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Diante dos relatórios do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público do Trabalho sobre o programa Mais
Médicos, a Federação Nacional dos Médicos (FENAM), a Associação dos Estudantes de Medicina do Espírito Santo, a
Associação Médica de Brasília (AMBr), a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) e os sindicatos médicos
reforçaram o alerta para irregularidades do programa, que trouxe profissionais estrangeiros para atuar no Brasil.
Durante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (12), em Brasília, as entidades fizeram cobranças ao
Governo Federal para melhorar a assistência a saúde à população que depende do SUS.

“O relatório do TCU comprova o que nós denunciamos desde o início, que esse programa é apenas uma simulação de
curso de especialização. Um em cada três profissionais trabalha sem supervisão de tutores. O atendimento básico
também é complexo e tem que haver um atendimento qualificado. O que nós queremos é que o governo realize
concurso público, garanta assistência permanente e não coloque a população em risco”, alertou o presidente da FENAM.

A baiana Priscila Leite, recém-formada em Medicina, denunciou a discriminação dos médicos brasileiros em relação aos
intercambistas estrangeiros que agora podem migrar do Mais Médicos para o Provab. “Houve 15 mil inscritos no Provab
e apenas 3,7 mil vagas. São 11 mil médicos brasileiros querendo trabalhar na atenção básica e não tem oportunidade,
pois muitas vagas do Provab migraram para o Mais Médicos”, denunciou a médica. O programa Provab é importante
para os recém-formados em medicina, pois eles recebem pontuação durante a permanência no programa que serve
para seleção nos cursos de residência médica no país.

O presidente da AMBr, Luciano Carvalho, reforçou que o momento vivido no país é um risco, uma vez que as
sociedades de especialidades que entendem do assunto não são escutadas pelo governo e são excluídas do processo
de formulação de políticas públicas de saúde. “Nós estamos preocupadíssimos com as consequências desse programa e
da falta de formação qualificada dos profissionais que estão atendendo. Que tipo de assistência o governo está dando a
população? Falta estrutura e um médico sozinho não faz assistência”, alertou o presidente da AMBr.
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União, força e transparência pela valorização 
do trabalho médico 

“Nenhum médico é maior 
do que todos unidos”

Dr. Mario Vianna – Presidente do Simeam
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