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Como proporcionar assistência médica
de qualidade para todos os brasileiros?

JZ - A chamada interiorização da
assistência médica sofre que tipo de
obstáculos e impasses? Muitas vezes sa-
bemos pela imprensa que autoridades de
cidades de pequeno e médio porte afir-
mam que têm dificuldades em contratar
profissionais para realizarem a assistên-
cia médica em seus respectivos municí-
pios, mesmo com ofertas salariais não
necessariamente ruins. É fato? Que me-
didas podem ser tomadas a respeito?
JLA - A pergunta apresenta uma meia
verdade (há dificuldade para contratar
médicos em várias regiões do País) e uma
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grande mentira (ofertas de trabalho
atraentes). Todos nós sabemos que a
legislação de responsabilidade fiscal
impede que os fantasiosos altos salários
propalados por alguns gestores de saúde
possam ser concretizados. Assim, o mé-
dico é ludibriado por uma oferta de remu-
neração, a contratação é feita de forma
precária, o profissional se desvincula do
trabalho nas regiões de origem, muda-se
com a família para uma localidade remota
e lá fica refém de uma situação iníqua. É
absolutamente necessária a estruturação
de uma carreira de Estado que evite a
precarização das relações de trabalho e
que ofereça perspectivas aos profis-
sionais. 
JZ - Quais as condições ideais que de-
veriam nortear a distribuição geográfica
dos médicos pelo Brasil? E na Região
Amazônica em particular?

“ ...É absolutamente
necessária
a estruturação
de uma carreira
de Estado que evite
a precarização
das relações de
trabalho e que
ofereça perspectivas
aos profissionais. 

”

(*) José Luiz Gomes do Amaral, presidente
da Associação Médica Brasileira (AMB) 
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JZ - As entidades médicas denunciam a
existência de excessivo número de
escolas médicas, enquanto que existem
centenas de municípios brasileiros que
não contam com médicos e número maior
ainda que não contam com médicos
especialistas. Além disso, em parte consi-
derável do País a assistência médica é
prestada em condições precárias de cam-
panhas de atendimento e ações perió-
dicas localizadas. Por outro lado, existe
concentração de médicos e de médicos
especialistas nas grandes regiões me-
tropolitanas e, mais ainda, grande número
de médicos e de médicos especialistas
dedicados ao atendimento dos estratos
mais socialmente privilegiados da popu-
lação. Este quadro esquemático é verda-
deiro? Faltam algumas nuances para
torná-lo mais condizente com a realidade?
Quais as causas e o histórico para que a
situação chegasse a este ponto e quais
são as tendências para curto e médio
prazo? Como reverter seus aspectos
negativos? 
José Luiz Gomes do Amaral - Sim, esse
quadro expressa a triste realidade no
Brasil e também a situação de muitos
outros países. Esse quadro é compre-
ensível, mas inaceitável, nos países po-
bres; igualmente inaceitável, mas incom-
preensível em países desenvolvidos.
Estima-se que hoje exista escassez de
cerca de quatro milhões de profissionais
de saúde no mundo. Há muito tempo que
se deixou de ter uma política de recursos
humanos no sistema público brasileiro. O
SUS atende 195 milhões de pessoas, das
quais 150 milhões são dependentes dele,
pois, em localidades remotas é a única
alternativa. Embora na periferia das gran-
des cidades existam áreas sem assistên-
cia médica suficiente. O sistema público
inoperante, incluindo a falta de política de
Recursos Humanos, é responsável pelo
déficit de profissionais nessas áreas. 

JLA - Há pessoas que se concentram em
regiões onde a mobilidade é possível e
outras em localidades onde há grandes
limitações no deslocamento. Assim, te-
mos de considerar a possibilidade de
utilização de unidades móveis para aten-
der a todos. Por exemplo, na região Ama-
zônica, essas unidades têm de ser bem
aparelhadas e voltadas à assistência de
saúde das populações ribeirinhas, pois
têm importância estratégica. Em muitas
dessas áreas não há infraestrutura sufi-
ciente nas cidades para a fixação de pro-
fissionais de saúde. O que não impede a
possibilidade de garantir a atenção qua-
lificada permanente por meio de equipes
que atuem em alternância. A AMB já en-
caminhou ao Ministério da Saúde pro-
postas nesse sentido. 
JZ - E para a distribuição geográfica de
médicos oftalmologistas, isto é, que pra-
ticam uma especialidade na qual é im-
portante a existência de aparelhos e ins-
trumentos caros e condições logisticas
específicas?
JLA - É necessário que possamos hierar-
quizar a atenção especializada – a Oftal-
mologia é um ótimo exemplo - para man-
ter a uniformidade da qualidade da as-
sistência. Esse processo pode ser feito,
nas pequenas localidades, por unidades
móveis e da atenção concentrada em
intervenções periódicas e a estruturação
de centros regionais para onde seja pos-
sível encaminhar os casos de maior
complexidade. Não são limitantes nesse
processo equipamentos sofisticados, mas
a provisão de profissionais qualificados
capazes de tirar desses aparatos tecno-
lógicos os melhores resultados. 
JZ - Mensagem final?
JLA - O papel do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO) nesse processo de
qualificação de profissionais em oftal-
mologia é fundamental. Também é impor-
tante a participação na definição de dire-
trizes que orientem o exercício da Me-
dicina e na defesa das melhores políticas
de saúde ocular.
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