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INTRODUÇÃO

Este banner traz os resultados de uma pesquisa de campo 
no âmbito do processo de Cooperação Sul-Sul entre Cuba 
e Brasil viabilizado pelo Programa Mais Médicos (PMM) do 
Brasil. A Cooperação Sul-Sul é abordada por meio das ações 
de saúde, produção e transferência de conhecimentos e prá-
ticas inovadoras nas equipes de Saúde da Família às quais se 
integraram os médicos cubanos participantes do Projeto Mais 
Médicos, dentro do PMM. 

O propósito de estudar a transferência de conhecimentos 
e as inovações surge dos relatos de experiências exitosas 
e curiosidades descritas pelos assessores do Projeto Mais 
Médicos da OPAS/OMS e de diferentes atores envolvidos. 
Desde a chegada dos médicos cooperados cubanos, surgem 
histórias e depoimentos de boas práticas na atenção ao 
usuário, integração social às comunidades, interação com 
os profissionais das equipes, menções a práticas inovadoras 
no cotidiano dos serviços. 

Os médicos cubanos são especialistas em Medicina de Famí-
lia e Comunidade, conhecida em Cuba como Medicina Geral 
e Integral. Todos os que vieram ao Brasil pelo Projeto Mais 
Médicos já contavam com experiência internacional previa 
e, ao chegar aqui, encontraram no Sistema Único de Saúde 
(SUS) um ambiente favorável para aplicar seus conhecimen-
tos em Atenção Primária à Saúde (APS). A inserção desses 
profissionais em equipes multiprofissionais, implementando o 
modelo da Estratégia Saúde da Família possibilitou o desen-
volvimento de ações integrais, de qualidade, desencadeando 
ricas experiências de intercâmbio técnico entre médicos, equi-
pes de saúde, comunidades e gestão institucional.

OBJETIVOS

O objetivo principal do estudo foi analisar a experiência empí-
rica do trabalho realizado pelos médicos cubanos no Progra-
ma Mais Médicos do Brasil, no âmbito da Cooperação Sul-Sul. 

Objetivos específicos:
• Identificar conhecimentos e práticas que sirvam para ala-

vancar a APS no Brasil e em outros países, fortalecendo o 
princípio do direito à saúde. 

• Apontar mecanismos, dinâmicas e estratégias que poten-
cializam o sistema de saúde brasileiro com a incorporação 
do médico cubano na atenção à saúde.

METODOLOGIA

O estudo consistiu de uma pesquisa avaliativa de casos múl-
tiplos, fundada em uma abordagem qualitativa. Utilizou-se 
como fontes primárias de informação entrevistas semiestru-
turadas com informantes-chave do Programa Mais Médicos, 
baseadas na hipótese de que médicos com formação e perfil 
adequado para o trabalho na APS e o ambiente favorável pro-
porcionado pelo SUS são fatores que viabilizam a transferên-
cia de conhecimentos Cuba-Brasil e proporcionam o desen-
volvimento de práticas inovadoras.

O referencial teórico utilizado foi à avaliação de quarta ge-
ração de Guba & Lincoln, na qual os diversos atores sociais 
envolvidos devem participaram de forma proativa, facilitando 
o processo construtivista de análise da realidade complexa. 

RESULTADOS

Os resultados identificam a atuação peculiar dos médicos 
cubanos do PMM. O compromisso com a carga horária e com 
a permanência no local de trabalho foram evidências impor-
tantes detectadas no processo de análise e que fizeram dife-
rença na atuação destes profissionais em distintos contextos 
socioeconômicos. Ficou evidente no processo de trabalho dos 
médicos cubanos a forte construção de vínculo e correspon-
sabilização, a construção de uma relação médico-usuário-fa-
mília mais integrada e mutuamente comprometida com as 
condições de saúde-doença no cuidado. Foi possível realçar o 
acolhimento realizado de forma aberta, em equipe e que pos-
sibilita uma relação mais próxima. Identificou-se nos diversos 
atores sociais envolvidos o compromisso dos médicos, resul-
tando em um processo mais efetivo do cuidado em saúde. 

As ações destacadas na Prática Clínica e em Promoção/Preven-
ção são basicamente as previstas nas normativas institucionais 
e que, por não exigirem tecnologia sofisticada, podem ser apli-
cadas na APS sem problemas. As atuações na gestão foram 
essencialmente canalizadas para as negociações com o nível 
municipal com limites, tendo em vista os insuficientes conhe-
cimentos da gestão tripartite do SUS pelos médicos cubanos. 

PROGRAMA

O médico cubano do PMM implementa e impulsiona 
atividades na APS, recupera o papel social com a pre-
sença permanente e acolhedora na Unidade Básica 
de Saúde (UBS), cumprindo com as normas e dire-
trizes preconizadas nas políticas de APS no SUS. Em 
suma, o PMM legitima e garante a universalidade do 
cuidado da saúde, propiciando a construção do vín-
culo e a corresponsabilização na atenção à saúde. A 
partir das ações desencadeadas pelos médicos deste 
Programa foi possível identificar a prática clínica, a 
promoção e prevenção em saúde e a gestão como 
três dimensões com potencial de transferência de 
conhecimentos e práticas para o SUS e para o desen-
volvimento da Cooperaçao Sul-Sul.
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