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São Paulo, 4 de novembro de 2016. 
 

Nota Oficial da Federação Médica Brasileira sobre a PEC 55/2016 

 
A Federação Médica Brasileira (FMB), entidade que congrega Sindicatos Médicos de todas as 
regiões do País, em reunião de seu Conselho Deliberativo realizada no dia 4 de novembro de 2016, 
na cidade de São Paulo (SP), analisou a Proposta de Emenda à Constituição nº 55 (PEC 55/2016), 
que tramita no Senado da República, e entende a necessidade de ajustes sobre os gastos públicos, 
porém, considera que: 
 
1. A PEC 55/2016 limita os gastos do governo Federal por 20 anos, incluindo o custeio da 
saúde, podendo ser revisada após 10 anos de sua publicação; 
2. O Sistema Único de Saúde (SUS) sofre com a falta de recursos, o que leva ao fechamento de 
leitos hospitalares e a falta de medicamentos, insumos e profissionais de saúde; 
3. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS/Ibope – 2015), o SUS é responsável por 
ofertar assistência à saúde a pelo menos 70% da população brasileira; 
4. A garantia de serviços de saúde de qualidade à população pelo SUS depende de maior 
aporte financeiro por parte do Governo Federal; 
5. O peso de financiamento da saúde pública brasileira recai principalmente sobre estados e 
municípios; 
6. A população brasileira passa por uma transição demográfica, com aumento proporcional de 
idosos, o que demandará mais serviços de saúde e consequentemente maiores investimentos em 
um futuro muito próximo; 
7. A construção de uma carreira médica de estado dependerá de maior investimento por parte 
do Governo Federal; 
8. A PEC 55 não sugere alterações à má gestão fiscal do País. 
 
Desta forma, a Federação Médica Brasileira manifesta-se contrária à aprovação da PEC 55/2016. 
Diante da situação do País, a Federação Médica Brasileira propõe: a adoção de uma reforma 

tributária; a taxação de grandes fortunas e heranças; a adoção de um percentual de pagamento 

da dívida pública que não comprometa o desenvolvimento social do País, entre outras medidas 

eficientes que contribuam efetivamente para melhorar a gestão fiscal. 
São Paulo, 4 de novembro de 2016. 
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