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Posicionamento da EPM sobre o programa "Mais Médicos" do Governo Federal 

A Congregação da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo, reunida extraordinariamente no dia 12 de julho de 2013, informa ao povo 

brasileiro, que neste momento estão matriculados nas áreas de saúde desta Escola 

1.144 alunos de graduação, além de 1.032 médicos em programas de residência 

médica, 2.203 profissionais em programas de Pós-graduação (1.200 doutorandos e 

1.003 mestrandos) e aproximadamente 10.000 profissionais matriculados em diversos 

cursos e programas de especialização.  

Com a responsabilidade de uma instituição pública que somos, temos participado 

ativamente da elaboração e execução de programas dos Ministérios da Saúde e da 

Educação que visam à consolidação do Sistema Único de Saúde, ao aprimoramento da 

assistência, à formação e qualificação dos profissionais de saúde, com destaque ao 

Pró-Saúde, Pró-Residências e UNA-SUS. Julgamos que nossa capacidade de atuação 

no campo da saúde, da educação e produção de conhecimento, de uma maneira séria e 

eficiente para as áreas de saúde, é a missão que o povo brasileiro nos delegou e que 

tentamos cumprir nos nossos 80 anos de história. 

Acreditamos com convicção que a única forma de resolvermos os problemas do Brasil, 

principalmente na área de saúde, é com formação profissional adequada, com 

investimento público, com amplo debate com a sociedade, com envolvimento não 

apenas de médicos, mas de todos profissionais de saúde, com programas bem 

estruturados e com organização e infraestrutura adequadas e suficientes do sistema, 

visando à qualidade que o povo brasileiro tanto merece. 

Dessa maneira, preferimos continuar cumprindo a missão, que muito nos orgulha, 

formando profissionais e pesquisadores de qualidade e com a quantidade que os nossos 

números mostram, focados no objetivo final de oferecermos esses profissionais bem 

formados para o nosso país, colaborando assim com a saúde do nosso povo. Portanto, 

por unanimidade, abertos ao debate e a contribuir com o país, decidimos que não 

iremos aderir a esse programa que neste momento é proposto pelo governo federal 

brasileiro (portaria normativa No 14 de 09/07/2013). A nossa responsabilidade não nos 

permite. Esperamos que os brasileiros, que tanto lutaram pelo direito à saúde e 

construíram esta Escola pública nesses 80 anos, entendam os nossos argumentos e 

continuem confiando na qualidade da formação da Escola Paulista de Medicina. 

Estejam certos que não vamos decepcioná-los.  

 

Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes 

Diretor da Escola Paulista de Medicina 

 


