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Introdução 

O Projeto “Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde”, termo de 

cooperação (TC) 80, celebrado entre a Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), visa o desenvolvimento de estratégias de 

ampliação do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial os serviços de atenção 

básica em saúde, por meio de ações articuladas para atender as necessidades de populações 

selecionadas, contribuindo para a implementação do Sistema. Esta iniciativa responde à deficiência 

numérica de profissionais médicos no Brasil, em especial nas regiões geograficamente mais isoladas e 

com baixo contingente populacional, agravada pela distribuição desigual de médicos nas regiões e pela 

concentração de profissionais nos grandes centros populacionais.  

Diante do exposto, foi instituído o Programa Mais Médicos, Lei nº 12.871 de 22/10/2013, que faz parte 

de um conjunto de estratégias de fortalecimento da atenção básica focadas na atenção integral à saúde 

da família, atuando nas prerrogativas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)1, e Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde (PNEPS)2. Estruturado em três eixos principais, o primeiro 

denominado ampliação e melhoria da infraestrutura prevê investimentos em infraestrutura dos 

hospitais e unidades de saúde. O segundo eixo, Formação para o SUS, busca aprimorar o processo de 

formação de profissionais de saúde para o SUS por meio da ampliação da oferta de vagas de graduação 

e residência médica, além de reorientar o conteúdo da formação para integrar a carreira às 

necessidades específicas do sistema de saúde. O terceiro eixo, denominado Provimento Emergencial, 

prevê a captação de profissionais médicos locais e de outros países para atuação temporária nos 

serviços de atenção básica do SUS por meio de chamadas públicas nacionais e internacionais e/ou por 

cooperação internacional. O incentivo para a ocupação dos postos de trabalho oferecidos pelo 

Programa Mais Médicos foi prioritariamente destinado a médicos brasileiros interessados em atuar nas 

regiões onde faltam profissionais. Em sequência, as vagas não ocupadas por profissionais nacionais  

foram disponibilizadas à profissionais de outros países.  

O Projeto de Cooperação Técnica Mais Médicos (PMM), celebrado entre a OPAS/OMS e o MS, viabilizou 

a partir do terceiro termo de ajuste (TA), a participação de 11.429 médicos oriundos do Convênio 

OPAS/OMS e Ministério da Saúde Pública de Cuba (MINSAP) no “Programa Mais Médicos”. Este 

processo se concretizou a luz dos compromissos previstos na cooperação assinada com o Ministério da 

Saúde do Brasil e Ministério da Saúde Pública de Cuba. 

A participação dos médicos da cooperação teve início com a seleção dos profissionais em Cuba, que 

para se candidatar a uma vaga no Programa deveriam, inicialmente, atender os seguintes critérios: ser 

especialista em Medicina Geral Integral, ter experiência em missões anteriores, ter conhecimentos 

básicos do idioma português e adequado desempenho profissional.  Os profissionais que atendiam esses 

critérios gerais foram submetidos a uma avaliação de aptidão, nos termos definidos pela Coordenação 

do Projeto Mais Médicos para o Brasil, por uma equipe técnica de profissionais da OPAS/BRA e do 

Ministério da Saúde do Brasil, por meio da análise dos seguintes documentos: diploma expedido por 

                                                           
1 Portaria nº 2.488/GM de 21/10/2011. 
2 Portaria nº 1.996/GM de 20/08/2007. 
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instituição de educação superior estrangeira; habilitação para o exercício da medicina em seu país; 

declaração de situação regular para o exercício da medicina emitida por órgão competente do país em 

que está habilitado; declaração de conhecimentos de língua portuguesa e declaração de situação regular 

para o exercício da medicina no exterior (nada consta criminal). Foram legalizados mais de 37 mil 

documentos no Ministério das Relações Exteriores de Cuba (MINREX) e Embaixada Brasileira e 

confeccionados mais de 12 mil passaportes para recebimento do visto de permanência no Brasil.  

Ao ingressar no Programa, os médicos iniciam atividades de aperfeiçoamento com o Módulo de 

Acolhimento e Avaliação, que é conduzido por universidades públicas3, que aborda temas sobre o 

funcionamento do SUS, protocolos de Atenção Básica no Brasil e língua portuguesa, com duração de três 

semanas e carga horaria mínima de 120 (cento e vinte) horas. No ano 2015 o Módulo de Acolhimento e 

Avaliação foi realizado em Cuba. Ao final do módulo, os profissionais avaliados e considerados aptos, 

chegaram ao Brasil em polos regionais, onde realizaram a regularização da sua situação profissional e de 

permanência, tais como a entrega de diplomas e outros documentos pessoais, concessão de visto de 

trabalho, registro profissional no Ministério da Saúde e abertura de conta bancária. Em seguida,  

seguiram para os municípios e, antes de serem lotados, passaram por uma semana de acolhimento 

pelos governos estaduais e Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). Os médicos 

aprovados recebem autorização provisória para exercício da medicina no Brasil, restrita às atividades no 

âmbito do Programa. Ao iniciarem suas atividades profissionais, os médicos dão ingressam no Curso de 

Especialização, com acompanhamento de tutores e supervisores. 

  

A chegada dos médicos cubanos no Brasil 

Os primeiros médicos cooperados cubanos ingressaram no Programa Mais Médicos no ano de 2013, 

sendo que no primeiro grupo chegaram 466 médicos. A partir daí chegaram mais 5 grupos, sendo o 

segundo com cerca de 2 mil médicos, o terceiro com mais de 3 mil, o quarto com mais de 2 mil e o 

quinto com mais de 4 mil médicos, somando um total de 12.434 médicos (Tabela 1). 

Tabela 1. Número de médicos do Projeto segundo os grupos de chegada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

Ciclo Número de médicos 

1º Grupo 466 

2º  Grupo 2206 

3º  Grupo 3235  

5º  Grupo 2108  

5º  Grupo 4419  

TOTAL 12.434 
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Em estudo realizado no ano de 2016, foram entrevistados 9600 médicos para identificar o perfil e 

formação dos que estavam no Programa Mais Médicos, como resultado foi identificado que 60,2% eram 

do sexo feminino, 52% tinham idade entre 40 e 45 anos, média de idade de 43 anos, 100% com 

especialidade em Medicina Geral e Integral, 6% com uma segunda especialidade, 56% com experiência 

de trabalho em APS entre 5 e 10 anos e 100% tinham experiência internacional prévia ao PMM (Tabela 

2).  

Tabela 2 – Perfil dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos no Brasil, Brasil. 

Variáveis N. % 

Sexo 
Feminino 4967 60,2 

Masculino 3268 39,2 

Idade (anos) 

35-39 1811 22,0 

40-45 4282 52,0 

Mais de 45 2142 26,0 

Formação 
Medicina Geral e 
Integral 

8235 100,0 

2a especialidade 494 6,0 

Experiência APS 
(anos) 

Até 5  2388 29,0 

De 5 a 10  4612 56,0 

Mais de 10  1235 15,0 

Experiência 
Internacional 

Sim 8235 100,0 

Não 0 0 

 

 

Em dezembro de 2016 foram registrados 9653 médicos cooperados alocados nos municípios.  O número 

de movimentações realizada neste ano foi 7300, referentes à realização dos módulos de acolhimento, 

recesso, fim de missão e por desempenho insatisfatório na formação.  

Ressalta-se que, após os primeiros 3 anos do PMM e em acordo tripartite entre Brasil, Cuba e 

OPAS/OMS, foi definido que para 2017 as vagas disponibilizadas para a Cooperação reduziria a 9500, 

com o intuito de ampliar a participação dos profissionais brasileiros no Programa.  
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Tabela 3. Movimentação dos médicos segundo a Região do Brasil e a situação funcional do 

medico no Projeto, dezembro de 2016.  

Região Ativo 

Situação funcional do médico 

Total 
Desligado 

definitivamente 
Finalizou o 
Programa 

Centro-
oeste 

588 27 103 718 

Nordeste 3115 95 352 3562 

Norte 1436 43 168 1647 

Sudeste 2957 161 199 3317 

Sul 1547 84 191 1822 

Total 9643 410 1013 11066 

 

 

As regiões que registraram maiores percentuais de desligamento definitivo de médicos foram as regiões 

Sudeste e Sul, com percentuais de 5,44 e 5,42 respectivamente. 

Com relação à cobertura do Programa Mais Médicos nas áreas indígenas, cabe destacar que, de acordo 

com o censo do IBGE de 2010, a população indígena no Brasil e de 817.963 e existem 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. Antes do PMM os 34 DSEI contavam com a atuação de 247 

médicos4, com o PMM, o numero de médicos nos DSEI aumentou para 582. 

Em 2016 foram registrados 296 médicos cooperados nos DSEI, correspondendo a 90% do total de 

médicos da saúde indígena e cobrindo nominalmente 660 mil pessoas e em 100% dos DSEI. O gráfico 1 

demonstra a distribuição dos médicos alocados nos DSEI, segundo Estado. O maior número de médicos 

cubanos está alocado no Amazonas (81), seguido do Mato Grosso (31). Alguns DSEI possuem uma área 

geográfica de abrangência que envolve áreas territoriais de mais de um Estado, o que indica, nesses 

casos, que a assistência médica prestada pelos médicos do Projeto não está necessariamente vinculada 

ao Estado no qual o DSEI possui sua sede.   

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: SESAI  
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Gráfico 1. Número de médicos alocados nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) 

segundo o Estado. Brasil, dezembro de 2016.  
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Monitoramento de Desempenho do Projeto MM 

O acordo assinado entre a OPAS/OMS e o Ministério da Saúde do Brasil prevê, entre as suas obrigações, 

o monitoramento técnico do PMM de acordo com os planos de ação dos termos de ajustes firmados 

entre as partes. O monitoramento de desempenho do Projeto MM está baseado nas lógicas de 

pertinência e alcance administrativo da Organização. Concentra-se nos aspectos de mobilização de 

pessoal, logística e infraestrutura, condição sine qua non para o alcance dos resultados intermediários e 

finais do Projeto. Este relatório mede o desempenho da Organização no cumprimento dos 

compromissos previstos no TC 80, nos Termos de Ajuste celebrados com o Ministério da Saúde do Brasil, 

e no Convênio de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério da Saúde Pública de Cuba, em 

conformidade com as regras do Programa. 

O monitoramento do desempenho da OPAS/OMS na implementação do Projeto Mais Médicos teve 

como foco o cumprimento dos principais compromissos previstos na cooperação firmada com as 

contrapartes: viabilização da participação de médicos cubanos no Projeto; desenvolvimento de um 

banco de dados dos médicos do projeto; avaliação da seleção dos médicos nos termos definidos pela 

Coordenação do Projeto Mais Médicos; adoção de medidas para que os médicos sejam providos de 

alojamento, alimentação, condições adequadas para o desenvolvimento de suas funções e transporte 

local; disponibilização de atenção médica por meio do SUS e outros meios de assistência, bem como a 

viabilização da repatriação de corpos, quando necessária; viabilização das fases de recepção, módulo de 

acolhimento e avaliação, recesso anual; efetivação do pagamento da ajuda de custo e da bolsa-

formação e realização de uma avaliação técnica anual da execução do Projeto. 

 

Indicadores para as medições  

Conforme previsto no documento Marco para Monitoramento e Avaliação do Projeto de Cooperação 

Mais Médicos, para o monitoramento desta Macro área foram selecionados 18 indicadores de gestão 

que permitem uma análise longitudinal do desempenho da Organização na implementação do Projeto, 

utilizando dados primários e secundários do Banco de Dados do Projeto Mais Médicos (COLPADI) e dos 

sistemas de informação do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).  

Uma síntese dos resultados alcançados no ano de 2016 foi realizada a partir da análise dos indicadores 

selecionados, considerando o mês de dezembro. Ressalta-se que somente alguns dos indicadores 

selecionados incluem dimensões que estão sob a responsabilidade direta de OPAS/BRA (Tabela 4a), 

sendo que outros dependem da atuação do Ministério da Saúde do Brasil e do MINSAP Cuba ou são 

determinados por outros fatores, cujo controle está fora da governabilidade da OPAS/BRA (Tabela 4b).  

Em função da implementação de novas funções no COLPADI, alguns indicadores não possuíam dados 

disponíveis em 2014, inviabilizando, assim, a sua análise. É importante destacar a dinamicidade dos 

dados do Projeto, a exemplo do número de médicos ativos no Projeto, que pode sofrer alteração de um 

mês para outro, em função de movimentação desses profissionais por motivos diversos. Bem como, 

para o relatório do ano de 2016 foram consideradas outras fontes de dados, visando qualificar a 

informação.  
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Tabela 4a - Indicadores de monitoramento sob a responsabilidade direta da OPAS/OMS, 
segundo dimensões. 

 

Dimensão Indicador 

Alocação profissional Proporção de médicos providos pelo Projeto 

Proporção de médicos do Projeto alocados 

Proporção de médicos repostos oportunamente 

Gestão de recursos 
humanos 

Alimentação oportuna do banco de dados dos médicos participantes do 
Projeto - COLPADI 

Proporção de médicos movimentados no Projeto registrados no COLPADI 

Proporção de médicos movimentados no recesso anual 

Gestão financeira Proporção das transferências financeiras realizadas à embaixada de Cuba no 
prazo estabelecido 

Proporção de prestação de contas pela Embaixada de Cuba em conformidade 
com o Manual de Prestação de Contas – LOA (TC 80) 

Proporção de recursos financeiros executados pelo Projeto 

 
 

 
Tabela 4b. Indicadores de monitoramento pelos quais a OPAS/OMS não possui responsabilidade 
direta, segundo dimensões. 

 

Dimensão Indicador 

Alocação profissional Proporção de médicos alocados em regiões prioritárias para o SUS 

Proporção de médicos desligados do Projeto 

Gestão municipal Proporção de médicos alocados em Equipes de Saúde da Família 

Proporção de médicos alocados em equipes de saúde da família atuando em 
equipes completas 

Proporção de médicos atuando em UBS com estrutura física adequada 

Proporção de municípios cumprindo a Portaria SGETS/MS nº 30 de 12/02/2014 

Gestão de recursos 
humanos 

Proporção de médicos movimentados que retornaram às suas atividades 
oportunamente 

Proporção de médicos apresentados ao Comitê de Doenças e encaminhados 
para tratamento em Cuba 

Proporção de médicos cursando a especialização 
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Análise e resultados dos indicadores 

1. Indicadores de monitoramento sob a responsabilidade direta da OPAS/OMS.  
 

 
1.1 Dimensão: Alocação profissional 

 
Esta dimensão apresenta indicadores que estão sob a responsabilidade direta ou indireta da gestão do 
Projeto, conforme previsto nas responsabilidades do TC 80 e termos de ajuste celebrados com o MS e 
Convênio com MINSAP. Refletem as necessidades de médicos nos municípios que aderiram ao 
Programa, respeitando a legislação vigente. 
 
1. Proporção de médicos providos5 pelo Projeto em atendimento à demanda do Ministério da Saúde 

Fonte: COLPADI 
Meta: 100% da demanda do Ministério da Saúde. 
Resultado: 100% 
 
O provimento de médicos da cooperação com a OPAS/OMS se dá mediante necessidades apresentadas 

pelo Ministério da Saúde, em função do não preenchimento das vagas do Programa Mais Médicos por 

profissionais brasileiros e intercambistas individuais. Até dezembro de 2016 foram providos 10.473 

médicos (incluídas as baixas e as reposições). Ao final de 2016 encontravam-se ativos 9.653 profissionais 

médicos, atendendo a demanda do Ministério da Saúde. Os médicos cumpriram os requisitos 

estabelecidos nos acordos e apresentaram os documentos exigidos, como diploma de graduação 

expedido por instituição de educação superior estrangeira, habilitação para o exercício da medicina em 

seu país, declaração de situação regular para o exercício da medicina emitida por órgão competente do 

país em que está habilitado, declaração de conhecimento de língua portuguesa e declaração de situação 

regular para o exercício da medicina no exterior6. 

 

2. Proporção de médicos alocados7 

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% dos médicos providos alocados. 

Resultado: 92,17% 

 
Ao concluírem com êxito o Módulo de Acolhimento e Avaliação e em posse do Registro Médico de 

Saúde (RMS), os médicos do Projeto encontram-se aptos a serem alocados nos municípios participantes 

do Programa. São considerados participantes os municípios que tiveram aprovados o pedido de adesão 

ao Programa Mais Médicos e que celebraram os respectivos termos de adesão e compromisso. Ao final 

de 2016, segundo dados do Colpadi, foram alocados 9.653 (92,17%) médicos dos 10.473 providos. Em 

função da dinamicidade do Programa, ocorrem mudanças dos municípios participantes por necessidade 

                                                           
5 A provisão de médicos e realizada mediante a necessidade apresentada pelo Ministério da Saúde em função da não ocupação das vagas 

por médicos brasileiros ou intercambistas individuais.  A OPAS confere se os médicos cumprem os requisitos para serem alocados nos 

municípios.   
6 Ha diferença entre o numero de médicos movimentados ate 2016 e o numero de médicos providos no ano de 2016, devido às baixas e 

reposições temporais ou permanentes.  
7 Os médicos alocados são os que cumprem com o primeiro modulo do curso de espacialização e são alocados nos municípios do PMM.  
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do médico, do município e/ou por demanda do Ministério da Saúde, implicando no remanejamento ou 

realocação do profissional e consequente atraso no processo de lotação (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Médicos movimentados e alocados segundo a Região. Brasil, dezembro de 2016. 

Regiões 
Número de 

médicos providos 
Número de médicos 

alocados 
% de médicos 

alocados/providos 

Centro Oeste  588 79,03 

Norte  1.436 83,53 

Nordeste  3.115 85,34 

Sudeste  2.957 85,26 

Sul  1.547 83,71 

Sem lotação  10 0,10% 

Total providos 10.473 9.653 92,17% 

 

 

3. Proporção de médicos repostos oportunamente  

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% da reposição em até 15 dias a partir da disponibilidade de cadastro reserva. 

Resultado:  

 

A capacidade do Projeto em cumprir os prazos acordados entre as partes para a reposição oportuna de 

médicos é fundamental para evitar a desassistência da população em seu território. Os profissionais que 

por algum motivo são desligados do Projeto devem ser repostos oportunamente, em até 15 dias, a 

partir da disponibilidade do cadastro reserva.  

 
No ano de 2016 foram aprovados na gestão acadêmica 6221 médicos. Foram preparados, por meio dos 

módulos de acolhimento realizados em Havana no primeiro semestre de 2016, 5.327 médicos e, no 

segundo semestre, 5.778 médicos. No primeiro semestre de 2016 ingressaram por Brasília 317 novos 

médicos do Programa e 3.244 médicos no segundo semestre, os quais foram deslocados ate os 

municípios.   
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1.2 Dimensão: Gestão de Recursos Humanos  
 
Os indicadores desta dimensão refletem a gestão técnica-administrativa dos atores envolvidos no 

Projeto, considerando o processo de trabalho da equipe técnica nacional, composta por assessores 

nacionais e internacionais e equipe administrativa, em registrar e acompanhar o status de 

movimentação dos médicos. 

 

4. Alimentação oportuna do banco de dados dos médicos participantes do Projeto – COLPADI  

Fonte: COLPADI 

Meta: 100%. 

Resultado: 100% 

 

A alimentação periódica do banco de dados dos médicos participantes do Projeto permite o 

conhecimento da situação atualizada e precisa dos médicos em seus municípios de lotação, fornecendo 

informações técnico-administrativas para gestão do projeto. O COLPADI é alimentado pelos assessores 

internacionais da OPAS/OMS, centralizados e descentralizados e acompanhado pela equipe da Unidade 

Técnica Mais Médicos da OPAS/OMS. Na segunda quinzena de cada mês é feita a conciliação do banco 

de dados com as informações sobre movimentação dos médicos repassadas pela Embaixada de Cuba e 

das deliberações do Comitê de Doenças, composto por representantes da OPAS/BRA e MS. A 

alimentação oportuna do sistema tem sido realizada no prazo estabelecido, com o cumprimento das 

responsabilidades delegadas aos assessores internacionais da OPAS/OMS de atualização dos dados no 

sistema (incorporação ou desligamento de médicos, movimentação dos médicos, dentre outros). 

 

 

Tabela 6. Inclusão de dados dos médicos no COLPADI segundo oportunidade. 

Inclusão no COLPADI 
Número de 

médicos 
% 

Oportuna 10.473 100 

Inoportuna 0 0,0 

Total 10.473 100,00 

 

 

5. Proporção de médicos movimentados no Projeto registrados no COLPADI  

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% das movimentações dos médicos registradas no COLPADI. 

Resultado: 100%  

 

A movimentação dos médicos da cooperação se dá por motivos diversos, destacando-se os problemas 

de saúde pessoal, e/ou familiar, óbito, questão pessoal, férias e reprovação no módulo acolhimento, a 

partir da anuência do gestor municipal ou deliberação do Comitê de Doenças. O acompanhamento e o 

registro desta movimentação no COLPADI são fundamentais para o monitoramento do cumprimento 
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dos prazos de afastamento do médico no Projeto. 100% das movimentações têm sido registradas no 

sistema (tabela 7). 

 

Tabela 7. Médicos movimentados registrados no COLPADI, segunda causa no ano de 2016. 

Causa da movimentação Nº de médicos movimentados 

Saúde pessoal 76 

Saúde familiar 83 

Óbito 0 

Assunto pessoal 135 

Abandono de posto de trabalho 5 

Total  299 

 

 

6. Proporção de médicos movimentados no recesso anual  

Fonte: COLPADI 
Meta: 100% dos médicos movimentados no recesso anual (após 11 meses, a partir do ciclo de chegada). 
Resultado: 100%  
 
O recesso anual do médico cooperado é um direito garantido e previsto nos documentos legais do 

Projeto e a movimentação nesse período é planejada com meses de antecedência. Esse período deverá 

ser gozado após onze meses de inserção no Programa, contados a partir do seu ciclo de chegada. Em 

situações excepcionais, o recesso poderá ser adiado ou antecipado para atender a uma necessidade do 

município ou do médico, se acordado entre as partes. No ano de 2016 foram 4574 movimentações 

referentes ao recesso anual dos médicos cooperados (Tabela 8).  

Tabela 8. Numero de movimentações referentes ao recesso anual (ida), segundo os meses do 

ano de 2016.  

Mês Recesso (Ida) 

Janeiro        1,124  

Fevereiro        1,162  

Março        1,546  

Abril              93  

Junho           245  

Novembro           162  

Dezembro           242  

Total        4,574  
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1.3 Dimensão: Gestão Financeira  

Os indicadores selecionados para esta dimensão se basearam nas responsabilidades previstas nos 

documentos legais do Projeto, assim como no Manual de Prestação de Contas da Organização, que faz 

parte do Modelo de Gestão do Projeto e buscam refletir a eficiência da gestão financeira, além da 

transparência na execução do recurso. 

7. Proporção das transferências financeiras realizadas à Embaixada de Cuba no prazo estabelecido 

Fonte: Unidade Técnica Mais Médicos – UTMM/OPAS 

Meta: 100% das transferências realizadas no prazo estabelecido.  

Resultado: 92% 

 
Tabela 9. Proporção de Transferências financeiras realizadas à Embaixada de Cuba segundo 

oportunidade. 

 

Momento da transferência Número de transferências  % 

Oportuna 12 92,00 

Inoportuna 1 8,00 

Total 13 100,00 

 

 

8. Proporção de prestações de contas pela Embaixada de Cuba em conformidade com Manual de 

Prestação de Contas – LOA (TC 80) 

Fonte: Unidade Técnica Mais Médicos – UTMM/OPAS 

Meta: 100% das prestações de contas em conformidade com Manual de Prestação de Contas. 

Resultado: 100% 
 
O Manual de Prestação de Contas – LOA tem como objetivo disponibilizar instruções básicas para a 

elaboração das prestações de contas a fim de simplificar, organizar e contribuir para o êxito do convênio 

estabelecido entre a OPAS/OMS e a Embaixada de Cuba, o que vem sido cumprido em 100% pela 

contraparte, no momento da prestação de contas. 

A partir da implementação do sistema IVS – Invoice Verification System (sistema de verificação de 

fatura), que objetiva a verificação das faturas com acesso seguro a informações dos sistemas – COLPADI 

e PMIS, estando disponível as equipe da OPAS/BRA, FRM e IES. O Manual de prestações de contas foi 

substituídos pelas cerificações eletrônicas mensais. 

Em relação ao ano de 2016, todas as transferências foram devidamente certificadas, no IVS.  
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Tabela 10. Proporção de certificações em conformidade com as transferências mensais 

realizadas à Embaixada de Cuba. 

 

Momento da transferência Número de certificações  % 

Conforme 12 100,00 

Inconforme  00,00 

Total 12 100,00 

 

9. Proporção de recursos financeiros executados pelo Projeto  

Fonte: Unidade Técnica Mais Médicos – UTMM/OPAS 

Meta: a ser definida no 2º ano do Projeto. 

Resultado: 92,94% 
 
É previsto nos documentos legais do TC 80 o cronograma de repasses financeiros a ser realizado pelo MS 
à OPAS/OMS para a execução das ações do Projeto. Desta forma, consideramos que o planejamento das 
ações do Projeto estão bem alinhados com a implementação do Projeto e a execução financeira. A meta 
para este indicador será estabelecida no segundo ano do Projeto, considerando o ano de 2014 como 
linha de base. 

 

 

Tabela 11. Proporção de recursos financeiros executados pelo Projeto em 2016. 

 

Situação 
Valor financeiro em Reais 

(R$) 
Valor financeiro em Dólares 

Americanos (US$) 

Orçamento do 
Projeto 

 

6.730.233.171,67 

1,381,719,593 

1,979,480,344.61 

Executado 

 

6.225.174.491,73 

 

1,830,933,674.04 

Não executado 

 

505.058.679,94 

 

148,546,670.57 
% Executado 92,49% 92,49% 

 

NOTAS: 

1. A partir de 2016 o RFO – Relatório Financeiro Oficial, emitido pela Gerencia de Fundos Fiducuários/WDC, a 

informação do valor recebido excluído  

2. Orçamento do Projeto valor total firmado em todos os TA do TC 80.  

3. Cotação do dólar em DEZ/2016 – USD 3,40 

2. Indicadores de monitoramento que não estão sob responsabilidade direta da OPAS/OMS  
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2.1 Alocação Profissional  
 
Esta dimensão apresenta indicadores que estão sob a responsabilidade direta ou indireta da gestão do 
Projeto, conforme previsto nas responsabilidades do TC 80 e termos de ajuste celebrados com o MS e 
Convênio com MINSAP. Refletem as necessidades de médicos nos municípios que aderiram ao 
Programa, respeitando a legislação vigente. 
 
 

10. Proporção de médicos alocados em regiões prioritárias para o SUS.  

Fonte: COLPADI 

Meta: ≥ 75% dos médicos alocados em regiões prioritárias para o SUS. 

Resultado: 64,85% 

 
O Programa Mais Médicos para o Brasil tem a finalidade de prover e fixar médicos na atenção básica em 

saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço. 

As regiões prioritárias foram classificadas como áreas de difícil acesso, de difícil provimento de médicos 

ou que possuam populações em situação de maior vulnerabilidade, com base nos critérios de definição 

das áreas e regiões prioritárias com carência e dificuldade de retenção de médico integrante de equipe 

de saúde da família8 e que se enquadram nas condições estabelecidas na Portaria interministerial nº 

1.369 de 08/07/2013. Do total de 9.653 médicos ativos alocados, 6.260 (64,85%) encontram-se lotados 

em Áreas Prioritárias para o SUS, classificadas segundo os critérios de perfil municipal e vulnerabilidade 

do Programa Mais Médicos, combinados com os critérios de vulnerabilidade municipal do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Entre os municípios do 

PMAQ-AB, foram considerados os que compõem os estratos 1, 2 e 3, reconhecidamente os de menor 

Produto Interno Bruto (PIB) per Capita, mais pobres, geograficamente mais isolados e de menor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). Os municípios que compõem os estratos 1, 2 e 3 do PMAQ-AB 

foram incluídos como regiões prioritárias para o SUS para calcular o indicador em 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 
Portaria interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, Portaria nº 1.377, de 13 de junho de 2011.
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Tabela 12. Médicos alocados em áreas prioritárias do SUS segundo a Região. Brasil, dezembro 

de 2016.  

Região 
Número de médicos da 

Cooperação 

Número de médicos da 

Cooperação em Áreas 

Prioritárias 

Proporção de médicos da 

Cooperação em Áreas 

Prioritárias 

Centro Oeste 588 457 77,72% 

Norte 1.436 1275 88,79% 

Nordeste 3.115 2925 93,90% 

Sudeste 2.957 866 29,29% 

Sul 1.547 737 47,64% 

Total 9.653 6.260 64,85% 

 

Na distribuição geral de médico por Região, as regiões Nordeste (93,90%), Norte (88,79%) e Centro 
Oeste (77,72%) são as que possuem as mais altas porcentagens de médicos do Projeto alocados por 
Áreas Prioritárias para o SUS. 

Há evidencia na literatura de que mais de 60% dos municípios que aderiram ao PMM atendiam algum 
critério de vulnerabilidade. Houve redução da carência de médicos no país, sobretudo nas regiões Norte 
e Nordeste, onde residem cerca de 36% da população brasileira e houve a alocação de 46,3% dos 
médicos (Oliveira, 2016). Os dados deste informe estão em conformidade com a literatura, tendo em 
vista que 67% dos médicos da cooperação em áreas prioritárias estão nas regiões Norte e Nordeste e 
93,9% e 88,79% dos médicos estão alocados em áreas prioritárias nas regiões Norte e Nordeste (gráfico 
2).  

 

Gráfico 2. Proporção de médicos alocados em áreas prioritárias do SUS segundo a Região. Brasil, 

dezembro de 2016.  
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11. Proporção cumulativa de médicos desligados do Projeto  

Fonte: COLPADI 

Meta: Não se aplica 

Resultado: 22,25%  
 
O descumprimento das condições, atribuições, deveres e o enquadramento em situações profissionais 

vedadas aos médicos do Programa, sujeita o participante às penalidades, incluindo o desligamento do 

Projeto, com cancelamento da licença para o exercício profissional expedida pelo Ministério da Saúde e 

do registro de estrangeiro. Além deste motivo, o desligamento definitivo do médico pode ocorrer em 

função de abandono do posto de trabalho, que pode se dar de forma justificada ou não, ou de óbito. No 

ano de 2016, do total de 9.653 médicos alocados, 2.148 (22,25 %) foram desligados do Projeto. A região 

Sul apresentou a maior proporção com 23,46% dos profissionais, seguido da região Centro-Oeste com 

22,79%. A região com menos médicos desligados do Projeto foi a Norte com 21,31% dos profissionais. 

Há um predomínio de mulheres (62,19%) que deixaram o Projeto (Tabela 13). As causas mais 

importantes de desligamento do Projeto foram problemas pessoais e abandono.  

 

Tabela 13: Médicos desligados segundo sexo e Região, 2013-2016. 

Região 
Feminino Masculino Total  

no % no % no % 

Centro Oeste 75 5,61 59 7,26 134 6,23 

Nordeste 456 34,13 236 29,06 692 32,21 

Norte 177 13,24 129 15,88 306 14,24 

Sudeste 398 29,79 255 31,40 653 30,40 

Sul 230 17,21 133 16,37 362 16,85 

Total  1336 62,19 812 37,80 2148 100,00 

 

 

Gráfico 3. Médicos desligados segundo causas. Brasil, 2016. 
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2.2 Dimensão: Gestão municipal 

Os indicadores inseridos nesta dimensão são de responsabilidade direta da gestão municipal e refletem, 

em alguns aspectos, a organização da rede de atenção básica local.  São indicadores que não estão sob o 

controle direto do Projeto, mas que devido a sua transcendência apontam para necessidades de 

melhoria da gestão local e podem repercutir na qualidade da atenção prestada pelo médico da 

cooperação. 

 

12. Proporção de médicos alocados em equipes de Saúde da Família 

Fonte: Colpadi 

Meta: 100% dos médicos alocados em equipes da atenção básica. 

Resultado: 81,60%               

 

É preconizado pela portaria nº 1.369 de 08/07/13 a inserção do médico participante do Programa em 

equipes de atenção básica nas modalidades previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). As 

equipes de atenção básica possuem diversas classificações e para o acompanhamento do Projeto foram 

agrupadas e classificadas em: equipe de atenção básica tradicional, equipe de saúde da família e equipe 

de saúde indígena. Uma pesquisa realizada pela UTMM em maio de 2014, permitiu inferir que 92,4% 

dos médicos do Projeto estão lotados em Equipes de Saúde da Família. Além dos médicos lotados nas 

Equipes de Saúde da Família, outros 5,1% dos médicos então desenvolvendo suas atividades 

profissionais em outras iniciativas de atenção básica, ainda que não estejam vinculados à Estratégia de 

Saúde da Família. Para 2016, de acordo com dados do Colpadi, do total de 9.852, 8.040 (81,60%) dos 

médicos estavam inseridos em equipes de Saúde da Família, 1.532 (15,55%) estavam em equipes de 

Atenção Básica e 280 médicos (2,85%) em equipes de saúde indígena (Tabela 14).   

De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2013 a 2016 houve um incremento de 7.096 equipes 

de Saúde da Família no pais e a cobertura populacional passou de 54,55% para 63,85%, ou seja, um 

aumento de 9,9%9.  

 

Tabela 14. Médicos alocados segundo modalidade de atenção. Dezembro de 2016. 

Modalidades de atenção Número de médicos % 

Equipes de Saúde da Família  8040 81,60 

Equipes de atenção básica  1532 15,55 

Saude Indígena  280 2,84 

Total 9852 100,00 

 

 

 

                                                           
9 Fonte: Histórico de Cobertura da Estratégia Saúde da Família do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.  
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13. Proporção de médicos alocados em Equipes de Saúde da Família atuando em equipes completas 

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% dos médicos atuando em equipes completas de saúde da família. 

Resultado: 80,64%  

 

A PNAB considera como equipe da saúde da família completa, uma equipe multiprofissional composta 

por médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS), podendo contar com profissionais de saúde bucal. A obtenção 

deste dado está ainda atrelada às implementações do COLPADI.  

Considerando os dados do Colpadi, referente à equipe ter enfermeira e número suficiente de Agentes 

Comunitário de Saúde, pode-se observar que até dezembro de 2016 havia 7945 registros (80,64%) dos 

9852 registros ate dezembro de 2016.   

 

 

14. Proporção de médicos atuando em UBS com estrutura física adequada 

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% dos médicos atuando em Unidades Básicas de Saúde (UBS) com estrutura física adequada. 

Resultado: 83,13% 

 

Entende-se por Unidade Básica de Saúde (UBS) com estrutura física adequada, aquela que atende às 

recomendações da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), para desenvolver ações de atenção 

básica: consultório médico/enfermagem, e odontológico com sanitário; sala multiprofissional de 

acolhimento à demanda espontânea; sala de administração e gerência; sala de atividades coletivas para 

os profissionais da atenção básica; área de recepção; local para arquivos e registros; sala de 

procedimentos; sala de vacinas; área de dispensação de medicamentos e sala de armazenagem de 

medicamentos (quando dispensação na UBS); sala de inalação coletiva; sala de procedimentos; sala de 

coleta; sala de curativos e observação. O Ministério da Saúde, por meio do Programa de Requalificação 

das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) vem buscando a estruturação e o fortalecimento da 

atenção básica, com incentivo financeiro para a reforma, ampliação e construção de UBS, provendo 

condições adequadas para o trabalho em saúde Seguindo os critérios acima para classificar a 

infraestrutura das UBS, a Pesquisa Semestral da OPAS/OMS inferiu que apenas 58.6% dos médicos do 

Projeto estão atuando em UBS com estrutura física adequada em 2015. 

Os dados do Colpadi demonstram que até dezembro de 2016, há 8190 (83,13%) registros de médicos 

que referiram ter condições adequadas de infraestrutura, do total de 9852 registros ate dezembro de 

2016. 

Este resultado esta compatível com dado encontrado na literatura em que, 62,2% das Unidades Básicas 

de Saúde que receberam médicos do PMM tem infraestrutura de media qualidade e, apenas 5,8% com 

infraestrutura de baixa qualidade (Neto, 2016).  
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15. Proporção de municípios cumprindo a Portaria SGTES/MS nº 30 de 12/02/2014  

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% dos municípios cumprindo a Portaria SGTES/MS nº 30/2014. 

Resultado: 97.3 % 

 

A Portaria SGTES/MS nº 30 de 12/02/14 dispõe sobre as obrigações assumidas pelo Distrito Federal e 

Municípios participantes do Programa Mais Médicos de ofertar moradia, transporte, alimentação e água 

potável aos médicos. O cumprimento da portaria pode ser total ou parcial, uma vez que ela estabelece o 

compromisso em relação a três obrigações: moradia, deslocamento e alimentação. No ano 2016, foi 

detectadas 338 incidências no Colpadi, relativas a situação de moradia (161), alimentação (163) e 

transporte (39), portanto, 3,5% dos médicos do Projeto estiveram submetidos em algum momento a 

incidências que demonstraram o cumprimento parcial dos requisitos da Portaria SGTES/MS nº 30/2014, 

tendo como principais causas a alimentação e moradia (Tabelas 15). 

 

Tabela 15. Incidências da Portaria SGTES/MS nº 30/2014 segundo causa. 

Causa de incidências de descumprimento da Portaria Número % 

Moradia 161 74,63 

Alimentação 163 48,22 

Transporte 39 11,5 

Total  338 100,00 
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1.3 Dimensão: Gestão de Recursos Humanos  

 
16. Proporção de médicos ativos movimentados que retornaram às atividades oportunamente  

Fonte: COLPADI 

Meta: 100%  

Resultado:   

 

Conforme previsto em Acordo Tripartite de 02/09/2014 e Portaria Ministerial nº 499/15, o retorno dos 

médicos ativos movimentados será considerado oportuno quando ocorrer no prazo de até 15 dias. No 

ano de 2016 foram registrados no Colpadi 294 movimentações de médicos, sendo que assunto pessoal 

foi a causa que mais houve movimentação (135), seguida de saúde familiar (83) e saúde pessoal (76). 

(Tabela 16).  

Tabela 16. Movimento de médicos movimentados, segundo  causa da movimentação, 2016. 

Causa da 
movimentação 

Número de movimentos 
de médicos 

Saúde pessoal 76 

Saúde familiar 83 

Assunto pessoal 135 

Total  294 

 

 

17. Proporção de médicos enfermos apresentados ao Comitê de Doença e encaminhados para 

tratamento em Cuba.  

Fonte: COLPADI (2016 – Atas dos Comitês Bipartite de Doenças) 

Meta: Não se aplica  

Resultado: 3,24%  

 

Conforme previsto nos termos de ajuste da cooperação, compete à OPAS/OMS informar ao Ministério 

da Saúde, com a devida celeridade, a ocorrência de casos de doenças que necessitem prestação de 

atenção médica no Brasil, assim como repatriação por morte ou por doença, neste último caso, 

atendendo deliberação do Comitê de Análise de Doenças. A proporção de médicos enfermos que 

receberam tratamento médico no Brasil em 2015 aumentou numericamente e proporcionalmente 

quando comparado com o ano anterior. Os casos tratados no Brasil alcançaram quase 80% do total de 

casos apresentados ao Comitê de Doenças, o que indica uma maior capacidade do Projeto de captar os 

casos e aloca-los no Sistema único de Saúde.  

Para 2016 o resultado foi calculado considerando como numerador o número total de médicos 

apresentados ao Comitê de Doenças e enviados para tratamento em Cuba e o denominador o numero 

total de médicos apresentados ao Comitê de Doenças.  
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Tabela 17. Casos apresentados ao comitê de doenças segundo anos e local de tratamento. 
  

Local de 
tratamento 

2013 2014 2015 2016* 

No % No  No % No % 

Brasil 0 0,00 245 77,53 291 78,64 1104 96,75 

Cuba 13 100,00 71 22,47 79 21,36 37 3,24 

Total 13 100,00 316 100,00 370 100,00 1141 100,00 
*Dados com base na proporção de médicos enfermos apresentados ao Comitê de Doença e encaminhados para tratamento. 

 

18. Proporção de médicos cursando a Especialização 

Fonte: COLPADI 

Meta: 100% dos médicos cursando a especialização. 

Resultado: 87,74%  

 

Uma das finalidades do Programa Mais Médicos é realizar o aperfeiçoamento de médicos na atenção 

básica em saúde mediante a oferta de curso de especialização por instituições públicas de educação 

superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão. O componente assistencial do aperfeiçoamento é 

ofertado mediante a integração ensino-serviço. Sendo assim, quando inseridos no Programa, os médicos 

são vinculados a uma instituição nacional de ensino superior para fins de recebimento do conteúdo 

formativo e de aperfeiçoamento. Em 2016 estavam matriculados nos cursos de especialização 9.081 

médicos (87,74%) do total de 10.349 registros (Tabela 18).  

 

 

Tabela 18. Médicos segundo situação no curso de especialização. Dezembro de 2016. 

 

Situação no curso Número de médicos % 

Não matriculado 1268 12,25 

Matriculado e trabalhando  8761 84,65 

Matriculado e não trabalhando 320  0,30 

Total 10349 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

Anexos 

Anexo 1. Resumo dos indicadores 2014-2015-2016. 

Dimensões Indicador Meta (%) 

Ano  

2014 2015 2016 

Resultado 
(%) 

Resultado 
(%) 

Resultado 
(%) 

Alocação profissional Proporção de médicos providos pelo Projeto 100,00 100,00 100,00 100,00 

Proporção de médicos do Projeto alocados 100,00 99,7 97,7 92,17 

Proporção de médicos repostos oportunamente 100,00 100,00 82,00  

Proporção de médicos alocados em regiões prioritárias 
para o SUS 

≥75,00 
79,40 89,00 64,85 

Proporção de médicos desligados do Projeto N/A 1,99 7,07 22,25 

Gestão municipal Proporção de médicos alocados em Equipes de Saúde da 
Família

10
 

100,00 
92,50 92,40 81,60 

Proporção de médicos alocados em equipes de saúde da 
família atuando em equipes completas 

100,00 
64,10 65,50 80,64 

Proporção de municípios cumprindo a Portaria SGETS/MS 
nº 30 de 12/02/2014 

100,00 
98,30 97,30 97,30 

Proporção de médicos atuando em UBS com estrutura 
física adequada 

N/A 
53,30 58,60 83,13 

Gestão de recursos 
humanos 

Proporção de médicos movimentados no Projeto 
registrados no COLPADI 

100,00 
100,00 100,00 100,00 

Alimentação oportuna do banco de dados dos médicos 
participantes do Projeto - COLPADI 

100,00 
100,00 99,90 100,00 

Proporção de médicos movimentados no recesso anual 100,00 
100,00 100,00 100,00 

Proporção de médicos cursando a especialização 100,00 
77,70 88,70 87,74 

Proporção de médicos movimentados que retornaram às 
suas atividades oportunamente 

N/A 
75,50 94,70  

Proporção de médicos apresentados ao Comitê de 
Doenças e encaminhados para tratamento em Cuba 

N/A 
22,47 21,36 3,24* 

Gestão financeira Proporção das transferências financeiras realizadas à 
embaixada de Cuba no prazo estabelecido 

100,00 
100,00 67,00 92,00 

Proporção de prestação de contas pela Embaixada de 
Cuba em conformidade com o Manual de Prestação de 
Contas – LOA (TC 80) 

100,00 

100,00 100,00 100,00 

Proporção de recursos financeiros executados pelo Projeto N/A 
92,9 98,89 92,94 

*Mudança na fonte de informação, em 2016 foi utilizado o Colpadi para o resultados do indicador.  

                                                           
5 Em 2014, o indicador se referia aos médicos alocados em equipes de atenção básica. A partir de 2015, o indicador passou a se referir aos 
médicos alocados em Equipes de Saúde da Família.  


