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Médicos/mil habitantes 

Brasil 1,8 
Argentina 3,2 
Uruguai 3,7 
Portugal 3,9 
Espanha 4 

Reino Unido 2,7 
Austrália 3 

Itália 3,5 
Alemanha 3,6 

Brasil precisa de médicos 



Brasil:  
1,83 médicos/mil habitantes 

22 estados estão abaixo da média nacional 
5 menos de 1 médico por mil habitantes - AC, AP, MA, PA e PI 
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700 municípios não têm 

sequer 1 médico residindo no município 
 



Hospitais sofrem com a falta de especialistas 
Pesquisa em públicos e privados aponta dificuldade de obter especialistas 
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 UTI pediátrica* 
 Nefrologia* 

 Psiquiatria* 

 Intensivista** 

 Ginecologia** 

 Ortopedia** 

 Cirurgia Geral** 

 Pediatria 
 Neurologia 
 Anestesiologia 
 Neurocirurgia 
 Clínica médica 
 Radiologia 
 Cardiologia 

 

* somente hospitais públicos 
** somente hospitais privados 



Brasil precisa de médicos 

 

Nos últimos 10 anos, 

  146 mil postos de  1º emprego formal, 
 contra 93 mil formados.  
 

Até 2014, investimentos federais em UPA e UBS: 

 35 mil novos postos de trabalho 
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Mais Hospitais e Unidades de Saúde 

R$ 7,4 bilhões em execução 

Hospitais - 818 em obras - R$ 1,4 bi 

 Equipamentos - 2.459 - R$ 1,8 bi 
 

UPA 24h – 877 - R$ 1,4 bi 

 276 em funcionamento precisando de + médicos 
 601 em obras  

Unidades Básicas de Saúde – 16 mil – R$ 2,4 bi 

 3.197 em funcionamento precisando de + médicos 
 12.593 em obras 
 Equipamentos - 4.991 – R$ 415 milhões 
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Unidade Básica de Saúde - 17,8 mil (MS) 
 Construção de 6 mil – R$ 2,7 bi 
 Reforma e ampliação de 11,8 mil – R$ 2,2 bi 
 
UPA 24h (MS) 
 Construção de mais 225 - R$ 630 milhões 
 
Novos hospitais universitários – 14 – R$ 2 bi (MEC) 
 
PPP – Parceria Público Privada - para gestão e ampliação do número 
de hospitais  

 

Mais Hospitais e Unidades de Saúde 

Mais R$ 7,5 bilhões de investimentos 
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Mais Formação - Região Norte 
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Residência médica 
1.291 novas vagas 

Graduação em medicina 
1.231 novas vagas 



Mais Formação - Região Nordeste 
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Residência Médica 
4.132 novas vagas 

Graduação em 
medicina 
4.237 novas vagas 



Mais Formação - Região Centro-Oeste 
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Residência Médica 
934 novas vagas 

Graduação em 
medicina 
1.274 novas vagas 



Mais Formação - Região Sudeste 

11 

Residência 
médica 

5.177 novas 
vagas 

Graduação 
em medicina 
3.185 novas 

vagas 

Região Metropolitana de SP: Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo 

 



Mais Formação - Região Sul 
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Graduação em 
Medicina 
1.520 novas vagas  

Residência Médica 
838 novas vagas 



Implantar o segundo ciclo no curso de medicina 
(modelo inglês) 

Graduação 
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Pós- Graduação Segundo Ciclo Primeiro Ciclo 



Segundo ciclo do curso de medicina 
Qualificar a formação com dois anos na atenção básica e de urgência/emergência 

 

Dois ciclos complementares: 

1º Ciclo: mantido conteúdo curricular atual 
 

2º Ciclo: treinamento em serviço  
na Atenção básica e 
urgência/emergência 
 obrigatório 
 duração : 2 anos 
 supervisão técnica pela instituição de 

ensino 

 bolsa custeada pelo Ministério da Saúde  

 aproveitamento para programas 
de residência médica e outros programas 

de pós-graduação 
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Chamada nacional de médicos 

 Edital: chamada para médicos brasileiros para 
trabalharem na atenção básica 
 

 Local de trabalho: periferias de grandes cidades, 
municípios de interior e regiões Norte e Nordeste. 

 
 Bolsa: R$ 10 mil + ajuda de custo integralmente pagas 

pelo Ministério da Saúde 
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 Duração: até 3 anos, com curso 
de especialização por 
universidades públicas 



Inglaterra: 37% 
 
EUA: 25% 
 
Austrália: 22%  
 
Canadá: 17% 
 

Brasil:  1,79% 
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% de médicos que se  
graduaram no exterior 

Atuação dos médicos 
estrangeiros no mundo 



Critérios  

Ter habilitação para o 
exercício da medicina no 
país de origem 

Possuir conhecimento em 
língua portuguesa 
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Médicos estrangeiros para vagas não 
preenchidas por médicos brasileiros 

Ser proveniente de um país com mais 
médicos/1.000 habitantes que o Brasil 



Acompanhamento e avaliação por 
universidades públicas 

Acolhimento e avaliação por 3 semanas em 
universidades públicas brasileiras 
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Avaliação e supervisão 
permanente por universidades 
públicas e secretarias estaduais e 
municipais de saúde 

Autorização para  exercer a 
medicina EXCLUSIVAMENTE na 
atenção básica nas regiões do 
Programa 
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Brasil sairá 
de 374 mil 

para 600 mil 
médicos  
até 2026 

 11,5 mil novas vagas de 

graduação 

 12,4 mil novas bolsas de 

formação de especialistas 

 médicos para periferia e 
interior 
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