10.775 destinam-se a vagas de primeiro ano (R1). Deste total,
16.729 estão na região Sudeste (2.204 PRM), 4.405 na região Sul (665 PRM), 3.608 na
região Nordeste (530 PRM), 1.962 na região Centro-Oeste (300 PRM) e 1.077 na região
Norte (128 PRM)11.
Gráfico 2
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Fonte: Sampaio SAP, Bevilacqua RG, 2002/CNRM
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Gráfico 3
Evolução de instituições com PRM
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Das 27.781 vagas credenciadas, 11.384 (40,9%) são de especialidades básicas (Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva e
Social e Medicina de Família e Comunidade). As restantes, 16.397 vagas credenciadas
(59%), podem ser divididas em especialidades de acesso direto e indireto. Considerando
esta divisão por região, a região Nordeste é a que apresenta a maior porcentagem de
vagas credenciadas nas áreas básicas e a região Sudeste, a menor.
Gráfico 4. Porcentagem do tipo de vaga credenciada, por região, 2008

Apesar do crescimento expressivo, ainda há uma distribuição bastante
irregular das vagas dos programas de Residência Médica oferecidas pelas diversas
regiões do país. Tal distribuição acompanha, na maioria dos casos, a distribuição dos
vínculos dos médicos especialistas nas regiões, mostrando sempre uma grande
concentração nas regiões de maior desenvolvimento econômico5. As vagas credenciadas
de Residência Médica estão concentradas de forma bastante semelhante à distribuição
dos médicos em atividade mostrando a importância do mercado de trabalho como
determinante do estabelecimento de programas e vagas (Figura 1).
Figura 1. Percentual de médicos em atividade e de vagas de Residência Médica,
por região, 2008
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Além disso, ao se analisar esta expansão nos últimos cinco anos, nota-se que
ocorreu um aumento de vagas credenciadas de forma menos expressiva em áreas
consideradas básicas (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina Preventiva e Medicina de Família e Comunidade), revelando uma
tendência na abertura de vagas em áreas mais especializadas. (Gráfico 5).
Gráfico 5. Evolução do número de vagas de Residência Médica de especialidades
básicas e de outras especialidades, 2002 -2008

Fonte: CNRM

Atualmente, 35% das vagas credenciadas são oferecidas por instituições
estaduais, 30% por instituições federais, 8% por instituições municipais e o restante
(27%) por instituições privadas. (Figura 2).
Figura 2
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O gráfico a seguir mostra a evolução de vagas credenciadas, nos últimos 5
anos, de acordo com a categoria administrativa (Figura 3).
Figura 3. Evolução do número de vagas credenciadas, segundo categoria
administrativa, Brasil, 2002- 2008

Considerando que a maioria das vagas em instituições privadas são custeadas
pelo poder público, é notório o predomínio do financiamento público na formação
médica especializada.
Em estudo realizado em 2004, verificou-se que na divisão por porte do
município, 70,1% das vagas estavam em municípios com mais de 1.000.000 de
habitantes e apenas 1% em municípios com menos de 100.000 habitantes. Além disso,
71,2% encontravam-se nas capitais e 28,8% no interior5.
Constatou-se também que há diversos municípios em todas as regiões do país
que têm estrutura física (capacidade instalada) para receber programas de formação,
tanto em áreas básicas, quanto nas especialidades, mas que ainda não os têm5.
Além disso, os estudos têm demonstrado que ainda existe no país um sistema
inadequado de informações sobre Residência Médica que não integra dados mínimos
para regulação eficiente do sistema, não permitindo avaliar, por exemplo, as taxas de
ocupação destas vagas, nem tampouco as fontes de seu financiamento. 4, 5, 6
4.1. Estudos sobre migração
Um ensaio sobre as tendências de migração foi realizado com os dados obtidos
para parte dos programas de Residência Médica do Estado de São Paulo. De todas as
vagas ocupadas destes programas, 59,1% são de residentes que se graduaram no estado
de São Paulo, enquanto 40,9% fizeram o curso de graduação em outras unidades da
Federação. Destas últimas, 41,6% (762) formaram-se em outros estados do Sudeste,
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31% (583) no Nordeste, seguidos pelo Sul 14,9% (279 vagas), Norte 6,4% (121) e
Centro-Oeste 6% (113), mostrando que a principal fonte dos residentes graduados em
Medicina em outros estados é representada pelas regiões Sudeste e Nordeste (72,6%),
com um percentual menor de outras regiões. Este valor é diretamente relacionado ao
número de vagas de graduação e à proporção existente entre vagas de graduação e
residência nos diversos estados, de sorte que, por vezes, a única possibilidade de acesso
à residência implica deslocamento uma vez que o número de egressos da graduação na
maior parte dos estados brasileiros é maior que o número de vagas de ingresso
disponíveis na Residência Médica.
Caso estes profissionais permanecessem no estado isto poderia estar
caracterizando um processo interno de “drenagem de cérebros” no país reproduzindo as
relações que hoje se observam entre países desenvolvidos e certos países da Ásia e
África. Os estudos, entretanto, demonstraram que cerca de 50% destes imigrantes
retornam aos seus estados de origem, principalmente aqueles que atuam em áreas mais
especializadas, provavelmente em decorrência destes profissionais ganharem maior
competitividade no mercado de trabalho de origem. Por outro lado identificou-se
também, em São Paulo, que a permeabilidade das instituições formadoras a
profissionais provenientes de outros estados é maior nos hospitais públicos próprios e
instituições filantrópicas do que nos serviços de universidades e faculdades públicas ou
privadas.
5. Experiência de reorientação de distribuição de bolsas para RM
A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo financia atualmente 4550
bolsas, aproximadamente 30% das bolsas de RM no país, com um gasto anual de cerca
de R$ 100.000.000,00. Mesmo considerando as limitações de um processo isolado de
indução de bolsas, iniciou-se em 2003/04 uma experiência de reorientação na
distribuição de bolsas de acordo com necessidades do sistema. Assim, foram retiradas
do sistema 107 bolsas que estavam ociosas e que foram re-oferecidas aos diferentes
parceiros já credenciados pela CNRM em 10 diferentes especialidades. Estas
especialidades foram definidas segundo alguns critérios, a saber:
•

áreas onde as normas de funcionamento e credenciamento dos serviços traziam
exigências específicas de incorporação de especialistas no SUS, sobretudo na
alta complexidade – Cancerologia e Cancerologia Pediátrica, UTI (adulto,
infantil, neonatal), Nefrologia;

•

carência ou dificuldade de contratação referida por gestores e gerentes de
determinados profissionais nos serviços públicos de saúde – Anestesiologia,
Neurocirurgia, Neurologia, Cirurgia Pediátrica;

•

demanda reprimida em relação à procura da especialidade - Neurocirurgia

•

aumento no número de anos de curso – Clínica Médica;

•

políticas públicas estratégicas para o SUS – Medicina de Família e Comunidade;
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•

áreas relevantes relacionadas à evolução do perfil epidemiológico da população
relativas ao envelhecimento e aumento de morbi-mortalidade decorrente de
causas externas – Cancerologia, Cirurgia do Trauma, Neurologia e
Neurocirurgia.

Este processo de redirecionamento, considerando as bolsas oferecidas entre
2004 a 2007, teve resultados relativos. Houve uma boa resposta na ampliação/ocupação
de vagas de Clínica Médica, Anestesiologia, Cancerologia, Medicina da Família e
Comunidade – neste caso aquém do esperado, uma resposta neutra em relação à
Neurocirurgia, Nefrologia, variável em relação à Neurologia, um crescimento seguido
de queda em relação à Medicina Intensiva e negativo em relação à Cirurgia Pediátrica e
Cirurgia do Trauma.
Grande parte deste processo de indução foi limitado pela ampliação de
números de anos de outras especialidades que precisaram ser compensadas, bem como
pela dificuldade de se estabelecer pactos de oferta mais duradouros com algumas
instituições universitárias, dada à limitação de recursos novos no financiamento do
sistema. Entretanto, a resposta positiva em algumas áreas demonstra a possibilidade de
desenvolvimento de políticas de indução, principalmente se associadas a regras mais
estáveis por parte de CNRM, bem como de financiamentos alternativos mais
diretamente relacionados ao custeio direto da instituição (contratualização).
6. Matriz da política e propostas iniciais
São reconhecidas as fragilidades para se regular a oferta de especialistas de
forma a atender às necessidades do SUS. A Residência Médica, modalidade considerada
como padrão ouro na formação nesse nível, ordenada segundo legislação própria há
mais de 30 anos, é colocada em evidência em sua capacidade de dar respostas às
demandas do sistema.
Por um lado, a ação da CNRM esteve historicamente orientada para a tarefa de
credenciamento de cursos sob a ótica da avaliação e monitoramento das condições de
oferta dos programas, orientada por uma perspectiva educacional; por outro, o sistema
de saúde, ainda que carente de representação de parte de suas instâncias de gestão na
CNRM, não alcançou ainda estruturar processos capazes de sistematizar as demandas de
especialistas com vistas à oferta adequada de serviços.
O desafio de romper essa desconexão entre as dimensões educacionais e de
serviço envolvidas na formação de especialistas situa-se, em primeiro lugar, no
reconhecimento das diferenças dos tempos requeridos para resposta entre quem forma e
quem demanda profissionais especialistas. As instituições formadoras guardam hoje um
grau de autonomia importante na definição dos programas que oferecem e estão muito
distantes, em geral, da discussão sobre as necessidades do sistema de saúde, não sendo,
ainda, a elas sensíveis. Os gestores, por sua vez, pressionados pelas lacunas
assistenciais, impõem respostas ágeis e efetivas de instituições com as quais
estabeleceram freqüentemente relações restritas à sua faceta de prestadoras de serviço.
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Em segundo lugar, o desafio também está na proposição de iniciativas
sinérgicas capazes de dar respostas de curto prazo e que, ao mesmo tempo, tenham
caráter estruturante do processo de regulação da formação de especialistas.
As diretrizes para a formação de especialistas a serem propostas devem estar
ajustadas ao que é indicado nos Pactos pela Vida e de Gestão, buscando dar resposta às
prioridades de saúde estabelecidas e reforço aos dispositivos de regionalização previstos
com vistas à garantia de acesso, resolutividade e qualidade das ações e serviços,
integralidade na atenção, fortalecimento do papel dos estados e municípios e otimização
de recursos.
Nesse sentido, entende-se que, os espaços regionais de planejamento e gestão
compartilhada entre os gestores municipais e estaduais, via Colegiados de Gestão
Regional (CGR), devam ser privilegiados como lócus da sistematização das demandas
de formação/fixação de profissionais especialistas.
A Portaria nº 1996, de 20 de agosto de 2007, que se refere à Política de
Educação Permanente em Saúde, em seu Artigo 4º estabelece, entre as atribuições dos
CGRs, “a construção do Plano Regional de Educação Permanente para a região, a partir
das diretrizes nacionais, estaduais e municipais em sua área de abrangência, para a
educação na saúde, dos Termos de Compromisso de Gestão entre os entes federativos
participantes, do pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e das necessidades
de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde.” Desta forma, os CGRs,
bem como as CIBs, poderão ser importantes locais de estudos e avaliações das
necessidades de médicos especialistas de acordo com características loco-regionais.
As diretrizes para a formação de especialistas devem ser orientadas pela
compreensão das relações entre educação-trabalho-gestão e pelas diretrizes de
regionalização que buscam associar a flexibilidade gerencial ao compromisso com
metas de desempenho, mediante a introdução de mecanismos de responsabilização,
acompanhamento e avaliação e com uma clara priorização dos profissionais de saúde
em termos de qualificação e do estabelecimento de relações adequadas de trabalho.
Esses objetivos só podem ser alcançados com o dimensionamento adequado, em termos
quanti e qualitativo, das equipes e das tecnologias requeridas para o atendimento das
necessidades de saúde na região.
O fluxo regulatório deve buscar assegurar que as demandas oriundas das
regionais e sistematizadas em nível estadual sejam apresentadas pelo representante
gestor na CEREM, de forma que as instituições formadoras possam cotejar prioridades
e demandas de formação/fixação, encaminhando suas sugestões e pareceres a CNRM.
As demandas dos estados devem, igualmente, chegar à CNRM, por meio das
representações dos atores da regulação do exercício profissional, da gestão do sistema
de saúde, da formação médica e de especialistas, que deverão processá-las e analisá-las
com vistas ao estabelecimento de prioridades e diretrizes orientadoras.
As diretrizes resultantes das deliberações da CNRM devem chegar às
CEREMs e aos programas de formação de especialidades, estabelecendo interações que
articulem as dimensões educação-serviço-regulação do exercício profissional,
necessariamente envolvidas em um processo de regulação da formação voltado ao
interesse público.
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Propostas iniciais:
- Dimensionamento da Residência Médica no Brasil:
A CNRM detectou a necessidade de aprimoramento do sistema de
informações e de atualização do banco de dados para orientar a tomada de decisão sobre
a adequação da formação de especialistas. O novo sistema, em construção, deverá
permitir acesso a informações atualizadas sobre o número de vagas efetivamente
ocupadas, incorporando progressivamente dados sobre a organização dos programas em
cada instituição.
- Formação de Grupos de Trabalho em áreas estratégicas
Considerando as áreas relevantes relacionadas à evolução do perfil
epidemiológico da população, principalmente relacionadas ao envelhecimento e
aumento de morbi-mortalidade decorrente de causas externas; as áreas onde as normas
de funcionamento e credenciamento dos serviços trazem exigências específicas de
incorporação de especialistas, sobretudo na alta complexidade; a carência ou dificuldade
de contratação referida por gestores e as políticas públicas estratégicas para o SUS,
propõe-se inicialmente analisar as seguintes especialidades: Cancerologia, Medicina
Intensiva, Geriatria, Psiquiatria, Pediatria (Neonatologia) e Medicina de Família e
Comunidade.
A formação de grupos de trabalho específico para cada uma destas
especialidades tem por objetivo analisar com maior detalhamento a singularidade da
distribuição da especialidade no país, identificar a capacidade instalada para a formação,
relação da especialidade com o Sistema de Saúde Complementar, definir medidas
efetivas de fixação e capacitação. Estes grupos de trabalho deverão ser compostos pelo
conjunto de atores da regulação do exercício, da formação profissional e das esferas de
gestão do SUS.
- Identificação das necessidades loco-regionais pelos Colegiados Regionais de
Gestão (CRG) e Comissões Intergestores Bipartite (CIBs), em articulação com as
Comissões Estaduais de Residência Médica (CEREMs)
Entende-se que os espaços regionais de planejamento e gestão compartilhada
entre os gestores municipais e estaduais, via Colegiados de Gestão Regional (CGR) e
CIBs, devam ser privilegiados como centros da sistematização das demandas de
formação/fixação de profissionais especialistas. Tais demandas deverão ser
apresentadas pelo gestor estadual nas Comissões Estaduais de RM (CEREMs), e a
CNRM, a fim de se dar início ao processo já explicitado anteriormente.
Para legitimação de tal proposição faz-se necessário debates junto a CNRM e
CEREMs, bem como a Conass e Conasems, além de pactuação na Comissão
Intergestores Tripartite (CITs).

31

Subcomissão de Estudo e Avaliação das Necessidades de Médicos Especialistas no Brasil

A identificação das necessidades de especialistas também será apoiada por
estudos mais sistematizados, através da Rede de Observatórios de Recursos Humanos
em Saúde (MS/Opas), que atualmente é composta por 21 estações de trabalho, algumas
já com pesquisas em andamento com esta finalidade.
- Certificação e Contratualização com os Hospitais de Ensino como instrumento de
indução
A portaria que estabelece os requisitos para certificação de unidades
hospitalares como Hospitais de Ensino, no seu artigo 7o determina que as unidades
hospitalares que desejarem ser certificadas como tal deverão cumprir vários requisitos,
entre os quais destacamos o inciso II que dispõe:
Art. 7º Definir que as unidades hospitalares que desejarem ser
certificadas como Hospital de Ensino deverão cumprir os
seguintes requisitos:
II - abrigar, em caráter permanente e contínuo, programas de
Residência Médica regularmente credenciados pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), observando:
a) no caso de hospitais gerais oferecer o número mínimo de vagas
definido no Anexo III a esta Portaria para entrada de novos
residentes em, pelo menos, duas áreas básicas de formação
(Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia,
Medicina de Família e Comunidade ou Pediatria);
b) que hospitais especializados devem oferecer a mesma
proporcionalidade de vagas para entrada anual na sua área de
atuação;
Como política de indução de áreas estratégicas poderá ser incorporado à
Portaria Interministerial, como critério de certificação, o oferecimento de vagas em
áreas consideradas prioritárias. Essa portaria pode inclusive ser elaborada a partir desse
levantamento e dispor de exigências loco-regionais. Esta proposição deverá ser
debatida no âmbito da Comissão Interinstitucional dos Hospitais de Ensino e na
Comissão Interministerial MS/MEC.
Uma segunda possibilidade de estabelecimento de ações governamentais
indutoras para o suprimento das necessidades de especialistas para o SUS poderá ser
definida no processo de contratualização dos Hospitais de Ensino. Uma nova meta pode
ser introduzida no processo de contratualização para induzir a formação de médicos
especialistas para o SUS. Esta ação deve estar consubstanciada em um projeto, que
inclua além das necessidades loco-regionais de especialistas, um montante financeiro na
forma de bolsas de residências que possibilitem o pagamento dos residentes que esses
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hospitais venham a contratualizar com o gestor local do SUS. Essa meta deve fazer
parte do convênio ou contrato celebrado entre o dirigente da instituição hospitalar e o
gestor do SUS, com a interlocução dos Ministérios da Saúde e da Educação.
Além disso, o processo de contratualização também poderá conter indicadores
qualitativos de ensino, com arranjos que garantam uma melhor relação entre instituição
formadora e rede assistencial, no que se refere à especialização médica.
- Fixação de profissionais egressos de RM em áreas estratégicas
A contratualização com gestores poderá, igualmente, favorecer condições para
a fixação de especialistas recém-formados por períodos iguais aos dispendidos em sua
formação. Mecanismos de bolsas de fixação, a exemplo dos programas de fixação de
doutores, poderão ser avaliados pelo MEC e MS.
Como exemplo, a nova versão do Financiamento Estudantil (FIES), poderá
prever a quitação do financiamento do curso de graduação em Medicina, vinculada à
escolha profissional do egresso em Programas de Residência de Medicina de Família e
Comunidade ou no exercício profissional dentro da Estratégia de Saúde da Família
(ESF), desde que se fixando na atividade por igual período ao da sua formação.
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