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Introdução 

A Macro Área 3 do Marco de Monitoramento e Avaliação do Programa Mais Médicos consiste em um 

conjunto de avaliações e compilação de resultados com o objetivo de identificar o impacto do PMM no 

Sistema de Saúde. Neste componente, o PMM é analisado como um fator viabilizador de avanços no 

desenvolvimento do Sistema de Saúde em especial na ampliação do acesso e qualidade da APS, 

tornando-a mais efetiva e eficiente.  

A gestão do conhecimento tem sido um recurso fundamental para a tomada de decisões sanitárias, de 

forma que a Opas, além de estar apoiando a cooperação técnica para a provisão emergencial de 

médicos no Brasil, também esta desenvolvendo ações de gestão do conhecimento dentro dos seus 

compromissos de monitorar e avaliar alguns componentes do Programa. Dessa forma, a gestão do 

conhecimento do PMM descritos na Macro Área 3 consiste na sistematização de estudos e pesquisas 

sobre o PMM, o apoio e a parceria estratégica para o desenvolvimento de novas pesquisas e produção 

de evidências, bem como o compartilhamento dos resultados. Consiste também análise crítica dos 

resultados do Programa, com base na cadeia de valor público criada para o PMM (OPAS, 2015 EC Ctba). 

Com a finalidade de desenvolver uma metodologia suficientemente ampla para analisar o PMM, 

considerando a sua dimensão e complexidade, foi desenvolvida a cadeia de valor público do PMM 

(Figura 1), a qual identifica sete áreas de resultados, as quais são objetos de investigação, por serem 

consideradas fundamentais para avaliar o impacto do PMM.  

 
Figura 1: Cadeia de Valor do Programa Mais Médicos 
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As áreas de resultado que são objeto de investigação:  

� Desigualdades: Identificar a contribuição do PMM para a redução das desigualdades em saúde, 

especialmente relacionadas à distribuição e fixação de profissionais médicos e equipes de 

saúde, contribuindo para ampliar o acesso da população aso serviços de saúde integrais e de 

qualidade.  

� Satisfação dos usuários: Medir a satisfação e aceitação dos usuários em relação a atenção dos 

profissionais médicos do PMM, bem como a produção de vínculo e a integração desses 

profissionais nas comunidades e na cultura local. 

� Condições de saúde: Avaliar o impacto do PMM, em especial do cuidado médico, nas condições 

de saúde da população. 

� Qualidade da Atenção: Avaliar os resultados do PMM com relação à melhoria da qualidade da 

atenção, com foco nos atributos da APS, avaliando a eficácia clínica e incluindo as habilidades, 

competências e a motivação do pessoal em saúde. 

� Fortalecimento do Sistema de Saúde: Identificar a introdução de inovações em saúde que estão 

produzindo resultados positivos na mudança do modelo de atenção, baseado nas necessidades 

em saúde e a contribuição para a organização das redes de serviços coordenada pela APS.  

� Formação: Analisar as mudanças do paradigma da formação médica, tanto em âmbito 

acadêmico como nas práticas em serviço. 

� Sustentabilidade: Analisar o PMM do ponto de vista da sustentabilidade das intervenções, 

frente a diferentes perspectivas como a política, financeira, institucional, técnica e de gestão.  

 

Metodologia e Ferramentas de Avaliação 

Analisar e medir o desempenho do PMM nessas áreas de resultados representa um importante desafio, 

tendo em vista a dimensão e a complexidade do Programa. É necessário utilizar diferentes instrumentos 

e fontes de informação, com o objetivo de mapear a produção do conhecimento e das evidências acerca 

do Programa.  

A seguir estão descritas as quatro principais estratégias e pesquisas que fazem parte da Macro Área 3, 

com o intuito de verificar e analisar os resultados do PMM, bem como a gestão do conhecimento 

produzido a partir do Programa. 
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• Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos (http://apsredes.org/mais-medicos/) 

A Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos é uma ferramenta web, desenvolvida pela OPAS e 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e o apoio técnico da BIREME, que reúne um acervo de 

pesquisas e publicações sobre o Programa Mais Médicos, oferecendo um levantamento contínuo e 

atualizado das publicações em formato de artigo, trabalhos acadêmicos, capítulos de livro, entre outras, 

que se referem ao Programa, facilitando o desenvolvimento de novas pesquisas, bem como, 

apresentando um panorama da produção científica do PMM.  

Possui um campo para cadastramento de pesquisas concluídas ou em andamento, permitindo a 

atualização das bases de dados por meio da interação com o pesquisador, que pode compartilhar 

questões metodológicas, objetivos, resultados enfim, os desafios na produção do conhecimento.  

• Estudos de Caso  

Os estudos de caso consistem em um método de identificar e sistematizar as experiências exitosas, com 

o objetivo de captar a dimensão e os efeitos produzidos pelo PMM, com foco nas práticas e 

conhecimentos inovadores desenvolvidos, a partir da iniciativa de gestores, profissionais e equipes de 

saúde. O objetivo também é compartilhar, contribuindo para a troca de conhecimentos e a cooperação 

solidária dentro do país e com outros países, em conformidade com a estratégia de cooperação sul-sul. 

• Integração Sociocultural  

Pesquisa qualitativa com foco na integração dos médicos na comunidade e nas equipes de saúde, 

evidenciando a eventual existência de barreiras sócia cultural, bem como a análise da satisfação dos 

usuários em relação aos médicos cubanos.  

 

• PCATool – Primary Care Assessment Tool 

Desenvolvimento de pesquisas que aplicarão o PCATool com o objetivo de avaliar a qualidade e a 

eficácia da atenção primaria. Este instrumento será utilizado em uma amostra nacional (incluída na 

macro-area 2A) e uma amostra aleatória representativa de médicos cubanos (macro-area 2B), com o 

objetivo de validar a aplicação do instrumento versão profissional via internet para os profissionais 

citados. 

Foi realizado um estudo de avaliação tecnológica com os instrumentos do PCATool Brasil na versao 

profissionais, aplicado de diferentes maneiras em um mesmo sujeito, com o objetivo de validar a 

aplicação por meio da internet.  
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Resultados  

 
1. Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos (http://apsredes.org/mais-medicos/) 

 

A OPAS iniciou uma busca manual por publicações que resultou em mais de 100 publicações (entre 2013 

e 2015), as quais foram categorizadas por região geográfica, tipo de estudo e tipologia de análise, ano 

de publicação e por tema. Este primeiro mapeamento forneceu as bases para a criação da Plataforma de 

Conhecimentos do Programa Mais Médicos, em parceria com a Rede de Pesquisas em APS da ABRASCO, 

Ministerio da Saúde e o apoio técnico da BIREME. 

A Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos é uma ferramenta de gestão do conhecimento que 

consiste em mecanismos de busca para pesquisas e publicações em andamento e a possibilidade do 

pesquisador cadastrar a sua pesquisa, visando à interação com outros pesquisadores. A Plataforma 

consiste principalmente nas seguintes ações estratégicas:  

- Controle bibliográfico da literatura sobre PMM (Publicações) 

Objetivo: Reunir a produção científica, técnica e factual sobre o “Programa Mais Médicos” (PMM) para 

dar visibilidade e permitir pesquisas estruturadas e avançadas a essa literatura no portal PMM. Os 

documentos inseridos recebem descrição e indexação com descritores DeCS/MeSH e taxonomia própria 

para o PMM nas bases de dados LILACS, ColecionaSUS e LIS (recursos de Internet). 

- Base de dados de Pesquisas sobre PMM (Pesquisas em andamento e finalizadas) 

Objetivo: Registrar as pesquisas realizadas sobre o “Programa Mais Médicos” (PMM) e disponibilizar 

uma fonte de informação de consulta que reúne todas as pesquisas sobre o programa já finalizadas e as 

em andamento.  

- Serviço de busca integrada 

Objetivo: Integração do Portal com a interface de pesquisa através de formulário de busca, o 

desenvolvimento de interface de busca avançada com filtros específicos e definição de formatos para 

apresentação dos resultados e a coleta, indexação e processamento semanal de dados 

Em março de 2016, em um dos mais importantes congressos de Saúde Pública no Brasil, foi lançada 

oficialmente a Plataforma de Conhecimentos do Programa Mais Médicos. A Plataforma é de livre acesso 

na web e conta atualmente (abril de 2016) com mais de 30 pesquisas cadastradas e um acervo que 

consta mais de 90 publicações, as quais são possíveis categorizar por tema/ taxonomia, base de dados 
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em que esta indexada, assunto/ tema principal, revista, idioma, ano de publicação e tipo de documento 

(artigo, trabalho acadêmico, livro, etc.).  

Em apenas sete dias de disponibilização da Plataforma na web, os mecanismos de monitoramento de 

registraram mais de 400 acessos de usuários. Em se tratando de público específico, pesquisadores, 

comunidade acadêmica, entre outros, pode-se considerar um número elevado de acesso, confirmando o 

potencial da Plataforma em se transformar em principal referência para agregar pesquisas científicas, 

bem como para a construção de rede de pesquisadores e interessados nos conhecimentos sobre no 

PMM. 

Figura 2: Métricas de acesso da Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos (29 março a 12 de abril 

2016).  

 

Analisando o bom desempenho da Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos, que vem se 

fortalecendo como acervo e aglutinador de pesquisas, os próximos passos que estão sendo discutidos 

no planejamento e programação da Plataforma em parceria com a rede de pesquisadores da Abrasco é 

a possibilidade de se concretizar como um observatório de pesquisas do PMM, que além da gestão do 

conhecimento, agrega valor a sociedade mediante a disponibilização de sistematizações e análises 

técnicas referentes às publicações.  Em breve também será lançada as versões em espenhol e inglês da 

Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos.  

A parceria com a Abrasco possibilitou também a publicação de uma edição especial da Revista Ciência e 

Saúde Coletiva, uma das revistas de maior fator de impacto na área de saúde coletiva no país e se 

encontra, neste momento, em fase de análise pelos revisores dos artigos submetidos (mais de 80 

artigos). A previsão de publicação da Revista é setembro de 2016.  
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As informações da plataforma podem ser consultadas no link http://apsredes.org/mais-medicos/.  

A análise dos principais conteúdos das pesquisas científicas (anexo 1) 

 

2. Estudos de Caso 

 

A Opas vem apoiando e fomentado a realização de estudos de caso que sistematizem experiências bem-

sucedidas do PMM, com o propósito de produzir conhecimentos  e ao mesmo tempo, compartilhar, 

nacional e internacionalmente, as experiências e lições aprendidas.  

O objetivo dos estudos de caso é dar evidencias as boas práticas e inovações desencadeadas a partir da 

implantação do PMM, em especial, ao eixo de provimento emergencial, partindo da premissa de que a 

inserção do médico nas equipes de Saúde da Família aumenta o potencial de produzir mudanças 

positivas nos processos de trabalho na APS, em especial na mudança do modelo de atenção e 

consequentemente produzindo impactos nos sistemas de saúde. Em especial dar ênfase as mudanças 

implementadas pelo gestor a partir do PMM e que terão sustentabilidade mesmo depois de finalizado o 

Programa.  

A metodologia dos Estudos de Caso é indicada para documentar experiências em que se quer alcançar 

uma aproximação exploratória ao que aconteceu a partir de uma abordagem predominantemente 

qualitativa. Geralmente utiliza o método de triangulação de dados para a coleta, incluindo neste 

percurso análise de indicadores sócio demográficos, de saúde e de serviços, análise documental, grupos 

focais e observação direta.  Para a análise dos dados são utilizadas matrizes analíticas para metanálise 

focadas nas dimensões e atributos das APS e das redes de atenção.  

A coordenação dos Estudos de Caso é feito pela Opas e o Ministério da Saúde e o desenvolvimento é 

realizado pelas instituições acadêmicas em parceria com as secretarias de saúde. Foi finalizado um 

Estudo de Caso, no município de Curitiba-PR e estão em andamento quatro outros estudos de caso os 

quais sistematizam as experiências e as inovações em 4 estados brasileiros das regiões Nordeste – Rio 
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Grande do Norte (3 municípios) e Maranhão (4 municípios) e Sudeste – Minas Gerais (3 municípios) e 

Rio de Janeiro (1 município).  

 

Estudo de Caso de Curitiba-PR _ Implementação do Programa Mais Médicos em Curitiba: Experiências 

inovadoras e lições aprendidas  

Para estruturar o processo de coleta e análise dos dados no município de Curitiba-PR, foram definidas 

seis dimensões de estudo que caracterizam ou que estão intimamente relacionadas com o modelo de 

atenção - acesso e primeiro contato; integralidade; longitudinalidade; coordenação da atenção; trabalho 

em equipe; e satisfação dos usuários.  

A obtenção dos dados foi feita por meio de entrevistas com informantes-chave, complementadas por 

dados de saúde a partir de fontes secundárias e informações coletadas em visitas de observação a três 

unidades de saúde em que o PMM opera.  

Os resultados deste estudo apontam para o favorecimento a implementação da política de atenção 

básica e do modelo de atenção da Estratégia Saúde da Família, a partir do PMM, assim como, a atenção 

aos preceitos institucionais do SUS como universalidade e equidade. Para além da contribuição a 

ampliação do acesso e da cobertura, esta o aporte qualitativo à implementação do modelo de saúde da 

família com profissionais aptos e motivados para fazê-la, cumprindo com as regras e normas 

estabelecidas. Não se trata de mais do mesmo, mas sim agregar valor qualitativo à ampliação do acesso 

e da cobertura por meio do aumento de procedimentos na APS, a continuidade da atenção e a 

resolutividade nos serviços de APS. Cabe destaque para a contribuição do PMM a humanização da 

atenção, considerando a disponibilidade e acessibilidade dos médicos e a atenção com respeito e 

dignidade.  

Disponível em: http://www.paho.org/bra/images/stories/GCC/estudo%20mm.pdf?ua=1)  

 

Estudos de Caso em outros estados  

Em abril de 2016 foi realizada uma oficina técnica para discussão dos resultados preliminares dos 

estudos de caso em andamento (Rio Grande do Norte - RN e Rio de Janeiro - RJ, Maranhão –MA e Minas 

Gerais-MG), bem como a apresentação de propostas para novos estudos de caso, como no Distrito 

Federal (DF) e em Pernambuco (PE).  

Os estudos do RN e RJ estão caminhando para a finalização até o final de abril de 2016, enquanto que os 

estudos do MA e MG estão com prazo para finalização em junho de 2016.  

No Estado do RN um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

esta conduzindo o estudo que engloba 4 municípios, com distintas realidades e contextos. Foi utilizada a 
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triangulação de métodos para análise, que consiste em análise de indicadores, observação direta, 

análise documental, grupo focal e análise de informações em meios virtual. Em uma análise preliminar 

dos dados é possível constatar impactos positivos em termos de modelo de atenção, com ênfase nos 

pilares de controle social, trabalho em equipe, profissionalismo e gestão. Os resultados finais serão 

apresentados aos municípios em um seminário local no dia 29 de abril de 2016 e será lançada em breve 

a versão online da publicação.  

No Rio de Janeiro o enfoque do Estudo de Caso, realizado na APS municipal em diversas regiões de 

vulnerabilidade do município, com o objetivo de analisar o grau de absorção e troca de conhecimentos 

entre os profissionais locais e os intercambistas, a interação entre as práticas da APS, bem como a APS 

em contextos de violência e regiões remotas. Resultados preliminares das análises apontam resultados e 

impactos positivos quanto à abordagem comunitária, educação em saúde, compromisso com o usuário, 

cumprimento da carga-horária, abordagem sistêmica, realização de visitas domiciliares, gama de 

procedimentos mais abrangente e a realização de práticas integrativas.  

 

Tabela 1: Estudo de Casos do PMM em desenvolvimento - 2016:  

  

LOCAL 

 

Temas principais 

 

Instituições 

envolvidas 

 

Data prevista de 

publicação 

 

1. 

 

Rio Grande do Norte 

 (Venha-Ver, Riacho de 
Santana, Jardim do Seridó, Vera 
Cruz) 

 

Impacto em Municípios de 
pobreza extrema – dimensões 
acesso, integralidade, 
longitudinalidade, trabalho em 
equipe, gestão da clínica.  

 

Universidade Federal 
do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 

 

Maio 2016 

 

 

2. 

 

Rio de Janeiro 

(Município do Rio de Janeiro) 

Interação nas práticas e troca de 
conhecimento 

Cidadania, direito a saúde. 

Acesso seguro – APS em 
contexto de violências e regiões 
remotas 

 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

 

 

Maio 2016 

 

 

3. 

 

Minas Gerais 

 (Belo Horizonte, Barão de 
Cocais, Conceição das Alagoas, 
Juatuba) 

 

Acesso e vínculo 

Reorganização do processo de 
trabalho 

Educação em Saúde 

 

Universidade Federal 
de Minas Gerais 

(UFMG)  

COSEMS-MG 

 

Junho 2016 
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4. 

Maranhão 

(Presidente Sarney, Satubinha, 
Cururupu, Santa Helena, São 
João Batista)  

 

Atenção às prioridades 
sanitárias do Estado 
(hanseníase, saúde da mulher, 
saúde da criança, diabetes e 
hipertensão) 

 

SES MA 

COSEMS-MA 

Universidade de 
Brasília (UNB) 

 

Junho 2016 

 

5. 

 

Distrito Federal 

(Brasília e cidades satélites)  

 

Em desenvolvimento 

 

Universidade de 
Brasília (UNB) 

 

Agosto 2016 

 

6. 

 

Pernambuco 

 

Em desenvolvimento 

Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Aberta 
do SUS (UNASUS) 

 

Setembro 2016  

  

 

3. PCATool – Primary Care Assessment Tool 

O instrumento PCATool é uma ferramenta útil para avaliar o grau de qualidade da APS, uma vez que 

utiliza do atributos essenciais e derivados da APS, de acordo com Starfield, como parâmetros para 

avaliação da efetividade da APS. Por meio dos instrumentos do PCATool já validados para uso no Brasil, 

é possível medir e comparar a presença e extensão dos atributos da APS, tornando-se um excelente 

parâmetro para a avaliação. 

A seguir estão descritos os estudos desenvolvidos no Marco do M&A que estão utilizando a aplicação do 

PCATool, bem como, nos estudos de caso é possível verificar por meio de análises qualitativas a 

presença e a extensão dos atributos da APS nos diferentes métodos utilizados, como grupos focais, 

entrevistas, observações diretas, etc.  

Validação do instrumento PCATool Brasil versão profissionais para aplicação nos médicos cubanos  

De uma amostra composta por 51 médicos cubanos no Distrito Federal foram selecionados 24, os quais 

tem mais de 10 anos de experiência profissional e pelo menos 2 anos de experiência internacional e são 

especialistas em Medicina de Família e Comunidade.  

Os resultados demonstram que a utilização do instrumento pela via internet para os profissionais obteve 

pontuações homogêneas e de qualidade, permitindo fazer comparações e avaliar o grau de orientação 

dos serviços a APS.  Um aspecto fundamental é que há uma elevada concordância entre os resultados 

em todos os atributos, o que permite utilizar a via eletrônica para aplicar o instrumento como um todo.  

Informações detalhadas (anexo 2) 
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Aplicação do PCATool Versão profissional aos médicos cubanos 

Esta sendo aplicada a versão profissionais de saúde a todos os médicos cubanos participantes do PMM. 

O estudo está em fase de coleta e análise dos resultados, os quais já tiveram cerca de 2 mil instrumentos 

respondidos pelo profissionais, podendo chegar a uma amostra de mais de 6 mil médicos cooperados.  

Pesquisa Nacional PCATool Mais Médicos 

A pesquisa de amostra nacional está na fase de campo, foram realizados previamente pre testes, 

visando testar os instrumentos de coleta, bem como a metodologia utilizada, por meio de dispositivos 

eletrônicos. São mais de 8 mil usuários entrevistos em mais de 300 municípios. Em todos os municípios 

também serão entrevistados os gestores ou responsáveis pela APS do município, por meio de formulário 

web ou telefone.  

Projeto de pesquisa (anexo 3) 

 

4. Pesquisa Integração sociocultural  

 

A pesquisa de integração sócio cultural esta sendo desenvolvida por pesquisadores do Observatório 

Internacional de Imigração, vinculado a Universidade de Brasília e será concentrada no processo de 

inserção dos médicos no contexto e cultura local, particularmente em comunidades especificas como 

quilombolas e indígenas, bem como a aceitação dos usuários e equipes. 

A pesquisa esta em fase de campo, onde estão sendo realizadas entrevistas com usuário, médicos e 

outros atores interessados, visando levantar dados e informações que possam subsidiar as análises de 

integração sociocultural dos médicos cubanos.  

Projeto de pesquisa (anexo 4). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Artigo que analisa os principais conteúdos das pesquisas científicas -  Mapeo de publicaciones 

relacionadas al programa Mais Médicos en Brasil entre 2013 y 2015: estudio de corte transversal. 

 

Anexo 2: Artigo publicando a validação da aplicação do instrumento PCATool via internet - Validación de 

la aplicación virtual del PCATool profesionales versión Brasil. 

 

Anexo 3: Projeto da pesquisa nacional do PCATool - Pesquisa de Avaliação do Projeto Mais Médicos na 

experiência dos usuários, médicos e gerentes de atenção primária à saúde. 

 

Anexo 4: Projeto da pesquisa: A integração sociocultural dos médicos cubanos participantes do 

Programa Mais Médicos.   

 


