
A  Direção  Executiva  Nacional  de  Estudantes  de  Medicina  -  entidade 
representativa dos estudantes de medicina do Brasil  - vem, por meio desta carta 
pública, manifestar sua posição sobre a abertura de novos cursos de medicina.

A DENEM, durante a Reunião dos Órgãos Executivos, que congrega os Centros e Diretórios 
Acadêmicos de Medicina de todo país, realizada de 7 a 10 de setembro de 2006, em Salvador-
BA,

Considerando que:

• A  formação  de  médicos,  assim  como  dos  demais  profissionais  de  saúde,  deve 
acompanhar as necessidades sociais da população e estar vinculada à estruturação do 
Sistema Único de Saúde;

• O artigo 200 da Constituição Federal afirma que: Ao Sistema Único de Saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da Lei: III – ordenar a formação de Recursos 
Humanos  na  área  da  saúde;  V  –  Incrementar  em  sua  área  de  atuação  o 
desenvolvimento científico e tecnológico;

• A instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de 
governo, é o Conselho de Saúde. Portanto, deve ser atribuição do Conselho de Saúde o 
papel de regular a formação profissional;

• A Constituição Federal também garante que a Educação é um direito de todos e dever 
do Estado,  em seu artigo  205.  Portanto,  cabe aos Governos  a responsabilidade  de 
ofertar cursos quando houver necessidade social de mais profissionais;

• Observou-se nos últimos anos um aumento indiscriminado de novas escolas médicas. 
Em setembro de 2006 chegamos ao número de 157 Escolas Médicas e com isto o Brasil 
chega a um recorde mundial de número de Escolas Médicas;

• Até o inicio da década de 90 existiam apenas 80 escolas médicas no Brasil, sendo a 
maioria pública. Somente nos oito anos do governo de FHC foram abertas mais 43 
Escolas, sendo a maioria particular (apenas 16 públicas). No governo Lula a abertura 
indiscriminada de novas escolas continuou, sendo abertas mais 32 escolas em apenas 
três anos, e mais uma vez a maioria privada (apenas três públicas);

• Estes  números  apenas  demonstram  como  o  país  foi  mergulhado  em  uma  política 
neoliberal  de  desresponsabilização  do  Estado  para  com  a  Educação,  favorecendo 
interesses  mercadológicos  de  empresas  do  setor  em detrimento  dos  interesses  da 
população;

• Temos  observado  a  autorização  de  abertura  de  muitos  cursos  de  medicina  em 
instituições  privadas  de  ensino  sem  a  infra-estrutura  necessária,  corpo  docente 
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qualificado  e  campos  de  práticas  adequados  que  cobram  mensalidades  abusivas, 
priorizando regiões do país já densamente ofertadas por cursos de medicina e com 
segmentos populacionais com renda familiar suficiente para pagar tais mensalidades 
exorbitantes. Cabe ressaltar que escolas públicas também são abertas nas condições 
supracitadas, por vezes em função de interesses políticos;

• Durante a XI Conferência Nacional de Saúde, no ano de 2000, em que o lema era 
“Efetivando o SUS: qualidade e humanização na atenção à saúde, com controle social”, 
tirou-se  a  seguinte  deliberação:  que os  Conselhos  de  Saúde  e  de  Educação  criem 
critérios rígidos que regulem a criação de novas instituições formadoras, a abertura de 
cursos e a ampliação de vagas na área da saúde e, dentre eles, seja considerada a 
necessidade  social  de cada região,  em cumprimento  à Lei  nº  8.080/90,  Artigo  6º,  
Parágrafo III, que diz estar no campo de atuação do SUS a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde. Que a aprovação se dê com base em pareceres  
dos  Conselhos  Municipais,  Estaduais  e  Nacional  de  Saúde,  ouvidos  os  respectivos 
Conselhos  de  categoria.  Recomendar  a  participação  da  comunidade  nos  Conselhos  
Superiores  das  Universidades  como forma de  contribuir,  acompanhar  e  fiscalizar  a  
formação dos profissionais de acordo com as necessidades sociais da população.

• A Resolução nº 4 do CNE/CES, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina,  em seu Art. 12, 
item  8,  prevê  vincular,  através  da  integração  ensino-serviço,  a  formação  médico-
acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. Este artigo remete a 
necessidade de aproximarmos o setor saúde ao da educação, tendo em vista assumir 
que a formação deve contemplar uma aproximação ao sistema de saúde vigente;

• O Ministério da Saúde estima que 51% da oferta de cursos na área da saúde está 
concentrada  na Região  Sudeste,  especialmente  em São Paulo,  seguido  de  21% na 
Região  Sul.  A  Amazônia  Legal  tem  apenas  6%  dos  cursos  e  grande  carência  de 
profissionais  de saúde.  A concentração dos cursos  nas áreas economicamente  mais 
desenvolvidas indica que o processo de criação de escolas está priorizando critérios 
econômicos em detrimento da necessidade social. A abertura de escolas médicas sem 
ordenamento por parte do setor saúde tem se dado principalmente através do setor 
privado,  não  favorecendo o acesso  eqüitativo  ao  ensino  superior  e  beneficiando os 
grandes  empresários  da  educação.  Estes,  pouco  se  interessam pela  qualidade  na 
formação, preconizando uma educação de baixo custeio, sem valorizar os cenários de 
prática necessários e presentes através de convênios com a rede básica de saúde e nos 
hospitais de ensino. Além disso, os empresários percebem, nos grandes centros, locais 
adequados  para  conseguirem  mercado  consumidor,  dificultando  a  distribuição  e  a 
interiorização de profissionais.  Favorecem assim a alta concentração de profissionais 
nas grandes capitais e o conseqüente esvaziamento de profissionais no interior do país;

• A alta concentração profissional em determinadas regiões leva a uma precarização das 
condições de trabalho e à desvalorização profissional. Muitos profissionais médicos não 
conseguem mais garantir seus direitos trabalhistas, inclusive na relação com o setor 
público da saúde;
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• A interiorização de profissionais de saúde e sua fixação em locais até então desprovidos 
de cuidados  médicos passa pela  própria  interiorização da Saúde (investimentos  em 
unidades  de  saúde,  equipamentos  de  apoio  e  diagnóstico)  e  também pelo  próprio 
desenvolvimento destas regiões no que se refere à Educação, Cultura, Economia etc. 
Ou seja, urge a implementação de um novo modelo de desenvolvimento econômico-
social para o país. A simples abertura de mais escolas em locais com pouca densidade 
de oferta de serviços de saúde não é o suficiente para transformação desta realidade;

• A  resolução  nº  350,  de  09  de  junho  de  2005,  do  Conselho  Nacional  de  Saúde, 
estabelece  as  “Diretrizes  gerais  referentes  aos  critérios  para  a  abertura  e 
reconhecimento de cursos de graduação com diretrizes curriculares orientadas 
para a área da saúde”. Estas diretrizes relacionam a abertura de novos cursos da 
saúde com as necessidades sociais da localidade onde pretende ser implantado e sua 
coerência  ao projeto político-pedagógico, além disso, analisa sua relevância social, a 
fim  de  contemplar  a  capacidade  de  apoiar  locais  e  regiões  do  país  de  maneira 
responsável,  contínua  e  capaz  de  ampliar  capacidades  assistências,  tecnológicas  e 
pedagógicas;

• Precisamos  aprofundar  os  estudos  sobre  as  necessidades  de  médico  nas  diversas 
regiões  do  país,  com  o  fim  de  construir  políticas  de  regulação  profissional. 
Recentemente  foi  estabelecido  um  estudo  por  parte  do  Ministério  da  Saúde  que 
pretendeu dar um panorama sobre a necessidade de médicos, correlacionando escolas 
médicas  brasileiras,  profissionais  com  vínculo  empregatício  por  especialidade, 
necessidades sociais, residência médica e experiências internacionais nessa área. Este 
ajudou-nos a entender melhor o cenário posto sobre formação. Durante o lançamento 
do  estudo,  ficou evidente  também a necessidade  de  estendê-lo  a  todas  as  demais 
profissões da saúde;

• A  emissão  de  critérios  técnicos  educacionais  e  sanitários  relativos  à  abertura  e 
reconhecimento de novos cursos para a área da saúde deve levar em conta a regulação 
pelo Estado; a necessidade de democratizar a educação superior; a necessidade de 
formar profissionais com perfil, número e distribuição adequados ao Sistema Único de 
Saúde e a necessidade de estabelecer projetos políticos pedagógicos compatíveis com a 
proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais;

Resolve:

Posicionar-se contra a abertura de novos cursos de medicina em instituições privadas de 
ensino, uma vez que Saúde e Educação são direitos de todos e deveres do Estado.

Posicionar-se contra a abertura de novos cursos de medicina e contra a ampliação de vagas 
nos já existentes sem necessidade social comprovada. Sendo esta comprovada, que seja 
feita exclusivamente em instituições públicas. 
Caso o governo deseje ampliar vagas no ensino superior público em locais onde não haja 
necessidade  social,  que  esta  ampliação  somente  seja  feita  através  da  estatização  de 
instituições privadas. 

Apoiar a aprovação do PL 65/2003, na forma do substitutivo apresentado pelo Deputado 
Federal  Eduardo  Barbosa  que  estabelece  “A  autorização  para  a  abertura  de  cursos 
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superiores  na  área  da  saúde  será  conferida,  apenas,  quando do  parecer  favorável do 
Conselho de Educação e do Conselho de Saúde do sistema de ensino a que pertencer a  
instituição requerente”.
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