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MÉDICOS POR MIL HABITANTES - países

Diagnóstico (1) 

22 estados abaixo da média nacional 

Fonte: Ministério da Saúde 

Fonte: OMS 2012 



Diagnóstico (2) 

• Estudo Ipea: de 2.773 entrevistados, 58,1%afirmam que a falta de médicos é o 

principal problema do SUS. 

• Mais de 1900 municípios tem menos de 1 médico para 3 mil habitantes na atenção 

básica. 

• 700 municípios apresentam altos índices de insegurança por escassez de médicos: 

sendo que a maioria não tem sequer 1 médico residindo no município. (Fonte: Rede 

Observatório de Recursos Humanos) 

• O Brasil gerou 54 mil postos de trabalho a mais do que o número de formados. 

Acumulado de 10 anos: 146.867 para 93.156 médicos formados. 

• Mercado de trabalho: melhoria na empregabilidade; inexistência de desemprego; 

evolução dos salários mensais; candidatos/vaga passou de 25 para 41 em uma década; 

a demanda de postos formais foi superior à oferta, sendo indicativo de escassez. 

Fonte: Ministério da Saúde 



Mapa dos Municípios conforme 

dificuldade de Atração e 

Fixação do Médico 
Brasil: 1,83/1.000 habitantes.                             

Argentina: 3,16** 

Espanha: 3,96* 

UK: 2,74*                          

Portugal: 3,87* 

 * UN Report 
**Global Health Observatory Data Repository 
(OMS, 2012) 

Faixa 1 – Municípios da Amazônia Legal; municípios de 

fronteira e munícipios prioritários da saúde indígena. 

Faixa 2 – Municípios do Nordeste, Centro-Oeste e Vale 

do Jequitinhonha. 

Faixa 3 – Capitais e municípios das regiões 

metropolitanas. 

Fonte: Ministério da Saúde 



Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado – EPSM/NESCON/FM/UFMG, a partir dos dados do INEP/MEC e da RAIS/MTE./ Dal Poz 

Número de matriculados e estoque de vínculos 

formais de empregos, ativos em 31/12 para medicina 

– Brasil, 1993 a 2010. 



Governo: perspectivas Saúde (1) 

26.311 novos postos de trabalho até 2014:  UBS: 8.069; Melhor em 

Casa: 1841; Viver sem Limites: 180; Saúde Mental: 826; Atendimento 

ao câncer: 338; UPAs: 14.479; Saúde indígena: 578. 

Abertura de 2.415 vagas em cursos de medicina até 2014. 

Desconto na dívida do FIES para os profissionais que trabalham onde o 

SUS precisa.  

Residência médica: ampliação de 129% no investimento, chegando a 

R$ 46,4 milhões em 2013; 4 mil bolsas até 2014 – em especialidades 

nos estados que mais precisam.  

 

 

Fonte: Ministério da Saúde 









Autorização dos cursos de medicina (a) 

A autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina por instituição de 

educação superior privada será precedida de chamamento público, cabendo ao 

Ministro de Estado da Educação dispor sobre: 

 

I - pré-seleção dos municípios para a autorização de funcionamento de cursos de 

medicina, ouvido o Ministério da Saúde; 

 

II – procedimentos para celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos 

gestores locais do SUS;  

 

III – critérios para autorização de funcionamento de instituição de educação superior 

privada especializada em cursos na área de saúde; 

 

IV – critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização para 

funcionamento de curso de medicina; e 

 

V – periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliativos necessários ao 

acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do 

chamamento público.  

 Fonte: Ministério da Saúde 



Na pré-seleção dos municípios deverá ser considerada, no âmbito da 

região de saúde: 

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de medicina; e 

II - a existência de equipamentos públicos adequados e suficientes para a 

oferta do curso de medicina nas redes de atenção à saúde do SUS, com, 

no mínimo, as seguintes ações, serviços e programas: 

•  atenção básica; 

•  urgência e emergência; 

•  atenção psicossocial;  

•  atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e 

•  vigilância em saúde. 

 

Autorização dos cursos de medicina (b) 

Fonte: Ministério da Saúde 



Formação Médica no Brasil (a) 

A formação do médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares 

entre si, correspondendo: 

I - o primeiro ciclo à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o 

cumprimento da carga horária não inferior a 7.200 horas; e  

II - o segundo ciclo a treinamento em serviço, exclusivamente na atenção 

básica à saúde no âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos, 

de acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Educação – 

CNE, homologada pelo Ministro de Estado da Educação. 

• O segundo ciclo não dispensa o estudante de medicina do necessário 

estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço supervisionado, 

em regime de internato, desenvolvido durante o primeiro ciclo do curso e 

disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais. 

Fonte: Ministério da Saúde 



Formação Médica no Brasil (b) 

• Sem prejuízo da necessária supervisão acadêmica a cargo da instituição 

de educação superior ao qual o estudante de medicina esteja vinculado, o 

segundo ciclo será realizado sob supervisão técnica de médicos, 

detentores no mínimo de título de especialista. 

• Durante a realização do segundo ciclo, é assegurada aos estudantes de 

medicina a percepção de bolsa a ser custeada pelo Ministério da 

Saúde, em valor estabelecido em ato do Ministro. 

• Ao estudante de medicina aprovado no primeiro ciclo, conforme certificado 

expedido pela correspondente instituição de educação superior, será 

concedida permissão para o exercício profissional da medicina válida 

exclusivamente para as atividades do segundo ciclo de formação. 

Fonte: Ministério da Saúde 



Formação Médica no Brasil (c) 

• A inscrição no segundo ciclo de formação é condição necessária e suficiente 

para expedição da permissão de exercício profissional pelos Conselhos 

Regionais de Medicina. 

• O segundo ciclo de formação é considerado componente curricular 

obrigatório do curso de graduação em medicina e será inscrito no histórico 

escolar do estudante. 

• O segundo ciclo será componente curricular obrigatório apenas para os 

ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1o de janeiro de 2014. 

• O diploma de médico somente será conferido ao estudante de medicina 

aprovado no segundo ciclo. 

• O segundo ciclo de formação poderá ser aproveitado como uma etapa dos 

programas de residência médica na área de atenção básica, nos termos 

definidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde, ouvida a Comissão 

Nacional de Residência Médica - CNRM.  

Fonte: Ministério da Saúde 



Governo: perspectivas Saúde (2) 

Provab: o maior programa de interiorização de médicos MS e MEC: 

especialização e bônus em seleção de residência médica. 

2012 

• 381 médicos - 350 obtiveram conceito satisfatório para recebimento 

de pontuação de 10% nas provas de admissão para residência 2013. 

2013 

• Demanda das prefeituras: 13 mil médicos para municípios de interior 

e periferias. 

• Realidade do Provab: 3,8 mil médicos começam a atuar em 1,3 mil 

municípios. 

 
Fonte: Ministério da Saúde 



Governo: perspectivas Saúde (3) 

Programa Mais Médicos 

• O médico recebe autorização especial para atuação restrita nas áreas 

de escassez de médicos, como periferias das grandes cidades e 

municípios do interior, por um período fixo. 

• Médicos formados em Portugal e na Espanha. Países com menos 

médicos por mil habitantes que o Brasil não são considerados. 

• Não haverá validação automática de diploma. 

• Os municípios deverão, necessariamente, acessar recursos do MS 

para estruturar suas unidades de saúde. 

 

Fonte: Ministério da Saúde 



Publicação 
da MP 

 Publicação da portaria 
interministerial do programa 

(09/07) e dos editais de 
chamada dos estados, 

municípios e  instituições 
tutoras (10/07). ; 

Publicação do edital de 
chamada para os tutores, 
supervisores e médicos 

(10/07) 

Publicação do 
resultado das 

adesões dos estados 
e municípios e da 

relação de médicos 
selecionados e 

divulgação da relação 
de instituições 

tutoras, tutores e 
supervisores  

 

Chegada dos 
médicos 

Avaliação e 
Capacitação 
dos médicos, 
com visita ao 

posto de 
trabalho 

Apresentação 
dos médicos 
ao município 

Cronograma de recepção dos médicos estrangeiros 

Realização de registro 
provisório dos 

médicos estrangeiros 
no CRM, emissão do 

CPF e abertura de 
Conta Bancária no BB 



Resultados das Intervenções - Mais Médicos 

* Ver relação Médicos/Mil habitantes sem a formação de médicos brasileiros no exterior 
-Link para mapa com a criação de novas vagas e outros detalhes: http://189.28.128.182/i3geo/sage/abremapa.php?id=10 
- Tabela de vagas/10 mil hab. (por UF) 
- Para o alcance da meta de médicos/ mil hab. em 2026, a contratação de médicos estrangeiros tem um peso médio anual de 1,77%, enquanto a formação 
de médicos no exterior tem um peso médio anual de 0,18%.  

 

  

Sem Intervenção Com intervenção Resultados 

Projeção do 
número de 

médicos 
sem 

intervenção 

Relação 
médicos/mil 

hab. 

Criação 
de vagas 
por ano 

Criação de 
vagas 

acumulado  

Médicos 
formados no 

exterior*  

Médicos 
estrangeiros  

Projeção de 
concluintes de 
medicina com  
intervenção 

Projeção do 
número de 

médicos 
com 

intervenção 

Nova 
relação 

médicos/ 
mil hab. 

2013 374.550 1,89   4.000 18.143 378.550 1,91 

2014 390.557 1,96   10.000 19.650 400.557 2,01 

2015 405.142 2,02   10.000 18.638 415.142 2,07 

2016 418.869 2,07   10.000 18.473 428.869 2,12 

2017 431.247 2,12   10.000 18.154 441.247 2,17 

2018 443.322 2,17   10.000 18.500 453.322 2,21 

2019 455.407 2,21   10.000 19.137 465.407 2,26 

2020 467.884 2,26 1.452 1.452 10.000 20.589 478.264 2,31 

2021 481.153 2,31 5.435 6.887 1.000 10.000 26.024 497.217 2,39 

2022 495.252 2,37 1.940 8.827 2.000 10.000 27.964 517.745 2,47 

2023 510.199 2,42 2.260 11.087 3.000 10.000 30.224 540.118 2,57 

2024 526.964 2,49 360 11.447 3.000 10.000 30.584 562.337 2,66 

2025 545.161 2,57 11.447 3.000 10.000 31.502 585.498 2,76 

2026 564.971 2,65 11.447 3.000 32.447 599.732 2,81 

Fonte: Ministério da Saúde 

http://189.28.128.182/i3geo/sage/abremapa.php?id=10
http://189.28.128.182/i3geo/sage/abremapa.php?id=10
http://189.28.128.182/i3geo/sage/abremapa.php?id=10

