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A Administração Municipal através da Secretaria de Saúde tem buscado constantemente a 
ampliação, qualificação e estruturação dos serviços ofertados à comunidade. Exemplo deste 
empenho foi a concretização da vinda de médicos estrangeiros através do Programa do 
Governo Federal Mais Médicos para realizar atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde 
do município. Rosário do Sul foi contemplado no ano de 2014 com 4 profissionais inscritos no 
programa, sendo estes, 2 uruguaios e 2 cubanas que prestam seus atendimentos no ESF 3 
(Vila Nova), ESF 2 (Progresso), ESF 1 (Cohab) e ESF 6/PAMM 4 (Artidor Ortiz). Completado 
o 1º ano de atendimentos, reflexos são visíveis onde esses profissionais atuam. Para um dos 
usuários do ESF 2 o principal questionamento feito entre os moradores do Bairro Progresso 
no início era em relação a comunicação com estes profissionais, tendo em vista a outra 
nacionalidade, “Estou muito satisfeito com o serviço prestado pela profissional aqui no nosso 
Bairro. Conseguimos ter o entendimento dos diagnósticos e a profissional é muito atenciosa”, 
ressaltou um morador. Já Silvana Schiling Coordenadora Municipal das unidades de 
Estratégia de Saúde da Família de Rosário do Sul destacou a ampliação dos atendimentos 
proporcionados com a vinda dos médicos, “Entendo que para a população rosariense houve 
um acréscimo na oferta dos serviços, pois poderíamos ter até então uma demanda reprimida”. 
Em relação à importância do Programa para os municípios, Silvana destacou, “Com essa 
proposta do Ministério da Saúde, da interiorização dos médicos, nos foi permitido um maior 
número destes profissionais nas cidades do interior, com isso, conseguimos ampliar a oferta 
de serviços para nossa comunidade”. Segundo o Ministério da Saúde os profissionais 
contratados através do programa devem disponibilizar 8 das suas 40 horas semanais para 
dedicarem-se à cursos de especialização. O Programa Mais Médicos prevê um amplo pacto 
de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que, além de 
levar mais médicos para as regiões onde há escassez ou ausência destes profissionais, 
busca disponibilizar mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde. 

 

 


