
Propostas dos médicos para 
a Saúde do Brasil 



Pesquisa

➢ Contribuir para a construção de uma política 
de Estado para a Saúde

➢ Levantamento com 695 médicos, de caráter 
nacional, retratando a percepção de associados 
e não associados

➢ Plataforma SurveyMonkey, de 23 a 30 de 
setembro de 2019



Formação/Qualificação

Qual sua opinião quanto à revalidação dos diplomas de médicos 
formados fora do Brasil?

98% acreditam que é imprescindível para segurança da assistência

Fonte: Pesquisa Associação Paulista de Medicina
Base: 695 respostas

91,7%

5,6% 2%

0,7%
Deve ser aplicada a brasileiros e
estrangeiros
indiscriminadamente

Deve ser aplicada somente a
estrangeiros

É totalmente dispensável

Deve ser aplicada somente a
médicos de alguns países



Formação em massa nas fronteiras

Fonte: Ministério das Relações Exteriores/Na fronteira pelo diploma médico (Estadão)
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Formação em massa nas fronteiras

➢ Faculdades de Medicina nas fronteiras do Brasil com 
Argentina, Bolívia e Paraguai ultrapassam 65 mil alunos 
brasileiros (mais de 1/3 do total de vagas para 
alunos de Medicina no Brasil - Censo da Educação 
Superior, 2018)

País Estudantes brasileiros Faculdades de Medicina com 

alunos brasileiros 

Argentina 9.576 9

Bolívia 26.500 13

Paraguai 29.344 17

TOTAL 65.420 39

Fonte: Ministério das Relações Exteriores/Na fronteira pelo diploma médico (Estadão)



Formação em massa nas fronteiras

Fonte: Na fronteira pelo diploma médico (Estadão)

FATORES DE ATRAÇÃO

➢ Mensalidades de R$ 700 a R$ 2 mil

➢ Faculdades de Medicina no Brasil, de R$ 5 mil a R$ 12 mil

➢ Facilidade de ingresso no curso (quase nenhuma das instituições 

realiza vestibular)

➢ Concorrência média no Brasil é de 28,68 candidatos/vaga, chegando 

a 65,47 nas faculdades públicas

➢ Possibilidade de trabalho no Brasil através do programa ‘Mais 

Médicos’, sem a necessidade de revalidação do diploma

REALIDADE

➢ Cursos começam a funcionar sem habilitação do governo local

➢ Estrutura precária (falta de laboratórios e bibliotecas adequadas e 

pouco ou nenhum local para a prática clínica)



Formação em massa nas fronteiras

Fonte: Na fronteira pelo diploma médico (Estadão)

➢ Busca pelo Revalida por brasileiros formados no exterior, 

especialmente nesses três países, também disparou nos últimos anos, 

bem como as reprovações
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Novas preocupações

Projeto de Lei de Conversão 25/2019

➢ Criado a partir de emendas da Comissão Mista que 
analisou a Medida Provisória 890/19, que instituiu o 
Programa ‘Médicos pelo Brasil’

➢ Revalidação de diplomas conduzido por faculdades 
privadas de Medicina no Brasil

➢ Admissão direta de médicos cubanos do programa 
‘Mais Médicos’

➢ Permitir aos estados, isoladamente ou em consórcios, 
executar diretamente o programa ‘Mais Médicos’



Prioridades

Como avalia a proposta do programa ‘Médicos pelo Brasil’?

Fonte: Pesquisa Associação Paulista de Medicina
Base: 695 respostas

49%

26,2%

14,8%

10%

Será importante para a distribuição de
profissionais pelo País

Será importante em relação à criação
de uma Carreira de Estado Federal

Será importante para o crescimento de
especialistas em Medicina de Família e
Comunidade

Será importante para o controle da
atuação de médicos formados no
exterior sem diploma revalidado

Possibilidade de 

apenas uma resposta



Formação/Qualificação

Especificamente sobre um exame para egressos, qual sua
opinião?

91,2% acham importante existir

Fonte: Pesquisa Associação Paulista de Medicina
Base: 695 respostas

69,4%

18,5%

8,8%
3,3%

Que apenas os aprovados possam
obter o registro profissional

Realização obrigatória, mas sem ser
condição para o registro

Não concordo com a existência

Realização facultativa



Exame do Cremesp

Histórico de reprovação

Fonte: Fundação Carlos Chagas/Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
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Formação/Qualificação

Em relação à qualidade das faculdades de Medicina, qual a
melhor sugestão?

Fonte: Pesquisa Associação Paulista de Medicina
Base: 695 respostas

39,6%

29,5%

27,7%

3,2%

Fechamento dos cursos com baixa
qualidade na formação

Maior rigor nos critérios e locais para a
abertura de novas faculdades de
Medicina

Concessão de registro profissional
apenas mediante aprovação em exame
obrigatório de egressos

Redução do número de vagas em cursos
com baixa qualidade na formação


