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APRESENTAÇÃO 
 

O Programa Mais Médicos (PMM) é um dos mais ousados projetos de extensão 
equitativa de cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) no mundo. Com 
abrangência nacional e contextos locais muito diversos, o Programa articulou a 
provisão e a educação permanente de um grande contingente de médicos, mais de 18 
mil profissionais em seu momento culminante, com investimentos em infraestrutura 
dos serviços e em formação médica para o SUS (Brasil, 2013; Molina et al, 2016; 
Facchini et al, 2016).  

A iniciativa política garante a participação dos profissionais em cursos de 
aprimoramento, especialização e auto-aprendizado durante toda a vigência do 
Programa. As conexões entre educação e trabalho foram ainda reforçadas por uma 
rede de supervisão presencial de tutores e supervisores, também oriundos de 
universidades públicas e centros de investigação de norte a sul do país (Brasil,2013; 
Campos, 2016).   

A avaliação das características e dos efeitos desta abrangente política de apoio à APS 
ocorre desde o início do PMM e já cobre extensa gama de temas, reflexões, 
abordagens e metodologias. Em um primeiro momento, aspectos relativos à 
distribuição dos profissionais do Programa no território nacional ganharam primazia, 
com resultados indicando um forte alcance equitativo na cobertura de populações que 
não dispunham do direito à saúde, ou dispunham de modo muito precário e irregular 
(Girardi et al, 2016; Campos et al, 2016; Santos et al, 2015). Mais recentemente, 
multiplicam-se os estudos sobre a contribuição do PMM ao desempenho dos serviços, 
incluindo a avaliação do impacto do programa na melhoria do acesso e da qualidade 
da atenção, mas também na situação de saúde da população coberta (Molina et al., 
2016; Kemper et al, 2016; Santos, 2017).  

Em sintonia com o momento histórico do PMM e de sua avaliação, o presente 
informe aprofunda a análise sobre um conjunto de indicadores selecionados na Macro 
Área 2A do Marco de Monitoramento e Avaliação desenvolvido pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)  - dimensões de Acesso, Cobertura, 
Qualidade e Efetividade – no âmbito do Projeto Mais Médicos (OPAS, 2016; Molina 
et al, 2016). Este segundo informe analisa o efeito do PMM no desempenho das 
equipes da ESF, mediante a apreciação dos resultados provenientes da análise de duas 
séries temporais articuladas: SIAB 2012-2015 e e-SUS/SISAB 2016-abril de 2017. O 
estudo compara o padrão e a tendência temporal de acesso e a utilização de serviços 
de Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Produção Médica Geral, Consulta Médica para demanda 
espontânea, demanda agendada e cuidado continuado, encaminhamentos para serviço 
especializado e hospitalar e exames solicitados por consulta médica em equipes com e 
sem a participação de profissionais do PMM. As tendências e os padrões decorrentes 
do PMM foram examinados no contexto nacional.  

Os principais achados são discutidos, apresentando-se conclusões e recomendações 
para o fortalecimento do SUS e da qualidade da APS. O documento também 
apresenta reflexões sobre futuros estudos sobre o PMM e próximos passos para o 
fortalecimento da agenda de pesquisa e avaliação do PMM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento e a organização da gestão e dos cuidados no Sistema Único de 
Saúde e em suas redes de serviços constituem prioridades no plano nacional de saúde 
(Brasil, 2016). Lançada em 1994, a Estratégia de Saúde da Família impulsionou a 
universalização e qualificação da atenção básica à saúde (AB) no país, mas sempre 
enfrentou dificuldades em sua expansão por conta da escassez de médicos em áreas 
remotas e vulneráveis, fruto do número insuficiente de profissionais formados e da má 
distribuição no território nacional. Em 2013, o Brasil dispunha de 1,8 médicos por mil 
habitantes, distante da referência de 2,7 médicos por mil habitantes observada na 
Inglaterra e meta do PMM. Entretanto, 22 estados brasileiros apresentavam uma 
situação pior do que a média nacional e cinco estados (Acre, Amapá, Maranhão, Pará 
e Piauí) dispunham de menos de um médico por mil habitantes (Brasil, 2015; Girardi 
et al., 2016). 

 

Sucedendo diversas iniciativas de provimento de pessoal por parte do Ministério da 
Saúde, o PMM é o mais abrangente enfrentamento do problema, com vistas à 
ampliação do acesso e da qualidade da Atenção Básica (Brasil, 2013; Brasil, 2015). A 
implantação do PMM ocorreu em um contexto de desenvolvimento e consolidação de 
outras iniciativas de governança que incentivaram a AB nos últimos dez anos, como 
por exemplo o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ) (Brasil, 2012), o Programa de Infraestrutura e Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde (REQUALIFICA UBS) e os programas de formação e educação 
permanente de profissionais de saúde do SUS, desenvolvidos por intermédio da 
Universidade Aberta do SUS (UNASUS) (Facchini et al., 2015; Thumé et al., 2016). 
Enquanto iniciativa de governança (Brinkerhoff, 2008), o PMM estabeleceu regras, 
normas e decisões, criou e distribuiu papéis e responsabilidades a atores sociais, 
promovendo interações e interconexões, em combinação com diversas políticas 
dirigidas à AB e com particular interesse de reduzir disparidades e iniquidades 
nacionais e regionais (Brasil, 2015).  

 

A importância do PMM para o país ultrapassa seu efeito direto na produção de mais 
acesso e qualidade das ações de saúde, finalidade explícita do programa. Sua 
abrangência nacional promove justiça social ao estender o direito à saúde em favor de 
populações mais vulneráveis, incentivando o desenvolvimento e a maturidade 
institucional do SUS (Brasil, 2015; Campos et al, 2016; Santos, 2017; Kemper et al, 
2016; Giovanella et al, 2016; Tasca, 2016). O PMM também contribui para a 
organização de funções e estruturas na gestão regional e local da AB, particularmente 
na definição e regulação de trabalhadores e profissionais de saúde, aquisição e 
distribuição de medicamentos e tecnologias, geração e disseminação de informações, 
construção, reforma e ampliação de UBS, viabilizando os meios para financiar a 
prestação de serviços de saúde à população (Baez-Camargo e Jacobs, 2011; Brasil, 
2013; Facchini, 2015; Brasil, 2015; ).  
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As características e os efeitos do PMM tem sido avaliados desde seu início e já cobre 
extensa gama de temas, reflexões, abordagens e metodologias. Em um primeiro 
momento, aspectos relativos à distribuição dos profissionais do Programa no território 
nacional ganharam primazia, revelando um forte alcance equitativo na cobertura de 
populações que não dispunham do direito à saúde, ou dispunham de modo muito 
precário e irregular. Mais recentemente, registra-se uma multiplicação de estudos 
sobre a contribuição do PMM no desempenho dos serviços, incluindo a avaliação do 
impacto do programa na melhoria do acesso e da qualidade dos serviços, mas também 
na situação de saúde da população coberta (Facchini et al, 2016; Molina et al., 2016; 
Kemper et al, 2016; Santos, 2017).  

 

As evidências indicam um aumento significativo na disponibilidade de médicos na 
AB, com uma redução de mais da metade dos municípios com escassez de médico no 
país, que passaram de 1200 em março de 2013 para 558 municípios em setembro de 
2014 (Santos, 2015). A escassez também foi resolvida em mais de 90% dos 
municípios na região Norte, tradicionalmente mais vulneráveis e desassistidos, 
indicando sua distribuição equitativa. A presença de profissionais do PMM em 4.058 
municípios beneficiou cerca de 63 milhões de pessoas, promovendo a integração das 
equipes e fortalecendo as ações de saúde (Brasil, 2015; Tasca e Menezes da Silva, 
2016; Kemper et al, 2016), com impacto positivo também na redução de internações 
por condições sensíveis à AB. Além disso, cerca de 90% da população está satisfeita 
com o programa, reforçando sua legitimidade e aceitabilidade (Santos, 2015; Santos, 
2017). 

Apesar dos referidos avanços, a avaliação da efetividade do Programa Mais Médicos 
em melhorar equitativamente o desempenho da Atenção Básica em um curto período 
de intervenção (2014-2017) continua sendo um desafio complexo, para cuja 
superação se busca contribuir. O Segundo Informe Técnico de Monitoramento e 
Avaliação do Termo de Cooperação Técnica n.80/2013 aprofunda a análise sobre um 
conjunto de indicadores selecionados na Macro Área 2A do Marco de Monitoramento 
e Avaliação desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)  
- dimensões de Acesso, Cobertura, Qualidade e Efetividade – no âmbito do Projeto 
Mais Médicos (OPAS, 2016; Molina et al, 2016). O presente relatório tem o objetivo 
de analisar do efeito do PMM no desempenho das equipes da ESF, mediante a 
apreciação de tendências e padrões nos indicadores de acesso aos serviços de saúde 
provenientes da análise de duas séries temporais articuladas. A primeira série utilizou 
dados do SIAB de 2012 a 2015 e a segunda série, os dados do e-SUS/SISAB de 2016 
a abril de 2017. No marco do propósito fundamental da OPAS/OMS de produzir 
informação valiosa sobre o impacto de programas de redistribuição de recursos 
humanos nas condições de saúde da população (OPAS, 2016), o Informe compara o 
padrão e a tendência temporal de acesso e a utilização de serviços de Saúde da 
Mulher, Saúde da Criança, Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Produção Médica Geral, Consulta Médica para demanda espontânea, 
demanda agendada e cuidado continuado encaminhamentos para serviço 
especializado e hospitalar e exames solicitados por consulta médica em equipes com e 
sem a participação de profissionais do PMM, antes e depois de sua implantação. 
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2. METODOLOGIA 
 

O Marco de Monitoramento e Avaliação do Projeto MM/OPAS orienta a análise de 
processos e resultados na AB, com particular destaque para os efeitos atribuíveis ao 
PMM na rede de serviços, situação de saúde da população, satisfação dos usuários, 
capacitação profissional e de variáveis afins na população coberta e em equipes de 
saúde com a incorporação de profissionais do PMM (OPAS, 2016; Molina et al, 
2016). 

Em consonância com as diretrizes metodológicas da OMS (WHO, 2013) e 
valorizando as dimensões e fontes de informação propostas no Marco de 
Monitoramento e Avaliação do Projeto MM/OPAS (OPAS, 2016; Molina et al, 2016), 
o Segundo Informe enfrentou os desafios dos estudos de desempenho e de impacto 
decorrentes de uma intervenção complexa, mediante a utilização de uma matriz 
conceitual hierárquica (Fig1). A matriz guarda profunda sintonia com as categorias de 
análise estrutura, processo e resultados (Facchini et al, 2015), definidas por 
Donabedian (1988) e estabelecidas no Marco de Monitoramento e Avaliação (OPAS, 
2016). A matriz  fundamenta e orienta o estudo do efeito do PMM no desempenho 
dos serviços de Atenção Básica do SUS, enfatizando a relevância de processos 
contextuais históricos na gênese da resposta social em saúde, com especial ênfase 
para as regiões carentes do interior e as áreas periféricas dos municípios brasileiros. A 
matriz representa graficamente os propósitos do PMM e sistematiza categorias e 
dimensões utilizadas para descrever, predizer e discutir a intervenção em estudo 
(Bickman, 1987; White, 2010; Facchini, 2015; Molina et al, 2016).  
 

A matriz conceitual situa o PMM como uma iniciativa de governança do SUS (WHO, 
2007; Mikkelsen-Lopez et al., 2011), direcionada à melhoria do acesso, da cobertura, 
da efetividade e da qualidade da Estratégia Saúde da Família (ESF/AB) em diferentes 
contextos sociais. Operacionalmente, o modelo define três níveis hierárquicos, sendo 
o primeiro, ou distal, o que reúne os determinantes de maior relevância contextual, 
também denominados macrodeterminantes. Neste nível estão situadas características e 
divisões territoriais, grande agregados sociais, como por exemplo, país, região 
geopolítica, estado e município (porte populacional e perfil municipal), que sintetizam 
padrões históricos de condição de vida da população, de acesso à riqueza, ao 
desenvolvimento social e à infraestrutura de serviços públicos, em especial da rede de 
saúde e de atenção básica à saúde de regiões e municípios do país (IBGE, 2013). A 
região, categoria com maior capacidade de síntese, expressa a tradicional divisão 
geopolítica do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os municípios 
foram classificados segundo o porte populacional e o perfil geopolítico e social. O 
porte populacional foi categorizado em municípios pequenos (até 20mil habitantes); 
médios (entre 20mil e 100 mil habitantes) e grandes porte (acima de 100 mil 
habitantes). O perfil municipal distingue os seguintes agregados políticos: Capitais 
(DF e capitais de UFs); Regiões Metropolitanas (regiões censitárias 4 (quatro) e 5 
(cinco) de municípios de regiões metropolitanas);  G100 (os 100 municípios com 
mais de 80.000 habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública "per capita" e 
alta vulnerabilidade social de seus habitantes; Municípios de Extrema Pobreza (com 
20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza); Demais Localidades 
(municípios de regiões censitárias 4 (quatro) e 5 (cinco) dos demais municípios do 
país). A análise do desempenho da AB segundo as características contextuais 
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favorece o entendimento da força de estruturas e de relações históricas no mundo da 
produção e do consumo social no resultado dos serviços de saúde no país, revelando 
de modo sintético e criterioso, as diferenças e desigualdades que poderão ser objeto 
de políticas e iniciativas de governança (Facchini, 2015). 

Neste nível também se encontram as características, sociais, ocupacionais, culturais, 
demográficas, comportamentais e de saúde da população, conformando grupos 
prioritários e vulneráveis para a resposta em saúde dos serviços. Para entender a 
relação entre população e serviços de saúde é conveniente considerar que a população 
não é um todo homogêneo, tampouco o mero somatório de seus indivíduos. As 
desigualdades sociais se expressam em todos os níveis de complexidade de 
populações e territórios. Fruto de história e condições materiais e intelectuais 
diferentes, os grupos sociais participam das sociedades humanas de modo desigual, 
com marcante diferença na apropriação da riqueza social. Mesmo em territórios 
bastante homogêneos [como por ex. a área de abrangência da ESF], a desigualdade 
marca a situação de saúde e o acesso e a qualidade dos serviços. Indivíduos mais ricos 
e mais educados possuem melhor saúde e maior expectativa de vida, cuidam melhor 
da saúde, adotam mais hábitos saudáveis, realizam mais exames preventivos, possuem 
maior acesso aos serviços e recebem ações de saúde de melhor qualidade (Facchini et 
al., 2015; Marmot, 2015; WHO, 2007). 

No segundo nível, ou intermediário, o presente modelo localiza as políticas sociais, 
como por exemplo,  o PMM, que expressa iniciativa, ou ação de governança, 
implementada para modificar o efeito de macrodeterminantes estruturais e históricos 
sobre o desempenho da atenção básica. O PMM, enquanto decisão política e de 
governança, guarda relação com diversos insumos estratégicos do sistema de saúde, 
como por exemplo, o direcionamento de financiamento para ampliar de modo 
significativo a disponibilidade de força de trabalho, particularmente de médicos, em 
localidades pequenas, mais pobres e remotas, mas também nas periferias de grandes 
centros urbanos. A iniciativa também interage com outras políticas direcionadas à 
melhoria da informação, da educação permanente dos profissionais, do acesso a 
medicamentos e tecnologias. Os insumos estratégicos objetivam qualificar a estrutura 
e o processo de trabalho dos serviços básicos (Donabedian, 1988), situados em nível 
hierárquico proximal, que influenciam diretamente o desempenho da AB (Facchini et 
al., 2006; Viana et al., 2006; WHO, 2007; Mikkelsen-Lopez et al., 2011). Na 
atualidade os serviços de saúde tem sido identificado como um dos determinantes 
sociais da saúde cujo desempenho é capaz de reduzir desigualdades evitáveis, 
promovendo a equidade em territórios e populações vulneráveis (Facchini et al., 2006; 
Thumé et al., 2010; Piccini et al., 2012; Marmot, 2015). Neste sentido, a saúde da 
população é melhor cuidada se a rede de atenção básica for mais forte no contexto do 
sistema de saúde (Canadian Nurses Association, 2015; Starfield, 2004).  

O desempenho dos serviços de AB, considerado o desfecho do presente modelo 
teórico, contempla indicadores de acesso e utilização de serviços, também podendo 
incluir qualidade do cuidado, satisfação do usuário, situação de saúde e proteção ao 
risco financeiro (Facchini et al., 2015; Roberts et al., 2008). Além de aspectos 
próprios do serviços, o desempenho também expressa o resultados da tomada de 
decisão política e de governança do sistema de saúde, em dimensões como por 
exemplo, capacidade de resposta, equidade, efetividade e eficiência (Siddiqi et al., 
2009; Mikkelsen-Lopez et al., 2011) (Figura 1). Os resultados finalísticos expressos 
nas condições de saúde da população, mediante indicadores de morbimortalidade são 
difíceis de avaliar em estudos transversais, ou em séries históricas de curta duração, 
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pois o impacto da iniciativa política sobre a resposta dos serviços pode depender de 
um tempo de exposição/indução mais longo. Por isso, os objetivos intermediários são 
resultados importantes para avaliar a ação do Sistema de Saúde. Por exemplo, as 
intervenções de saúde são efetivas se promovem ampliação do acesso e da cobertura, 
garantindo a melhor qualidade e segurança dos serviços. Qualidade, continuidade dos 
cuidados, eficiência, aceitabilidade e equidade são algumas das dimensões relevantes 
para avaliação dos objetivos intermediários (Starfield, 2004; Facchini et al., 2015). 

Figura 1. Modelo Teórico para analisar a relação do Programa Mais Médicos com o 
desempenho do sistema de saúde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo as definições cronológicas do Marco de Monitoramento e Avaliação 
(OPAS, 2016; Molina et al, 2016), que valoriza a utilização de informação disponível 
nos sistemas de informação de registro contínuo do país, a avaliação da contribuição 
do PMM ao desempenho da Atenção Básica no país foi analisada em uma série 
temporal de cinco anos, com períodos antes (2012-2013) e depois (2014-2017) da 
implantação do programa, em um estudo “quasi-experimental” (White, 2010), que 
combinou as bases de dados do SIAB (2012-2015) e do e-SUS (2016-2017), 
conforme o delineamento abaixo (Fig 2).  
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Figura 2. Delineamento do estudo da relação do Programa Mais Médicos com o 
desempenho do sistema de saúde  

 

Tomando como referência o conjunto de indicadores selecionados na Macro Área 2A 
do Marco de Monitoramento e Avaliação desenvolvido pela Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS/OMS)  - dimensões de Acesso, Cobertura, Qualidade e 
Efetividade – no âmbito do Projeto Mais Médicos (OPAS, 2016), o Informe compara 
o padrão e a tendência temporal de acesso e a utilização de serviços de mediante 
indicadores de média de consultas de pré-natal, de crianças menores de um ano e de 
cinco anos, de controle de diabetes mellitus e de hipertensão arterial sistêmica e 
produção médica geral de usuários oriundos da população cadastrada em cada equipe 
da ESF, média de exames solicitados por consulta médica e também de proporção de 
consulta médica para demanda espontânea, demanda agendada e cuidado continuado, 
de encaminhamentos para serviço especializado e hospitalar realizadas em equipes 
com e sem a participação de profissionais do PMM (Quadro 1). Os indicadores 
selecionados monitoram áreas estratégicas de atuação da ESF, conforme pactuado na 
avaliação do PMAQ (Brasil, 2012). A definição operacional de cada indicador é 
apresentada em continuação. Para as consultas médicas, avaliou-se, descritivamente, o 
percentual de atendimento para cuidado continuado, demanda espontânea e 
atendimento agendado.  

 

Quadro 1. Indicadores selecionados para avaliar acesso e qualidade do cuidado. Brasil, SIAB 2012-
2015 e e-SUS 2016-2017. 

Indicador Parâmetro 

Média de consultas médicas por habitantes  Entre 1,0 e 2,5 

Média de consultas de pré-natal por gestante  Entre 7,9 e 11,4 

Média de consultas médicas para crianças menores de 1 ano  - 

Média anual de consultas médicas para crianças menores de 5 anos Entre 3,5 e 7,5 

Média de atendimentos em pessoas com diabetes com 15 anos ou mais  Entre 3,0 e 7,1 

Média de atendimentos em pessoas com hipertensão com 15 anos ou mais Entre 2,0 e 5,4 

Proporção de consulta médica para demanda espontânea Entre 2,6 e 57,6 

• PMM SIM
• PMM NÃO

SIAB 2012

• PMM SIM
• PMM NÃO

SIAB 2015
• PMM SIM
• PMM NÃO

e-SUS 2016

• PMM SIM
• PMM NÃO

e-SUS 2017
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Proporção de consulta médica para demanda agendada Entre 21,0 e 77,1 

Proporção de consulta médica de cuidado continuado Entre 23,3 e 44,2 

Proporção de encaminhamentos para serviço especializado Entre 1,0 e 2,5 

Proporção de encaminhamentos para serviço hospitalar - 

Média de exames solicitados por consulta médica  - 

 

Média semestral de atendimento pré-natal por gestante  

A média é estimada pela divisão do número total de consultas de pré-natal, realizadas 
por médico e enfermeiro, em determinada unidade básica de saúde a cada semestre, 
por total de gestantes residentes cadastradas no mesmo local e período. Indica o 
acesso a consultas de pré-natal por gestantes da população cadastrada. Considerou-se 
valores extremos (outliers), média maior que 22,8 consultas por gestante, sendo essas 
equipes excluídas das análises.  

  

Média semestral de consultas médicas para menores de 1 ano 

A média é estimada pela divisão do número total de consultas médicas de crianças 
menores de um ano, em determinada unidade básica de saúde a cada semestre, por 
total de crianças menores de um ano residentes cadastradas no mesmo local e período. 
Indica o acesso a consultas médicas de crianças menores de um ano da população 
cadastrada. Considerou-se valores extremos (outliers), média maior que 10 consultas 
por criança, sendo essas equipes excluídas das análises.  

 

Média semestral de consultas médicas para menores de 5 anos 

A média é estimada pela divisão do número total de consultas médicas de crianças 
menores de cinco anos, em determinada unidade básica de saúde a cada semestre, por 
total de crianças menores de cinco anos residentes cadastradas no mesmo local e 
período. Indica o acesso a consultas médicas de crianças menores de cinco ano da 
população cadastrada. Considerou-se valores extremos (outliers), média maior que 15 
consultas por criança, sendo essas equipes excluídas das análises.  

 

Média semestral de consultas médicas (geral) por habitante 

A média é estimada pela divisão do número total de consultas médicas, em 
determinada unidade básica de saúde a cada semestre, por população residente 
cadastrado no mesmo local e período. Indica o acesso a consultas médicas por 
residente diante da demanda potencial da população cadastrada. Considerou-se 
valores extremos (outliers), média maior que 10 consultas por habitantes, sendo essas 
equipes excluídas das análises. 
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Média semestral de atendimento por diabetes mellitus 

A média é estimada pela divisão do número total de consultas, realizadas por médicos 
e enfermeiros, de pessoas com diabetes mellitus, em determinada unidade básica de 
saúde a cada semestre, por total de pessoas com diabetes mellitus residentes 
cadastradas no mesmo local e período. Indica o acesso a consultas por pessoas com 
diabetes da população cadastrada. Considerou-se valores extremos (outliers), média 
maior que 14,2 consultas por habitante, sendo essas equipes excluídas das análises.  

 

Média semestral de atendimento por hipertensão arterial sistêmica 

A média é estimada pela divisão do número total de consultas, realizadas por médicos 
e enfermeiros, de pessoas com hipertensão arterial sistêmica, em determinada unidade 
básica de saúde a cada semestre, por total de pessoas com hipertensão arterial 
sistêmica residentes cadastradas no mesmo local e período. Indica o acesso a 
consultas por pessoas com hipertensão arterial sistêmica da população cadastrada. 
Considerou-se valores extremos (outliers), média maior que 10,8 consultas por 
habitante, sendo essas equipes excluídas das análises. 

Proporção de consulta médica para demanda espontânea, para demanda agendada e 
para cuidado continuado 

A proporção é estimada pela divisão das consultas em cada categoria de análise - 
demanda espontânea, demanda agendada e cuidado continuado - realizadas por 
médicos, em determinada unidade básica de saúde a cada semestre, por total de 
consultas médicas registradas no mesmo local e período. Indica o padrão de acesso a 
consultas por usuários da população cadastrada.  

 

Proporção de encaminhamentos para serviço especializado 

A proporção é estimada pela divisão do total de encaminhamentos para serviços 
especializados realizadas por médicos, em determinada unidade básica de saúde e 
período, por total de consultas médicas registradas no mesmo local e período. Indica a 
demanda de atendimentos especializados por usuários da população cadastrada.  

 

Proporção de encaminhamentos para serviço hospitalar 

A proporção é estimada pela divisão do total de encaminhamentos para serviço 
hospitalar, realizadas por médicos, em determinada unidade básica de saúde e 
período, por total de consultas médicas registradas no mesmo local e período. Indica a 
demanda de atendimento hospitalar por usuários da população cadastrada.  

 

Média de exames solicitados por consulta médica   

A média é estimada pela divisão do número total de exames solicitados por médicos, 
em determinada unidade básica de saúde e período, por total de consultas médicas 
realizadas no mesmo local e período. Indica a demanda por exames complementares 
por consultas realizadas.  
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Conforme mencionado anteriormente, a análise do recorte histórico foi realizada com 
informações oriundas do SIAB para o período de 2012 a 2015 e do e-SUS/SISAB de 
2016 a abril de 2017, identificando as equipes vinculadas ao PMM (PMM SIM) e 
aquelas sem profissionais do programa (PMM NÃO). Para o exame de uma eventual 
modificação de efeito decorrente do PMM, as equipes que receberam profissionais do 
programa foram identificadas com este atributo antes de sua implantação.  

 

Em 2016 Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, tradicional sistema de 
informação implantado em 1998, que utilizava a digitação eletrônica de dados 
registrados por membros da equipe da ESF em formulários impressos em papel, foi 
substituído por um novo sistema denominado e-SUS, que pretende conectar por 
Internet todas as equipes de AB no país, propiciando o registro eletrônico de dados 
individuais dos usuários e também do prontuário clínico.  

 

O SIAB  sucedeu o Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde - SIPACS, para o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades 
realizadas pelas equipes  do Programa Saúde da Família – PSF. O SIAB permitia 
cadastrar as equipes da ESF e repassar incentivos financeiros aos municípios, além de 
acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas em equipes da ESF, 
incluindo condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e 
composição das equipes de saúde. Apesar de sua relevância e alcance nacional, 
sempre apresentou problemas de implantação, completude e envio para o nível central 
de consolidação da base de dados. Esta estratégia duplicava as tarefas de registro dos 
dados, em detrimento do cuidado à população. Além disso, os processos eram 
permeados de riscos de erros, fraudes e descontinuidade do registro de dados, 
incrementada com o escasso acesso à Internet, que comprometia seu envio para o 
nível central e sua periodicidade (Brasil, 1998; Leão et al, 2004).  

 

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção 
Básica (DAB) do Ministério da Saúde para reestruturar as informações da Atenção 
Básica, visando melhorar a gestão da informação com vistas à ampliação da qualidade 
do atendimento à população e o alcance de um SUS eletrônico. O e-SUS pretende 
garantir integração entre os diversos pontos da rede de atenção e permitir a 
interoperabilidade entre os diferentes sistemas, com um registro individualizado da 
situação de saúde (http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php). O e-SUS representou um avanço 
na otimização do registro produzido em cada ponto de atendimento à população. O 
registro direto em meio eletrônico do cuidado clínico e da trajetória de cada usuário 
no serviço reduz o retrabalho burocrático e facilita o uso de informação histórica e 
atualizada de cada usuário em seu território e equipe de vinculação. Entretanto, em 
meio a dificuldades marcantes no financiamento do SUS e na gestão tripartite, 
decorrentes da crise política e econômica do país, sua implantação na rede básica 
enfrenta grandes desafios, não estando universalizada e não produzindo informação 
automatizada para o profissional de saúde, o gestor e a população. Em síntese, para o 
período de análise, ambos os sistemas apresentavam problemas de qualidade, 
regularidade e completude da informação, afetando o exame acurado da intervenção e 
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de seus efeitos. Enquanto no SIAB haviam 118 milhões de cadastros ativos e 
regulares de população usuária, no momento o e-SUS dispõe de apenas 52 milhões.   

 

Dependendo dos critérios de completude e consistência aplicáveis à informação, a 
amostra poderá apresentar uma expressiva variabilidade em relação ao universo de 
33.404 equipes de ESF implantadas até dezembro de 2012 e de 40.162 em atividade 
em dezembro de 2015 (http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php). A variação na 
composição da amostra e no tamanho dos grupos de comparação, juntamente com 
perdas de informação podem afetar as estimativas produzidas, considerando 
diferenças eventuais no perfil de médicos e profissionais de saúde, gestores, usuários 
e demais atores sociais envolvidos na rede de produção de consultas na ESF. Utilizou-
se duas estratégias combinadas para definir um padrão similar de informação na 
seleção de equipes de AB expostas e não-expostas ao PMM: envio regular de dados 
do SIAB e e-SUS em qualquer ano da série 2012-2017 por pelo menos dez meses e o 
preenchimento dos critérios de consistência do PMAQ (Quadro 2), específicos para os 
indicadores de Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Controle de Diabetes Mellitus e 
Hipertensão Arterial Sistêmica e Consulta Médica Geral em equipes com e sem a 
participação de profissionais do PMM (Quadro 1).  

 

Os critérios de consistência do PMAQ (REF) aplicados às bases do SIAB e do e-SUS 
orientaram a seleção das equipes com melhor qualidade da informação, conforme 
apresentado no Quadro 2. No período 2012-2017 foram avaliadas as informações mês 
a mês. 

 Quadro 2: Critérios de Consistência aplicado nos dados brutos. SIAB e e-SUS, 2012 a 2017. 

Cod
. 

DESCRIÇÃO DO ALERTA 

2 Verificar o envio de dados da Ficha A, pois não consta informações de cadastro na base de dados nacional do ano de XXXX. 
(CÓDIGO DO ERRO  

4 Verificar o envio de dados do Relatório SSA2, pois não consta informações na base de dados nacional da referida competência. 
(CÓDIGO DO ERRO  

6 Verificar o envio de dados do Relatório PMA2, pois não consta informações na base de dados nacional da referida competência. 
(CÓDIGO DO ERRO  

9 Verificar o número de pessoas cadastradas (Ficha A) e se o quantitativo de ACS informado no sistema está de acordo com o número 
real de ACS da equipe. (CÓDIGO DO ERRO  

11 Verificar o número de pessoas cadastradas (Ficha A), pois não consta informações de cadastro na base de dados nacional. (CÓDIGO 
DO ERRO  

12 Verificar o número de gestantes cadastradas (SSA2) e/ou o número de pessoas cadastradas (Ficha A), pois a proporção de gestantes 
encontra-se acima do máximo observado nos municípios brasileiros com base no último Censo. (CÓDIGO DO ERRO  

13 Verificar o número mensal de atendimentos de pré-natal (PMA2) e/ou o número de gestantes cadastradas (SSA2), pois o número 
mensal de atendimentos de pré-natal (PMA2) por gestante cadastrada supera muito o resultado esperado (SSA2). (CÓDIGO DO 

ERRO  
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14 Verificar o número de gestantes cadastradas (SSA2), pois não consta informações no mês de referência.. (CÓDIGO DO ERRO  

27 Não há crianças menores de 1 ano (SSA2) cadastradas na base de dados nacional. (CÓDIGO DO ERRO  

29 Verificar o número de crianças menores de 1 ano (SSA2)  e/ou o número de pessoas cadastradas (Ficha A), pois a proporção de 
crianças menores de 1 ano encontra-se acima do valor esperado de acordo com o último Censo. (CÓDIGO DO ERRO  

31 Verificar o número mensal de consultas médicas realizadas em menores de 1 ano (PMA2) e/ou o número de crianças nesta faixa 
etária (SSA2), pois o número mensal de consultas médicas realizadas em menores de 1 ano (PMA2) está muito acima do parâmetro 

(3,5/ano e 0,29/mês). 

32 Verificar o número de crianças menores de 5 anos (Ficha A), pois não consta informações de crianças nesta faixa etária cadastradas 
na base de dados nacional.  

33 Verificar o número mensal de consultas médicas realizadas em menores de 5 anos (PMA2) e/ou o número de crianças nesta faixa 
etária (SSA2), pois o número mensal de consultas médicas realizadas em menores de 5 anos (PMA2) está muito acima do parâmetro 

(1,5/ano e 0,13/mês).  

38 Verificar o número de pessoas com diabetes cadastradas (SSA2), pois não consta informações desta população cadastrada na base 
de dados nacional. 

39 Verificar o número mensal de atendimentos de diabetes (PMA2) e/ou o número de pessoas com diabetes cadastradas (SSA2), pois o 
número mensal de atendimentos de diabetes (PMA2) está muito elevado (parâmetros: 4/ano e 0,33/mês) 

40 Verificar o número de pessoas com hipertensão cadastradas (SSA2), pois não consta informações desta população cadastrada na 
base de dados nacional. 

41 Verificar o número mensal de atendimentos de hipertensão (PMA2) e/ou o número de pessoas com hipertensão cadastradas (SSA2), 
pois o número mensal de atendimentos de hipertensão (PMA2) está muito elevado (parâmetro: 3/ano e 0,25/mês) 

47 Verificar o número mensal de consultas médicas (PMA2) e/ou o número de pessoas cadastradas (Ficha A), pois a razão mensal de 
consultas médicas (PMA2) está muito elevada (parâmetro: 1,5/ano e 0,13/mês) 

 

Na presente análise, as bases de registros contínuos do SIAB (2012-2015) e do e-SUS 
(2016-2017) foram reunidas compondo um banco de dados para cada indicador, 
facilitando o exame da variabilidade no padrão das informações entre as bases e ao 
interior de cada uma. Independente dos problemas de qualidade e completude, ambos 
os sistemas tem grande alcance no território nacional, fortalecendo a capacidade de 
generalização dos resultados. Os denominadores utilizados para a estimativa média de 
consultas foram aqueles cadastrados em cada equipe de saúde em seu território de 
abrangência, conforme o grupo populacional ou a condição de saúde. 

Entretanto, em decorrência do processo de implantação do e-SUS nas unidades 
básicas de saúde, os profissionais ainda estão em fase de aprendizado do pleno uso da 
ferramenta. Em consequência, algumas equipes não dispunham de cadastro atualizado 
da população adscrita a seu território. Neste caso, utilizou-se as informações 
disponíveis no SIAB para cálculo dos denominadores. No caso de equipes novas, ou 
sem população cadastrada no SIAB, estimou-se os denominadores a partir de padrões 
das equipes do município em que estava localizada. Caso esta informação tampouco 
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estivesse disponível, utilizou-se as prevalências populacionais dos grupos etários e/ou 
condições de saúde, conforme estabelecido no Caderno de Ações Programáticas do 
Curso de Especialização em Saúde da Família da Universidade Federal de Pelotas 
(Thumé et al, 2016).  O quadro 3 resume o método utilizado para estimar os 
denominadores em equipes sem população cadastrada no e-SUS.   

Quadro 3. Método de estimativa de denominadores para equipes sem população cadastrada no e-SUS. 
Brasil, SIAB 2012-2015 e e-SUS 2016-2017. 

 

 

 

AMOSTRA 

Após a aplicação dos critérios de seleção se obteve uma amostra representativa para o 
Brasil, regiões, porte populacional e perfil municipal. Nas figuras abaixo tem-se o 
tamanho amostral para cada indicador segundo os estratos de análise, facilitando o 
entendimento da relevância sanitária do PMM ao completar equipes da ESF que 
anteriormente não dispunham de médico regular para cumprimento das atribuições da 
atenção básica no país. 

 

 

 

 

 

Caso não localizado , estimar a partir das demais equipes do mesmo município, 
considerando a média de pessoas cadastradas por equipe com referência no SIAB 

2014.

Caso não localizado, considerar o parâmetro de cobertura populacional por equipe 
de saúde da família, 3450 pessoas cadastradas.

Parametro Gestantes 
- 1,5% da população 

cadastrada

Parametro Crianças 
menores de 1 ano - 
1,5% da população 

cadastrada

Parametro Crianças 
menores de 5 ano - 
7,2% da população 

cadastrada

Parametro Diabetes - 
8% da população 

cadastrada

Parametro 
Hipertensão - 20% 

da população 
cadastrada

Resgatar a população cadastrada das equipes que compoem a amostra com 
referência no SIAB 2015.

Caso não localizado, resgatar a população cadastrada das equipes que compoem a 
amostra com referência no SIAB 2014.

Caso não localizado , estimar a partir das demais equipes do mesmo município, 
considerando a média de pessoas cadastradas por equipe com referência no SIAB 

2015.
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Regiões brasileiras 

 

 

 

 

Porte populacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO GRUPO Ind. 1.2 REGIÃO GRUPO Ind. 2.6 REGIÃO GRUPO 3.4

EQ. MM 890 EQ. MM 914 EQ. MM 1117
EQ. CONV. 912 EQ. CONV. 857 EQ. CONV. 1095
EQ. MM 4022 EQ. MM 4033 EQ. MM 4582
EQ. CONV. 5972 EQ. CONV. 5935 EQ. CONV. 6720
EQ. MM 2442 EQ. MM 2429 EQ. MM 2700
EQ. CONV. 6001 EQ. CONV. 6043 EQ. CONV. 6581
EQ. MM 1364 EQ. MM 1388 EQ. MM 1553
EQ. CONV. 2027 EQ. CONV. 2086 EQ. CONV. 2361
EQ. MM 537 EQ. MM 581 EQ. MM 687
EQ. CONV. 837 EQ. CONV. 909 EQ. CONV. 1029

REGIÃO GRUPO Ind. 2.5 REGIÃO GRUPO Ind. 3.3 REGIÃO GRUPO Ind. 5.1

EQ. MM 1099 EQ. MM 1100 EQ. MM 945
EQ. CONV. 1070 EQ. CONV. 1077 EQ. CONV. 891
EQ. MM 4533 EQ. MM 4547 EQ. MM 4213
EQ. CONV. 6653 EQ. CONV. 6670 EQ. CONV. 6220
EQ. MM 2628 EQ. MM 2680 EQ. MM 2497
EQ. CONV. 6261 EQ. CONV. 6542 EQ. CONV. 6143
EQ. MM 1520 EQ. MM 1542 EQ. MM 1396
EQ. CONV. 2313 EQ. CONV. 2342 EQ. CONV. 2085
EQ. MM 668 EQ. MM 676 EQ. MM 604
EQ. CONV. 1005 EQ. CONV. 1018 EQ. CONV. 919

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

CENTRO-OESTE

SUL

SUL

SUL

SUL

SUL

SUL

SUDESTE

SUDESTE

SUDESTE

SUDESTE

SUDESTE

SUDESTE

NORDESTE

NORDESTE

NORDESTE

NORDESTE

NORDESTE

NORDESTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

PORTE POP. GRUPO Ind. 1.2 PORTE POP. GRUPO Ind. 2.6 PORTE POP. GRUPO 3.4

EQ. MM 5236 EQ. MM 5265 EQ. MM 5905
EQ. CONV. 8654 EQ. CONV. 8679 EQ. CONV. 9571
EQ. MM 1308 EQ. MM 1382 EQ. MM 1528
EQ. CONV. 1741 EQ. CONV. 1804 EQ. CONV. 1964
EQ. MM 2711 EQ. MM 2698 EQ. MM 3205
EQ. CONV. 5353 EQ. CONV. 5348 EQ. CONV. 6251

PORTE POP. GRUPO Ind. 2.5 PORTE POP. GRUPO Ind. 3.3 PORTE POP. GRUPO Ind. 5.1

EQ. MM 5839 EQ. MM 5852 EQ. MM 5368
EQ. CONV. 9473 EQ. CONV. 9487 EQ. CONV. 8835
EQ. MM 1510 EQ. MM 1515 EQ. MM 1428
EQ. CONV. 1936 EQ. CONV. 1950 EQ. CONV. 1844
EQ. MM 3099 EQ. MM 3178 EQ. MM 2860
EQ. CONV. 5893 EQ. CONV. 6211 EQ. CONV. 5580

GRANDE PORTE

GRANDE PORTE

GRANDE PORTE

PEQUENO PORTE

PEQUENO PORTE

PEQUENO PORTE

MÉDIO PORTE

MÉDIO PORTE

MÉDIO PORTE

GRANDE PORTE

GRANDE PORTE

GRANDE PORTE

MÉDIO PORTE

MÉDIO PORTE

MÉDIO PORTE

PEQUENO PORTE

PEQUENO PORTE

PEQUENO PORTE
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Perfil Municipal 

 

 

 
 

Em conformidade com o plano de análise para avaliação de impacto do Marco de 
Monitoramento e Avaliação do Projeto MM/OPAS (OPAS, 2016; Molina et al, 2016), 
o exame dos dados envolveu o cálculo de média e desvio-padrão para obtenção das 
medidas síntese por semestre do período entre 2012 e 2015. Após, foram realizadas 
análises estatísticas de tendência (regressão de Prais-Winsten) e diferença (difference-
in-difference analysis) para entendimento da evolução dos indicadores segundo 
equipes com e sem profissionais do programa Mais Médicos. A regressão de Prais-
Winstein é uma regressão linear que considera a auto-correlação serial dos erros-
padrão ao longo do tempo para cálculo das tendências e suas significâncias. Para 
avaliar a evolução temporal as médias de consultas foram transformadas em 
logaritmos para correta utilização da análise. Após, a variação semestral e os 
respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram calculados. Os valores p 
foram obtidos pelo Teste de Wald (Antunes, 2015). 

 

Para estimar mudanças atribuíveis ao PMM utilizou-se a análise de diferença-em-
diferença, que permite estabelecer a inferência causal de intervenções não 
randomizadas (White, 2010; Basu, 2017; Craig, 2017; Reeves, 2017). A análise 
baseia-se na comparação das diferenças entre o grupo que recebeu determinada 
intervenção (ou estão expostos a determinada política de saúde) e o grupo não exposto 
a intervenção antes e depois do início do objeto em estudo. Teoricamente, essa 
diferença das diferenças consegue aumentar a inferência causal pois consegue 
controlar por variáveis não mensuradas e comuns aos grupos, sendo sua utilização 
cada vez mais frequente, principalmente para a avaliação de políticas de saúde (Hu, 
2016; Rosenthal, 2016; Wei, 2015). 

 

 

PERFIL MUN. GRUPO Ind. 1.2 PERFIL MUN. GRUPO Ind. 2.6 PERFIL MUN. GRUPO 3.4

EQ. MM 887 EQ. MM 872 EQ. MM 1055
EQ. CONV. 2358 EQ. CONV. 2398 EQ. CONV. 2825
EQ. MM 1174 EQ. MM 1167 EQ. MM 1348
EQ. CONV. 1940 EQ. CONV. 1932 EQ. CONV. 2193
EQ. MM 3189 EQ. MM 3241 EQ. MM 3648
EQ. CONV. 3468 EQ. CONV. 3424 EQ. CONV. 3868
EQ. MM 740 EQ. MM 735 EQ. MM 899
EQ. CONV. 1036 EQ. CONV. 988 EQ. CONV. 1193
EQ. MM 3264 EQ. MM 3330 EQ. MM 3688
EQ. CONV. 6947 EQ. CONV. 7089 EQ. CONV. 7706

PERFIL MUN. GRUPO Ind. 2.5 PERFIL MUN. GRUPO Ind. 3.3 PERFIL MUN. GRUPO Ind. 5.1

EQ. MM 1010 EQ. MM 1049 EQ. MM 918
EQ. CONV. 2566 EQ. CONV. 2810 EQ. CONV. 2473
EQ. MM 1309 EQ. MM 1338 EQ. MM 1195
EQ. CONV. 2123 EQ. CONV. 2180 EQ. CONV. 1971
EQ. MM 3619 EQ. MM 3611 EQ. MM 3317
EQ. CONV. 3837 EQ. CONV. 3831 EQ. CONV. 3511
EQ. MM 880 EQ. MM 888 EQ. MM 821
EQ. CONV. 1172 EQ. CONV. 1183 EQ. CONV. 1089
EQ. MM 3631 EQ. MM 3658 EQ. MM 3405
EQ. CONV. 7604 EQ. CONV. 7646 EQ. CONV. 7216

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

DEMAIS 
MUNICÍPIOS

G100

G100

G100

G100

G100

G100

20% EXTREMA 
POBREZA

20% EXTREMA 
POBREZA

20% EXTREMA 
POBREZA

20% EXTREMA 
POBREZA

20% EXTREMA 
POBREZA

20% EXTREMA 
POBREZA

REGIÃO 
METROPOLITANA

REGIÃO 
METROPOLITANA

REGIÃO 
METROPOLITANA

REGIÃO 
METROPOLITANA

REGIÃO 
METROPOLITANA

REGIÃO 
METROPOLITANA

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL
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3. RESULTADOS 
 

A análise da contribuição do PMM ao desempenho da ESF foi realizada em uma 
amostra de, aproximadamente, 30 mil equipes em 2012 e ao redor de 25 mil equipes 
em 2017. O número de equipes avaliadas foi resultado da aplicação dos critérios de 
consistência e completude. Em 2012, as equipes sem Mais Médicos (n=20.885) eram 
o dobro daquelas que, passados dois anos, receberam profissionais do Programa 
(n=10.310), sugerindo que 30% do total de equipes à época tinham problemas e 
descontinuidade na oferta regular de consultas médicas à população (Tabela 1). A 
relevância do PMM na oferta de consultas na AB cresceu no período estudado 
passando de 33,1% em 2012 para 36,2% em 2016. Multiplicando o número de 
equipes da ESF estudadas neste Informe por 4.000 habitantes, encontra-se um 
conjunto de mais de 36 milhões de pessoas com acesso regular a consultas médicas 
em equipes atendidas por profissionais do programa, em um universo de mais de 100 
milhões de pessoas atendidas. 

 
Tabela 1. Número de equipes estratificadas por vinculação ao Projeto Mais Médicos. Brasil 
2012-2017. 
 

Indicador (média de 
consultas médicas) 

Estratificação Mais 
Médicos (MM) 

Ano/semestre 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pré-natal 
Equipes sem MM 20885 21862 18751 13525 14355 15991 
Equipes com MM 10310 10623 9601 7059 8259 9072 

        

Entre crianças < de 
um ano 

Equipes sem MM 21048 21943 18907 13349 14347 15986 
Equipes com MM 10406 10723 9758 7105 8267 9074 

          

Entre crianças < de 
cinco ano 

Equipes sem MM 17944 18668 15963 11394 14332 15980 
Equipes com MM 8765 9025 8083 5912 8284 9100 

    
      

Geral 
Equipes sem MM 18518 19277 16546 11972 14353 15963 
Equipes com MM 9041 9300 8373 6224 8260 9060 

    
      

Para diabetes 
Equipes sem MM 21235 22241 19207 13905 14350 16001 
Equipes com MM 10512 10819 9880 7277 8267 9082 

        

Para hipertensão 
Equipes sem MM 21263 22248 19220 13915 14350 16001 
Equipes com MM 10525 10827 9887 7279 8267 9082 
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Saúde da Mulher: Pré-natal  

 

No período de 2012-2015, a atenção básica brasileira realizou cerca seis consultas 
de pré-natal (PN) por gestante a cada semestre, totalizando de oito a nove 
consultas por gestação. Houve uma discreta tendência de crescimento em equipes 
com e sem MM  (Tabela 2).  

 

Antes da implantação do programa, as equipes que receberam profissionais do 
PMM apresentavam um desempenho similar ao de equipes sem médicos do 
programa. Após a implantação do PMM, o padrão se manteve, inclusive com o e-
SUS no período 2016-2017. O maior crescimento da média de consultas em 
equipes do PMM não alcançou significância estatística, no período 2012-2015, 
resultando em um padrão similar de consultas de pré-natal nas equipes analisadas 
(Tabela 2 e Figura 3a).  

 

Na série temporal 2012-2015, a análise DD confirma a similaridade na tendência 
de consultas de pré-natal entre as equipes com e sem MM. Com a mudança do 
SIAB para o e-SUS, ocorreu uma redução generalizada no número de consultas de 
pré-natal, indicando uma diminuição de 1,33 vezes do segundo semestre de 2016 
para o primeiro semestre de 2017. Esta variação foi uma das mais expressivas no 
padrão histórico do SIAB dentre os indicadores analisados neste documento 
(Tabela 2 e Figura 3a).  

 

O PMM conseguiu manter o padrão de acesso a consultas médicas de pré-natal no 
país, pois no mínimo equiparou equipes com pior desempenho antes de sua 
implantação, ao padrão das melhores equipes na série histórica 2012-2015 e 2016-
2017 (Tabela 2 e Figura 3a). Na região Centro-Oeste e em municípios de pequeno 
porte, o desempenho ao longo do tempo foi estatisticamente superior para as 
equipes com MM em comparação àquelas sem o programa. O desempenho em 
equipes com MM também foi melhor nos municípios com no mínimo 20% da 
população vivendo em extrema pobreza, embora sem significância estatística  
(Tabela 3). 
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Saúde da Criança: Consulta de menores de um ano e de cinco anos 

 

No período de 2012-2015, a cada semestre, a rede de atenção básica do SUS 
realizou em média de duas a três consultas por criança menor de um ano de idade 
(<1ano) e de 1,5 a duas consultas em menores de cinco anos  (<5anos), com 
tendência de aumento em equipes com e sem o PMM (Tabela 2).  

 

Antes da implantação do programa, as equipes que posteriormente receberam 
profissionais do PMM apresentavam um desempenho sistematicamente pior do 
que aquelas sem médicos do programa. Após a implantação do PMM, a situação 
se inverteu e as equipes com profissionais do PMM apresentaram um desempenho 
relativamente melhor em comparação a equipes sem MM (Figura 3b e 3c).  

 

Além disso, no período 2012-2015, a variação semestral na média de consultas foi 
favorável às equipes com profissionais do PMM em ambos os grupos etários 
infantis. A análise DD confirma o melhor desempenho de equipes com MM na 
produção de consultas de menores de um ano e de cinco anos, em comparação 
com equipes sem MM (Tabela 2).  

 

Na série temporal 2012-2015, a análise DD indica que equipes com MM foram 
mais efetivas no aumento de consultas para crianças menores de um ano 
(p<0,001) e também naqueles menores de cinco anos (p=0,007). Com a mudança 
do SIAB para o e-SUS, ocorreu uma redução generalizada no número de 
consultas, mas a comparação de 2016 com 2012 mostra uma diminuição menor 
em equipes com profissionais do PMM, reforçando a efetividade do programa 
(Tabela 2 e Figura 3b e 3c).  

 

O PMM se mostrou vantajoso para o acesso as consultas médicas de crianças 
menores de um e de cinco anos no país, pois supera, ou no mínimo se equipara ao 
padrão observado na série histórica 2012-2015 (Tabela 2 e Figura 3b e 3c). Ao 
estratificar a análise, somente em três estratos para consultas entre menos de um 
ano e cinco estratos para consultas em menores de cinco anos (de um total de 13 
estratos), as equipes com MM tiveram desempenho igual as equipes sem MM. 
Para todos os outros estratos, o PMM mostrou desempenho positivo estaticamente 
significativo, com destaque para seu efeito positivo no Nordeste e em todos os 
perfis e portes de município (Tabelas 4 e 5). 
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Produção Geral: Consulta Geral 

 

No período de 2012-2015, a rede básica de saúde realizou em média uma consulta 
médica geral (consulta geral) por habitante da área de cobertura a cada semestre, 
com discreta tendência de crescimento em equipes com e sem o PMM (Tabela 2).  

 

Antes da implantação do programa, as equipes que posteriormente receberam 
profissionais do PMM apresentavam um desempenho sistematicamente pior do 
que aquelas sem médicos do programa (Figura 3d). Após a implantação do PMM, 
o padrão se equiparou, inclusive com o e-SUS, no período 2016-2017. O maior 
crescimento da média de consultas em equipes do PMM não alcançou 
significância estatística, no período 2012-2015, resultando em um padrão similar 
de consultas de pré-natal nas equipes analisadas (Figura 3d).  

 

Na série temporal 2012-2015, a análise DD confirma a similaridade na tendência 
de consulta médica geral entre as equipes com e sem MM. A mudança do SIAB 
para o e-SUS não afetou o padrão histórico do período 2012-2015, sendo a única 
estabilidade observada, dentre os indicadores analisados neste documento (Tabela 
2 e Figura 3d).  

 

O PMM conseguiu manter o padrão de acesso a consulta médica geral, pois no 
mínimo equiparou equipes com pior desempenho antes de sua implantação, ao 
padrão das melhores equipes na série histórica 2012-2015 e 2016-2017 (Tabela 2 
e Figura 3d). Para a grande maioria dos estratos das variáveis independentes 
selecionados, equipes com MM tiveram melhor desempenho (estaticamente 
significativo) em comparação as equipes sem o programa, principalmente em 
áreas de maior vulnerabilidade, como por exemplo, Nordeste, municípios com 
mais de 20% da população vivendo em extrema pobreza, e todos que não eram 
capitais, mas também em municípios de médio e pequeno porte (Tabela 6).  

 

No período de 2012-2015, houve um tendência de estabilidade no percentual de 
atendimentos de demanda espontânea e consulta agendada, e um aumento na 
tendência do percentual de atendimento para cuidado continuado, maior para as 
equipes com o MM (Figuras 3g, 3h e 3i).  
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Condições Crônicas de Saúde: Consulta por diabetes e por hipertensão 
 
No período de 2012-2015, a rede básica de saúde manteve um padrão estável de 
três consultas médicas por diabetes e duas consultas por hipertensão por indivíduo 
com o problema, a cada semestre, sem diferença entre equipes com e sem 
profissionais do PMM.  
 
A implantação do PMM não afetou o padrão de consulta médica para diabetes e 
hipertensão nas equipes com PMM analisadas. Entretanto, a variação semestral no 
período 2012-2015 foi favorável às equipes com profissionais do PMM, indicando 
sua efetividade. Na série temporal 2012-2015, a análise DD confirma o melhor 
desempenho na tendência de consulta médica por diabetes (p<0,001) e hipertensão 
(p<0,001) entre as equipes com MM do que aquelas sem o programa (Tabela 2).  
 
A mudança do SIAB para o e-SUS afetou de modo marcante o padrão histórico 
observado no período 2012-2015, reduzindo em cerca de 4 vezes a média de 
consulta por diabetes e 3 vezes, de hipertensão (Figuras 3e e 3f). No período 
2012-2015, a análise DD indica uma vantagem das equipes com em comparação 
àquelas sem MM, tanto para diabetes quanto para hipertensão.  
 
Assim, o PMM foi vantajoso para o acesso a consultas por condições crônicas de 
saúde, equiparando o desempenho de equipes localizadas em lugares mais 
remotos e com populações mais vulneráveis ao padrão das melhores equipes na 
série histórica 2012-2015 e 2016-2017 (Tabela 2). Tanto para hipertensão como 
diabetes, somente quatro estratos apresentaram semelhança na tendência. Para os 
outros nove estratos, o PMM apresentou efeito estatisticamente significativo no 
maior aumento médio de consultas, com destaque para as regiões Norte e 
Nordeste, os municípios com mais de 20% da população vivendo em extrema 
pobreza e todos os portes de município (Tabelas 7 e 8). 
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Proporção de consulta médica para demanda espontânea, demanda 
agendada e cuidado continuado 
 
A tendência histórica no país foi de redução na proporção de consultas para 
demanda espontânea, em equipes com e sem profissionais do PMM, que passaram 
de cerca de 30% em 2012 para pouco mais de 25% em 2015. O padrão observado 
em equipes do PMM foi sistematicamente mais elevado, possivelmente em função 
da escassez ou inexistência de médicos antes da implantação do Programa. Nos 
dois anos subsequentes, houve uma redução expressiva da proporção de consultas 
para demanda imediata no PMM, mas ainda ficando acima do padrão observado 
para equipes sem PMM (Figura 3h).  
 
Esta tendência decorre do aumento sustentado na proporção de consultas para 
cuidado continuado no período, passando de cerca de 20% em 2012 para no 
mínimo 25% em 2015, mas também da manutenção ao redor de 50% de consultas 
agendadas. Entre 2012 e 2014, a proporção de consultas por cuidado continuado 
foi sistematicamente pior em equipes que posteriormente receberam profissionais 
do PMM, em comparação a equipes sem estes profissionais. Em apenas dois anos,  
a implantação do PMM possibilitou às equipes com pior desempenho histórico 
alcançar e mesmo superar o padrão nacional (Figura 3i), mediante um crescimento 
de quase 10 pontos percentuais. Este achado reforça igualmente o padrão 
equitativo da resposta social em saúde promovida por profissionais do PMM.  
 
 
Proporção de encaminhamento médico para serviço especializado 

  
A tendência histórica no país foi de um leve crescimento na proporção de 
encaminhamento médico para serviço especializado, em equipes com e sem 
profissionais do PMM, que passaram de cerca de 7% em 2012 para pouco mais de 
8% em 2015, em equipes com PMM e cerca de 10% em equipes sem profissionais 
do Programa. (Figura 3j). 
 
  
Proporção de encaminhamento médico para serviço hospitalar 

  
A tendência histórica no país foi de estabilidade na proporção de encaminhamento 
médico para serviço hospitalar, em equipes com e sem profissionais do PMM, que 
oscilaram entre 0,3% em 2012 e 0,4% em 2015, em equipes com PMM e cerca de 
0,3% em equipes sem profissionais do Programa. (Figura 3k). Na grande maioria 
dos municípios, as equipes da ESF não são autorizadas a encaminhar usuários 
diretamente para hospitalização requerendo avaliação especializada.  
 
 
Média de exames solicitados por consulta médica 

  
A tendência histórica no país foi de crescimento na média de exames solicitados 
por consulta em equipes sem profissionais do PMM, que oscilaram entre 0,6 em 
2012 e 1 em 2015. Em equipes com PMM, a tendência foi de diminuição 
passando de 0,8 exames por consulta médica em 2012 para 0,6 em 2015. (Figura 
3l).  
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Tabela 2. Variação anual e análise de diferença-em-diferença para todos os indicadores, Brasil 2012-2017.  

Indicador (média de consultas 
médicas) 

Estratificação Mais Médicos 
(MM) 

Ano/semestre 
Diferença da diferença  

(2015-2/2012-2) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 
              

Pré-natal 

Brasil 6.3 6.1 6.2 6.5 6.4 6.5 6.6 6.3 2.9 2.4 1.8 p=0.098 

Equipes sem MM 6.4 6.1 6.3 6.5 6.4 6.5 6.6 6.3 2.9 2.4 1.8 
0.152 

Equipes com MM 6.3 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.6 6.4 2.4 3.0 1.7 
  

           
 

Entre crianças menores de um 
ano 

Brasil 2.4 2.2 2.3 2.4 2.7 2.8 2.8 2.7 1.6 1.8 1.1 p<0.001 

Equipes sem MM 2.4 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8 2.7 1.6 1.8 1.2 
0.254 

Equipes com MM 2.2 2.1 2.1 2.2 2.6 2.8 2.8 2.7 1.7 1.8 1.1 
               

 

Entre crianças menores de cinco 
ano 

Brasil  1.7 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 2.0 1.1 1.1 0.7 p=0.007 

Equipes sem MM 1.7 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 2.0 1.0 1.1 0.7 
0.106 

Equipes com MM 1.6 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9 2.2 2.0 1.2 1.2 0.7 
               

 

Geral 

Brasil 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.6 p=0.673 

Equipes sem MM 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.6 
-0.006 

Equipes com MM 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.6 
               

 

Para diabetes 

Brasil 3.4 3.3 3.2 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 0.8 0.7 0.5 p<0.001 

Equipes sem MM 3.4 3.3 3.2 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 0.9 0.7 0.5 
0.188 

Equipes com MM 3.4 3.2 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.5 0.7 0.6 0.4 
  

           
 

Para hipertensão 

Brasil 2.6 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.0 0.7 0.5 p<0.001 

Equipes sem MM 2.6 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.0 0.7 0.5 
0.140 

Equipes com MM 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 1.0 0.7 0.5 

Nota: dados de 2012 a 2015 provenientes do SIAB. Dados de 2016 a 2017 provenientes do e-SUS.  
* Variação baseada na série histórica de 2012 a 2015.   
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Figura 3. Tendência dos indicadores selecionados segundo equipes sem e com Mais Médicos. Brasil, 2012-2017.   
a) Consultas de Pré-natal 
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b) Consultas de menores de um ano 
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c) Consulta médica de menores de cinco anos 
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d) Consulta médica geral 
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e) Consulta médica para diabetes 
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f) Consulta médica para hipertensão 
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g) Proporção de consulta médica agendada 
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h) Proporção de consulta de demanda espontânea  
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i) Proporção de consulta médica para cuidado continuado 
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j) Proporção de encaminhamento médico para serviço especializado 
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k) Proporção de encaminhamento médico para serviço hospitalar 
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l) Média de exames solicitados por consulta médica 
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Tabela 3. Análise de diferença-em-diferença para consulta de pré-natal estratificado por região geopolítica, perfil 

municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas para pré-natal 

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2) 

Valor-p da 
diferença 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 5.492 5.353 5.720 6.742 1.160 0.001 
Nordeste 6.559 6.309 6.546 6.512 0.219 0.074 

Norte 6.545 6.408 6.248 6.048 -0.063 0.853 

Sudeste 5.810 6.191 6.085 6.456 -0.009 0.964 

Sul 5.520 5.474 6.127 6.024 -0.057 0.825 
        

Perfil municipal 

20% Extrema 
Pobreza 

6.016 5.918 6.131 6.266 0.233 0.079 

Capital 9.213 10.034 7.768 8.872 0.283 0.497 

Demais Municípios 5.144 5.251 5.599 5.874 0.168 0.216 

G100 6.817 6.544 6.930 6.437 -0.219 0.504 

Região Metropolitana 6.377 6.187 6.496 6.366 0.060 0.829 
        

Porte populacional 

Grande 7.617 7.663 7.447 7.598 0.106 0.611 

Médio 5.557 5.857 5.857 6.281 0.123 0.569 

Pequeno 5.318 5.317 5.657 5.885 0.229 0.024 
Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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Tabela 4. Análise de diferença-em-diferença para consultas de crianças menores de um ano estratificado por 

região geopolítica, perfil municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas para crianças <1 ano 

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2) 

Valor-p da 
diferença 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 2.278 2.083 3.282 3.864 0.778 0.001 
Nordeste 1.382 1.242 1.506 1.659 0.293 <0.001 
Norte 1.767 1.699 2.469 2.368 -0.033 0.851 

Sudeste 3.316 3.202 3.707 4.160 0.566 <0.001 
Sul 2.742 2.777 3.513 3.494 -0.054 0.771 

        

Perfil municipal 

20% Extrema Pobreza 1.291 1.303 1.493 1.716 0.210 <0.001 

Capital 4.867 4.728 5.977 6.542 0.704 0.012 
Demais Municípios 1.906 1.948 2.230 2.474 0.203 0.015 
G100 1.884 1.791 1.477 1.935 0.551 0.002 

Região Metropolitana 2.702 2.602 2.712 3.548 0.936 <0.001 
        

Porte populacional 

Grande 3.519 3.215 4.295 4.496 0.505 0.001 

Médio 1.554 1.338 1.843 1.972 0.344 0.004 
Pequeno 1.633 1.612 1.862 2.035 0.193 <0.001 

Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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Tabela 5. Análise de diferença-em-diferença para consultas de crianças menores de cinco anos estratificado por 

região geopolítica, perfil municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas para crianças <5 anos 

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2) 

Valor-p da 
diferença 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 1.653 1.706 2.207 2.345 0.086 0.604 

Nordeste 1.395 1.292 1.761 1.804 0.146 0.010 
Norte 1.605 1.677 2.034 2.124 0.018 0.914 

Sudeste 1.608 1.557 2.193 2.309 0.167 0.023 
Sul 1.589 1.622 1.915 2.166 0.218 0.047 

        

Perfil municipal 

20% Extrema Pobreza 1.220 1.186 1.553 1.781 0.262 <0.001 

Capital 2.394 2.556 3.099 3.042 -0.219 0.108 

Demais Municípios 1.350 1.346 1.735 1.891 0.161 0.006 
G100 1.703 1.844 1.936 2.117 0.040 0.816 

Região Metropolitana 1.646 1.522 2.040 2.316 0.400 0.001 
        

Porte populacional 

Grande 1.983 1.996 2.624 2.584 -0.052 0.540 

Médio 1.307 1.191 1.808 2.043 0.236 <0.001 
Pequeno 1.282 1.255 1.621 1.775 0.180 <0.001 

Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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Tabela 6. Análise de diferença-em-diferença para consultas médicas gerais estratificado por região geopolítica, 

perfil municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas médicas 

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2)* 

Valor-p da 
diferença# 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 0.767 0.715 0.828 0.798 0.022 0.627 

Nordeste 0.563 0.511 0.584 0.577 0.045 0.002 
Norte 0.625 0.641 0.673 0.711 0.022 0.646 

Sudeste 0.921 0.890 1.186 1.188 0.033 0.293 

Sul 0.965 0.963 1.041 1.066 0.056 0.171 
        

Perfil municipal 

20% Extrema Pobreza 0.533 0.495 0.558 0.567 0.048 0.002 

Capital 1.209 1.226 1.645 1.573 -0.090 0.159 

Demais Municípios 0.740 0.742 0.799 0.850 0.050 0.009 
G100 0.636 0.643 0.590 0.695 0.098 0.018 

Região Metropolitana 0.791 0.770 0.837 0.949 0.133 <0.001 
        

Porte populacional 

Grande 0.925 0.913 1.216 1.164 -0.041 0.221 

Médio 0.619 0.539 0.661 0.662 0.081 0.002 
Pequeno 0.677 0.621 0.725 0.698 0.029 0.038 

Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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Tabela 7. Análise de diferença-em-diferença para consultas médicas por diabetes estratificado por região 

geopolítica, perfil municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas para diabetes 

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2) 

Valor-p da 
diferença 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 3.505 3.222 3.732 4.005 0.555 0.009 
Nordeste 3.233 3.007 3.171 3.176 0.232 0.001 
Norte 3.979 3.500 3.922 4.024 0.582 0.008 

Sudeste 3.254 3.526 3.540 3.913 0.100 0.319 

Sul 3.191 3.235 3.460 3.565 0.061 0.680 
        

Perfil municipal 

20% Extrema Pobreza 3.019 2.876 2.991 3.098 0.250 0.002 

Capital 4.439 4.435 4.755 5.289 0.538 0.003 
Demais Municípios 2.966 3.027 2.965 3.286 0.260 0.001 
G100 3.718 3.786 3.568 3.833 0.197 0.300 

Região Metropolitana 3.339 3.406 3.415 3.689 0.207 0.182 
        

Porte populacional 

Grande 3.946 3.992 4.257 4.598 0.295 0.006 

Médio 2.777 2.884 2.856 3.259 0.296 0.014 
Pequeno 2.970 2.888 2.950 3.069 0.201 0.001 

Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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Tabela 8. Análise de diferença-em-diferença para consultas por hipertensão estratificado por região geopolítica, 

perfil municipal e porte populacional, Brasil 2012-2015 

Variáveis de 
estratificação 

Categorias 

Média de consultas para hipertensão  

Diferença da diferença 
(2015-2/2012-2) 

Valor-p da 
diferença 

2012/2º semestre 2015/2º semestre 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

Equipes sem 
MM 

Equipes com 
MM 

        

Região geopolítica  

Centro-Oeste 2.498 2.415 2.698 2.910 0.295 0.079 

Nordeste 2.419 2.257 2.377 2.411 0.197 <0.001 
Norte 3.156 2.784 3.127 3.138 0.382 0.025 

Sudeste 2.371 2.564 2.657 2.955 0.104 0.183 

Sul 2.311 2.312 2.727 2.724 -0.004 0.974 
        

Perfil municipal 

20% Extrema Pobreza 2.291 2.195 2.221 2.356 0.231 <0.001 

Capital 3.390 3.401 3.785 4.205 0.409 0.004 
Demais Municípios 2.119 2.196 2.178 2.443 0.188 0.002 
G100 2.712 2.811 2.684 2.839 0.056 0.701 

Região Metropolitana 2.504 2.457 2.545 2.749 0.251 0.035 
        

Porte populacional 

Grande 2.934 2.966 3.289 3.523 0.202 0.015 

Médio 2.086 2.188 2.126 2.522 0.295 0.002 
Pequeno 2.175 2.136 2.183 2.297 0.153 0.001 

Nota: *Resultados positivos (maior que zero) indicam diferença em favor do Mais Médicos; #resultados em negrito significam associação estatisticamente 

significativa (p<0.05). 
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
O PMM é a maior iniciativa do Estado brasileiro direcionada à provisão de 
profissionais médicos para APS (Molina, 2017; Facchini et al, 2016). O programa 
mostrou capacidade de melhorar o padrão de consultas médicas nas equipes em 
que seus profissionais foram localizados, alcançando e mesmo superando o padrão 
das melhores equipes sem profissionais do PMM no país. O estudo confirma 
evidências de que o PMM amplia a efetividade do SUS e da atenção básica, 
garantindo o acesso prioritário a expressivas parcelas da população (Campos et al, 
2016; Santos, 2017; Molina et al, 2017). O presente Informe se destaca por 
construir séries históricas para indicadores selecionados na Macro Área 2A do 
Marco de Monitoramento e Avaliação desenvolvido pela OPAS/OMS (OPAS, 
2016), apresentando análises diversificadas sobre os padrões de desempenho da 
AB e da ESF no Brasil, em equipes com e sem a presença de profissionais do 
PMM. 
 
No Brasil, as equipes da ESF alcançaram um padrão de consultas de pré-natal, 
crianças, geral, por diabetes e por hipertensão, encaminhamentos para serviços 
especializados e hospitalares bastante satisfatório, durante o período de 2012-
2017, conforme indicam os resultados obtidos com dados do SIAB e do e-SUS na 
amostra estudada. Confirmando evidências de diversos autores (Brasil, 2015; 
Giovanella et al, 2016; Girardi, 2016; Kemper et al, 2016; Molina et al, 2017; 
Santos et al, 2017), nossos achados indicam um efeito sistemático do PMM na 
melhoria dos indicadores estudados, apesar dos profissionais trabalharem em 
equipes localizadas em áreas mais pobres, mais remotas e com populações mais 
vulneráveis. Embora pequenas, as diferenças favoráveis ao PMM foram regulares, 
com os profissionais do programa garantindo a ampliação do acesso e da 
cobertura das ações de saúde de modo equitativo. A presença de médicos em 
dedicação exclusiva em 36,2% das equipes estudadas, aumenta expressivamente a 
proporção de consultas por cuidado continuado, garantindo o acesso e a 
longitudinalidade do cuidado (Starfield, 2004), a 36 milhões de pessoas antes 
inadequadamente assistidas. Este achado é central no entendimento do efeito 
sistêmico do PMM no SUS, contribuindo para reduzir as desigualdades na atenção 
à saúde.  
 
Independente da relevância dos achados e de eventuais fragilidades do PMM, os 
resultados do Informe estão inseridos em um contexto de limitações da avaliação 
de programas de saúde (White, 2010), agravado por problemas estruturais 
históricos da rede básica de saúde do país (Facchini et al., 2006; Facchini et al., 
2015). O Informe valorizou o uso de informações de registro contínuo, que 
tradicionalmente não eram utilizadas para monitoramento, avaliação e tomada de 
decisão no Brasil. No entanto, a adesão voluntária dos municípios, juntamente 
com problemas na abrangência e na completude das fontes de informação estão 
entre os potenciais problemas a afetar as estimativas do SIAB e do e-SUS. Ao 
descontinuar a série histórica de informação sobre a AB,  a mudança do SIAB 
para o e-SUS afetou seriamente os padrões de consulta e, assim, as estimativas de 
efeito do PMM no país. Do segundo semestre de 2015 para o primeiro semestre de 
2016, o e-SUS produziu uma redução generalizada no número de consultas de 
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pré-natal (<2,2 vezes), crianças (<1,7 a 1,8 vezes) , diabetes (<4,4 vezes) e 
hipertensão (<2,6 vezes). A média de consulta médica geral por habitante foi o 
único padrão não afetado pela transição entre sistemas de informação, a única 
estabilidade observada, dentre os indicadores analisados neste documento. A 
avaliação de mudanças nas estimativas decorrentes da ruptura da série histórica do 
SIAB e das limitações na implantação do e-SUS atende recomendação do 
Primeiro Informe Técnico de Monitoramento e Avaliação do Termo de 
Cooperação Técnica n. 80/2013.  
 
As dificuldades em processar a informação do SIAB e do e-SUS foram marcantes. 
Da totalidade de 22 indicadores previstos na MACRO-ÁREA 2A, cerca da metade 
não pode ser utilizada no presente Informe em decorrência de problemas de 
completude do dado, regularidade no envio, falta de denominador confiável, e/ou 
de descontinuidade no sistema e-SUS, como por exemplo, proporção de gestantes 
com o pré-natal em dia; proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no 
primeiro trimestre e proporção de gestantes com vacina em dia. Os graves 
problemas de fidedignidade dos dados registrados prejudica a interpretação da 
natureza do atendimento. Por exemplo, consultas médicas para menores de um 
ano podem ser subestimadas se ocorreram em um contexto de atendimento de 
puericultura e/ou vacinação regular. A implantação do e-SUS possibilitará a 
individualização dos registros, que no SIAB estavam disponíveis apenas para o 
agregado das equipes de ESF. Entretanto, o e-SUS ainda apresenta importantes 
desafios de implantação afetando a qualidade dos registros, além do mencionado 
problema de atualização dos denominadores, definidos como população 
cadastrada na equipe de ESF/AB. Neste sentido, a continuidade da utilização dos 
sistemas de informação da AB e sua divulgação para equipes de saúde, gestores e 
público acadêmico, torna-se essencial para melhorar o registro de dados e avaliar 
o efeito das mudanças do SIAB para o e-SUS em indicadores sob monitoramento 
e avaliação. 
 
Outra limitação no exame do impacto do PMM no desempenho das equipes de 
AB deve-se ao curto período transcorrido desde o início da intervenção, ou seja, 
da provisão e educação permanente de profissionais. Entretanto, a grande 
abrangência e complexidade do PMM, com suas múltiplas intervenções 
articuladas, aumenta a possibilidade de sucesso de sua avaliação de impacto. As 
dificuldades decorrentes da avaliação poderão ser minimizadas com o 
envolvimento crescente de grupos de pesquisa com experiência reconhecida na 
temática e inovadores nas abordagens analíticas e de divulgação, buscando 
produzir evidências úteis para gestores e trabalhadores de saúde (Bourcier et al, 
2015).  
 
Apesar de representar uma oportunidade ímpar de produção de conhecimento útil 
para trabalhadores e gestores de saúde e do acúmulo crescente de publicações, a 
avaliação do PMM ainda é muito recortada, carecendo de abordagens mais 
abrangentes e complexas, principalmente em relação à avaliação de impacto. A 
escassez de informações sobre indicadores de processo, de procedimentos e de 
cuidados, mais adequados para avaliar a qualidade da AB (Facchini et al, 2015) 
recomenda a continuidade de estudos de impacto para melhor compreensão dos 
alcances do programa no país. A complexidade das demandas de saúde da 
população e os problemas relativos à qualidade da AB no Brasil, observada por 
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diversos estudos (Facchini et al, 2006; Giovanella et al, 2016; Piccini et al, 2012; 
Nedel et al, 2008), sugerem uma maior efetividade do PMM, caso se torne mais 
abrangente e qualifique seu desempenho.  
 
Melhorar a qualidade do cuidado é uma meta ousada e difícil de alcançar em 
qualquer intervenção (Bourcier et al, 2015; Mehring et al, 2017; Facchini, 2015; 
White, 2010), sendo portanto um dos desafios cruciais do PMM e da AB, mas 
também de sua avaliação. Não sendo linear, a melhoria de qualidade de uma 
dimensão do cuidado pode estar dissociada de outras de igual importância. 
Intervenções que privilegiam certas dimensões, ou indicadores, podem apresentar 
resultados negativos e inesperados em outras não contempladas. Na Alemanha, o 
Programa de Manejo de Doenças (PMD), um sistema orientado para a melhoria 
contínua da qualidade, com procedimentos padronizados de coleta dados 
relevantes de cada paciente, permite avaliar a variação de indicadores do cuidado 
de pessoas com condições crônicas, como por exemplo, diabetes, asma e doença 
respiratória obstrutiva (Mehring et al, 2014). Estudo de 12 anos de 
acompanhamento identificou o maior uso de protocolos e diretrizes clínicas no 
cuidado de diabetes tipo 2, alcançando a melhoria da qualidade do cuidado 
farmacoterápico e de educação de pacientes. No entanto, não obteve melhoria 
significativa em relação ao tabagismo, obesidade e controle de glicemia (Mehring 
et al, 2017). As evidências confirmam a efetividade de intervenções para melhorar 
a qualidade da APS, mas também destacam limitações e barreiras de implantação 
e de avaliação que podem afetar os achados. No Reino Unido, o Quality and 
Outcomes Framework (QOF) se associa com melhorias em equidade, 
desigualdades de saúde e qualidade em várias áreas clínicas (Bruin et al, 2011). 
 
Futuras análises estratificadas por região, perfil e porte dos municípios facilitarão 
o entendimento do impacto do PMM na AB e no SUS. Com a conclusão do ciclo 
3 do PMAQ será possível avaliar o impacto do PMM no SUS, de modo 
individualizado, em uma amostra de cerca de 160.000 usuários, mas também de 
modo agregado, examinando mudanças nos padrões e tendências de desempenho 
da ESF, em indicadores de estrutura, processo e resultados (intermediários) de 
quase 40.000 equipes multiprofissionais.  O PMAQ é o maior programa de 
pagamento por desempenho em cuidados básicos de saúde no mundo, com cerca 
de 40 mil equipes envolvidas. As análises propostas permitirão examinar o efeito 
do incentivo financeiro e da avaliação periódica no desempenho da AB e na 
situação de saúde da população, controlando vantajosamente para o efeito do 
PMM. 
 
Além de perspectivas animadoras para a avaliação futura, as evidências 
acumuladas já indicam uma contribuição essencial do PMM à expansão da 
cobertura da atenção básica no Brasil, fortalecendo a universalização da saúde 
enquanto direito constitucional da população (Molina et al, 2017; Tasca et al, 
2016). Este Segundo Informe evidencia que a presença de profissionais do PMM 
em equipes da ESF resultou em um maior crescimento da variação semestral da 
média de consultas, em comparação àquelas equipes sem estes profissionais. Este 
achado é essencial para entender o alcance da intervenção em equipes com pior 
desempenho antes da implantação do PMM, ao alcançar e mesmo superar os 
padrões de consulta médica das melhores equipes de AB do país. O exame do 
impacto do PMM foi feito em amostra favorável à hipótese nula, ou seja, de que 
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não haveria diferença entre os resultados da intervenção (equipes com PMM) e do 
grupo de comparação (equipes sem PMM). Se ainda assim, o PMM amplia a 
equidade no âmbito do SUS e favorecendo populações mais carentes e vulneráveis 
com padrões de consultas médicas similares aos melhores do país, é sinal de que 
sua contribuição ao desempenho da AB é muito efetiva. O PMM é objetivamente 
um intervenção complexa com efetividade comprovada na melhoria do 
desempenho da rede básica, ao promover melhorias na prática profissional e nos 
resultados referidos por usuários. Seus resultados guardam sintonia com 
intervenções complexas dirigidas ao acesso e à qualidade da atenção à saúde no 
Brasil e no exterior (Oxman et al., 1995; Facchini et al., 2015; Cashin et al., 
2014).   
 
O impacto do PMM no SUS indicado no presente Informe é melhor dimensionado 
ao contextualizá-lo aos achados de outros estudos e reflexões sobre o Programa, 
com crescente divulgação, principalmente com a publicação do número especial 
da Ciência e Saúde Coletiva (Facchini et al, 2016). Por exemplo, a provisão de 
médicos facilitou a presença de outros profissionais na equipe da ESF e o 
investimento em infraestrutura dos serviços, fortalecendo o trabalho 
multiprofissional e seus resultados para a população. Os achados do presente 
Informe e as demais evidências contribuem para o reconhecimento internacional 
do PMM, entre as boas práticas de cooperação para o desenvolvimento sustentável 
(Tasca e Menezes da Silva, 2016; OPAS, 2017). Visto no contexto das evidências, 
o PMM pode ser considerado intervenção bem-sucedida no fortalecimento da AB 
e, assim, da efetividade do SUS. Portanto, sua aplicação e adequação à realidade 
de outros países é desejável e relevante para a  universalização da saúde no 
mundo, com foco em ações equitativas. Resultados mais expressivos dependem da 
sustentabilidade e do desenvolvimento da intervenção protagonizada pelo PMM, 
mas também da superação de questões históricas e estruturais do país e do SUS, 
como por exemplo, a elevada desigualdade social da população, mesmo em áreas 
pobres relativamente homogêneas e os problemas de infraestrutura e de recursos 
tecnológicos para ampliar e qualificar a prática profissional nas unidades básicas 
de saúde do país. 
 
Futuros estudos terão oportunidade de examinar a relevância do conhecimento 
produzido com a avaliação do PMM ao responder dúvidas de trabalhadores e de 
gestores de saúde de cada serviço e de cada município do país e orientar suas 
ações de melhoria da AB e do SUS (Oxman et al, 1995; Bourcier et al, 2015; 
Mehring et al, 2017). O PMM não é bala de prata para solucionar todos os 
problemas do SUS e tampouco sua avaliação será capaz de justificar uma 
intervenção inconsequente. Em consonância com evidências sistemáticas 
históricas é possível predizer um efeito no mínimo moderado de intervenções 
complexas na melhoria do desempenho de profissionais em atividades de 
gerenciamento geral de pacientes, serviços preventivos, práticas de prescrição, 
tratamento de condições específicas, como por exemplo, hipertensão ou diabetes, 
e utilização de serviços de diagnóstico ou hospitalares. Conforme a revisão, o uso 
adequado e criterioso da ampla gama de intervenções disponíveis costumam levar 
a importantes melhorias na prática profissional e nos resultados do paciente 
(Oxman et al., 1995). Além disso, a avaliação de impacto de um programa é útil 
para promover a saúde pública, influenciar decisões em setores não relacionados 
com a saúde, fortalecer as colaborações entre os setores e aumentar a 
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conscientização sobre os problemas de saúde entre gestores e trabalhadores de 
saúde (Bourcier et al., 2015).  
 
O êxito no enfrentamento dos desafios teóricos será essencial para melhorar nossa 
compreensão sobre as categorias mais relevantes para mensurar o impacto da 
intervenção. O desenvolvimento dos fundamentos conceituais que sustentam as 
relações históricas de determinação de um programa (Bickman, 1987), no caso o 
PMM, é reconhecido como requisito crítico para o sucesso da avaliação de uma 
intervenção (Frye/Hemmer, 2012). Diversos modelos experimentais e quasi-
experimentais de avaliação de programas tem sido propostos, como por exemplo o 
modelo de quatro níveis de Kirkpatrick, o Modelo Lógico e o modelo CIPP 
(Contexto / Entrada / Processo / Produto) dentre as teorias que influenciaram o 
desenvolvimento da avaliação de Programas e sua capacidade de estabelecer 
inferência (Frye/Hemmer, 2012). A contribuição do presente Informe para o 
desenvolvimento da teoria do programa Mais Médicos se expressa na utilização 
de um modelo conceitual hierárquico e sistêmico (Fig 1) (Facchini, 2015) para 
examinar o impacto da intervenção, em consonância com o Marco de 
Monitoramento e Avaliação desenvolvido pela Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS/OMS)  - dimensões de Acesso, Cobertura, Qualidade e Efetividade 
– no âmbito do Projeto Mais Médicos (OPAS, 2016; Molina et al, 2016). Para a 
interpretação dos resultados, além das categorias do modelo conceitual, se 
valorizou as categorias analíticas da Cadeia de Valor do PMM, conforme 
proposição de Tasca (Tasca e Menezes, 2016).  
 
Desde meados da década de 90 do século XX observa-se um uso crescente de 
modelos lógicos (Saint-Pierre et al, 2014), também denominados quadro 
conceitual ou lógico, teoria da mudança ou matriz programática, para fundamentar 
e operacionalizar o exame estatístico dos efeitos e contribuições de intervenções 
em serviços de saúde, inclusive com foco em profissionais da APS (Innovation 
Network, 2012). Simultaneamente, na Epidemiologia Social e na Saúde Coletiva, 
particularmente no Brasil e na América Latina, houve uma expansão do uso de 
modelos teóricos hierárquicos para orientar o exame e o controle de múltiplas 
variáveis de interesse, com o ingresso criterioso em um modelo de análise 
complexo, conforme sua relevância para o desfecho em questão (Facchini, 1995; 
Facchini et al, 2006; Tomasi et al, 2017). A marcante presença global e nacional 
da Epidemiologia na avaliação de serviços de saúde e do impacto de intervenções 
tornou bastante frequente o uso de modelos conceituais e/ou lógicos para orientar 
a formulação e desenvolvimento de pesquisas (Facchini et al., 2006; Facchini et 
al, 2008; Facchini et al, 2015), atividades educacionais dirigidas a profissionais de 
saúde (Thumé et al, 2016) e políticas e programas de saúde (Brasil, 2012; Brasil, 
2013). A análise estatística dos referidos modelos utiliza uma extensa gama de 
delineamentos e testes para produzir estimativas válidas de impacto e aplicáveis à 
melhoria do programa, como por exemplo, regressão logística e ordinária; 
regressão de Poisson com variância robusta; regressão multinível; análise de 
diferença em diferença e análise de escore de propensão (White, 2010; Grossmeier 
et al, 2013; Frye/Hemmer, 2012) 
 
A diversificação e aprofundamento da avaliação de impacto do PMM e do PMAQ 
poderá contribuir para o desenvolvimento e/ou fortalecimento de múltiplas 
iniciativas dirigidas à qualidade do cuidado de condições de saúde e de 
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populações específicas, especialmente se adotam um marco conceitual mais global 
e equitativo em saúde e bem-estar. A expansão demográfica da população adulta e 
idosa portadora de múltiplas condições crônicas (Nunes et al., 2015) requer 
respostas em saúde mais complexas, com a articulação de ações estruturais, 
gerenciais e de cuidado clínico adaptadas às necessidades de saúde da população 
ao longo do tempo, com vistas a alcançar um envelhecimento saudável. Por 
exemplo, o Programas de Manejo Populacional de Saúde (PHM) tem sido 
utilizado para a promoção da saúde e do bem-estar de idosos (Tkatch  et al, 2016) 
e trabalhadores (Grossmeier et al., 2013).  Porém, as intervenções que promovem 
a saúde em um “continuum” tendem a ser muito específicas em relação a doença, 
risco ou comportamento de saúde, negligenciando uma concepção mais global de 
saúde (Tkatch  et al, 2016). 
 
O contexto político e social de inseguranças e incertezas do país, marcado por um 
presente e futuro de restrições graves no financiamento e nos investimentos em 
saúde, pode comprometer a continuidade do PMM e de sua avaliação, à 
semelhança do observado em estudos realizados nos Estados Unidos (Bourcieu et 
al., 2015) e na Alemanha (Mehring et al. 2014 e 2017). Por exemplo, a exclusão 
do PMAQ da nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) enquanto 
estratégia de financiamento da AB, com base em incentivos financeiros e 
avaliação externa sugere que uma onda de políticas regressivas e restritivas poderá 
afetar a AB e a ESF. Em consequência, o conhecimento técnico-político 
produzido na avaliação do PMM será ainda mais relevante para identificar os 
aspectos essenciais, críticos e prioritários que poderão afetar positiva ou 
negativamente sua efetividade e seus benefícios à saúde da população. Seus riscos 
são os mesmos que atingem o SUS desde seu início e particularmente na 
atualidade, o subfinanciamento e  o desinvestimento público. Se quisermos um 
sistema nacional de saúde com base em uma APS robusta, resolutiva e de 
qualidade, é essencial garantir a continuidade do PMM, notadamente as 
estratégias que envolvam o provimento e a educação permanente de profissionais 
em larga escala, juntamente com uma formação médica focada na ESF (Facchini 
et al., 2016). 
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RECOMENDAÇÕES PARA AS ÁREAS ESTRATÉGICAS 

DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NAS REGIÕES DO BRASIL 

 

 
As evidências indicam que serviços de AB, como por exemplo, a ESF, que 
orientam suas ações com base nos determinantes sociais da saúde (Facchini et al., 
2006; Canadian Nurses Association, 2015; Starfield, 2004), quando vinculados ao 
PMM facilitaram o acesso a ações essenciais na promoção da saúde, prevenção de 
doenças e cuidado de agravos. As recomendações que emergem das evidências 
direcionam-se ao fortalecimento da Estratégia Saúde da Família (Facchini, 2015), 
organizando o SUS e as ações e cuidados de saúde nos serviços de AB com foco 
nas pessoas e no território de abrangência. Neste contexto, o PMM mostrou-se 
uma contribuição valiosa na garantia de acesso universal e equitativo a ações de 
saúde da AB.  
 
O PMM não é imune às contradições e aos obstáculos relativos ao SUS e sua rede 
de serviços. Assim, uma das reclamações de usuários atendidos no PMM é com o 
sistema de referência para atenção especializada e realização de exames (Santos, 
2017; ...).  
 
Os serviços de AB continuam carentes de melhor estrutura, incremento de 
tecnologias, capacidade de gestão do cuidado mediante o compartilhamento de 
tarefas entre os membros das equipes multiprofissionais, requerendo 
investimentos continuados em infraestrutura e educação permanente de 
profissionais e gestores. 
 
Outro desafio ao impacto do PMM na saúde decorre da heterogeneidade da 
população mesmo ao interior de áreas mais pobres e relativamente homogêneas. 
As carências sociais podem ser de grande magnitude dificultando o cuidado 
dispensado pelos profissionais de saúde. Neste sentido, destacam-se 
recomendações para fortalecer as abordagens intersetoriais dirigidas aos 
determinantes sociais da saúde, de classificação de risco de usuários da rede 
básica e de gestão populacional da saúde no território de abrangência do serviço.   
 
Na avaliação do impacto do PMM na situação de saúde da população será 
importante continuar monitorando as internações por condições sensíveis a APS, 
amputações de membros e segmentos, óbitos por problemas cardiovasculares e a 
mortalidade infantil, mas pode-se ampliar o escopo incluindo a cobertura vacinal, 
a proporção de pessoas curadas entre aqueles em tratamento para tuberculose, .... 
Uma alternativa que poderia ser considerada na melhoria da efetividade da 
atenção e do cuidado no território de abrangência é a introdução nas equipes 
multiprofissionais do PMM de uma enfermeira gestora de casos clínicos e de 
acompanhamento da situação de saúde. 
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Recomendações Gerais: 
 
• Fortalecer o PMM no país, também em áreas e populações mais vulneráveis, 
apoiando sua implantação em municípios ainda sem acesso a profissionais 
vinculados ao programa e consolidando sua presença em municípios já 
participantes do programa. 
  
• Apoiar os esforços de UF e municípios com maior vulnerabilidade em ampliar 
as equipes de AB com profissionais do PMM, pois o desempenho dos serviços 
onde atuam é significativamente melhor do que o de equipes sem profissionais do 
PMM. 
 
• Qualificar os registros e universalizar a cobertura do e-SUS, alcançando 
grande abrangência e completude da informação proveniente dessa poderosa base 
de dados.  
 
• Fortalecer o uso de informações de registro contínuo (SIAB e e-SUS), que 
historicamente não eram utilizadas para monitoramento, avaliação e tomada de 
decisão no país. Sua utilização e divulgação para as equipes de saúde, gestores e 
público acadêmico, oportuniza a melhoria do registro de dados, a avaliação do 
efeito de mudanças no sistema de informação da Atenção Básica, identificando 
tendências na variabilidade dos indicadores em ambas as regiões. 
 
• O SIAB, principal fonte utilizada na presente análise, era vulnerável a erros de 
registro e viés de informação, capazes de superestimar, ou subestimar os achados, 
em decorrência de problemas, como por exemplo, 1) a falta de precisão na 
denominação de diferentes encontros durante o pré-natal, misturando consultas, 
grupos e orientações coletivas; 2) a repetição de registros de atendimento por até 
três meses em caso de ausência de médico na UBS, originando padrões 
enviesados, ou fraudulentos. 
 
• Realizar exame mais detalhado da qualidade dos registros de dados do SIAB, 
servindo de recomendação para a atual  expansão do e-SUS, de modo produzir 
sistemas de informação mais fidedignos, com capacidade de retratar com acurácia 
a realidade da AB no conjunto do país e em cada serviço estudado. 
 
• Na atualidade, a recomendação de universalização do e-SUS em equipes da 
AB é a mais relevante para a qualificar a informação e fortalecer a avaliação e o 
monitoramento da atenção a grupos populacionais prioritários. Entretanto o e-SUS 
precisa superar o desafio de produzir relatórios automatizados e informações 
relevantes tanto para o cuidado clínico, em especial o continuado, quanto para o 
monitoramento das ações de saúde no contexto da equipe e da população 
cadastrada.  
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Recomendações Específicas: 
 
• Saúde da Mulher: Pré-natal 

o A atenção pré-natal no SUS alcança uma elevada média de consultas 
por gestante (8-9 consultas/gestante), inclusive em regiões mais remotas e em 
populações mais vulneráveis do país. 
o Além disso, no período de 2012 a 2015 , a tendência foi de 
crescimento do número de contatos das gestantes com a rede básica. 
o No caso do pré-natal a principal recomendação está direcionada à 
qualificação dos cuidados e ações previstas no transcurso da gestação e do 
puerpério.  
o Pré-natal e puerpério precisam integrar uma única ação longitudinal, 
universalizando a revisão do parto até o 42o. dia do nascimento do bebê 
o Em consequência recomendamos o fortalecimento da continuidade do 
cuidado e da responsabilidade profissional em ações de saúde articuladas. O 
pré-natal é uma ação com cobertura praticamente universal, mas a revisão do 
parto não alcança 60% das mulheres com filhos menores de dois anos, em 
serviços de AB do SUS. 
o Também é altamente recomendável aproveitar os contatos de pré-natal 
e puerpério para atualizar e rastrear todas as medidas preventivas da saúde da 
mulher, como por exemplo, os exames de rastreamento de câncer de colo do 
útero e de mama.  
o Os profissionais do PMM tiveram uma contribuição objetiva na 
melhoria deste padrão de cuidado na AB e poderão contribuir ainda mais, se o 
desafio de universalizar a atenção ao puerpério for assumida como prioridade 
do programa. 

 
  
• Saúde da Criança: Consulta de menores de um ano e de cinco anos 

o No âmbito dos cuidados à saúde da criança no SUS, a média de 
consultas de menores de um ano (2,5 consultas/criança) e de menores de cinco 
anos (2 consultas por criança), também é elevada, mostrando uma situação 
pior em regiões mais pobres (Nordeste) e em municípios com populações mais 
vulneráveis.  
o O pior desempenho enseja a recomendação de esforços de ampliação 
do acesso a consultas médicas de menores de um ano e de cinco anos nestes 
locais, buscando uma equiparação ao padrão nacional. 
o No caso atenção às crianças, a principal recomendação está 
direcionada à qualificação dos cuidados e ações previstas no transcurso do 
primeiro ano de vida e até os cinco anos.  
o A puericultura também precisa estar integrada ao pré-natal e puerpério 
em uma única ação longitudinal, universalizando a revisão do parto e atenção 
ao bebê desde a primeira semana de nascimento. 
o Também é altamente recomendável aproveitar os contatos de 
puericultura para atualizar e rastrear todas as medidas preventivas da saúde da 
criança, como por exemplo, os exames do pezinho, de saúde bucal e as 
vacinas, mas também as ações educativas e de promoção da saúde.  
o No período de 2012 a 2015  houve uma tendência de crescimento do 
número de contatos das crianças com a rede básica, tendo os  profissionais do 
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PMM contribuição objetiva na melhoria do padrão de cuidado à criança na 
AB. 
o Estes profissionais poderão contribuir ainda mais, se o desafio de 
universalizar todas as medidas e ações previstas para este grupo populacional 
for assumida como prioridade do programa. 

 
• Produção Geral: Consulta Médica Geral 

o No âmbito da produção geral de cuidados à população da área de 
abrangência da equipe de AB, a média de uma consulta médica semestral por 
habitante foi o padrão observado nas regiões mais centrais e ricas, ficando 
abaixo em regiões mais pobres (Norte e Nordeste e em municípios com 
população mais vulneráveis e de menor porte. 
o A principal recomendação está direcionada à qualificação dos cuidados 
e ações previstas para cada usuário que utiliza o serviço, com foco particular 
na realização de ações, procedimentos e rastreamentos previstos para seu 
grupo populacional, ou condição de saúde.  
o Os profissionais do PMM tiveram uma contribuição objetiva na 
melhoria do padrão de consulta médica na AB, particularmente na região 
Nordeste e em municípios com 20% ou mais da população vivendo em 
extrema pobreza, podendo contribuir ainda mais, se o desafio de universalizar 
a atenção básica for assumido como prioridade do programa. 

 
  
Condições Crônicas de Saúde: Consulta por diabetes e por hipertensão 

o No âmbito dos cuidados a condições crônicas, a média de consultas por 
diabetes e hipertensão de usuários da AB do SUS (2,5 a 3,5 consultas/usuário 
com o problema) parece adequada, mostrando pequena variabilidade no país, 
inclusive em regiões mais remotas e em municípios com população mais 
vulneráveis do país. 
o No caso atenção a portadores de diabetes e hipertensão, a principal 
recomendação está direcionada à qualificação dos cuidados e ações previstas 
no transcurso da vida, considerando o número relativamente elevado de 
contatos com o serviço.  
o A atenção a condições crônicas também precisa estar integrada às 
demais ações de saúde, universalizando as atividades intersetoriais, como por 
exemplo, atividade física, lazer e recreação, mas também aproveitando os 
contatos com o serviço para realizar ações educativas e de promoção da saúde, 
atualizar e rastrear as medidas preventivas da saúde do grupo populacional e 
da condição de saúde, com particular ênfase em multimorbidade e 
polifarmácia, recomendando o apoio e a articulação com profissionais do 
NASF e do Telesaúde.  
o No período de 2012 a 2015  houve uma tendência de estabilidade do 
número de contatos de indivíduos com diabetes e hipertensão com a rede 
básica, tendo os  profissionais do PMM contribuição objetiva na melhoria do 
padrão de cuidado a condições crônicas na AB, particularmente nas regiões 
Norte e Nordeste e em municípios com 20% ou mais da população vivendo 
em extrema pobreza, podendo contribuir ainda mais, se o desafio de 
universalizar todas as medidas e ações previstas para este grupo populacional 
for assumido como prioridade do programa. 
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o Recomenda-se reforçar o foco na qualidade da atenção a portadores de 
diabetes, ou hipertensão, especialmente em populações mais pobres e 
vulneráveis, identificando procedimentos clínicos e organizacionais 
escassamente ofertados – ex. Exame dos pés e do fundo de olho em pessoas 
com diabetes, ou exame de função renal e eletrocardiograma em pessoas com 
hipertensão. 
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5. PRÓXIMOS PASSOS 
 
A avaliação da tendência e diferença dos indicadores deve ser atualizada para 
mensuração do impacto do projeto após um maior período de possíveis 
contribuições do projeto já que a presente análise observa, no máximo, dois após a 
implantação do projeto, prazo relativamente curto para implementação completa e 
efetiva da ação. 
 
Análises estratificadas por outras variáveis importantes devem ser fomentadas 
para uma avaliação mais especifica que permite o entendimento de locais onde a 
política alcançou (ou não) seus objetivos. Além disso, avaliações localizadas com 
dados de condição de saúde dos indivíduos poderá aumentar a robustez da 
avaliação do projeto. 
 
A avaliação externa do Ciclo 3 do PMAQ possibilitará examinar o desempenho 
das equipes de saúde com e sem profissionais do PMM em associação com 
condições e melhorias da infraestrutura e do processo de organização e 
desenvolvimento do trabalho, com particular ênfase em aspectos da prática 
profissional. As análises poderão combinar dados de estrutura e processo, 
especialmente de qualidade clínica, com situação de saúde, possibilitando avaliar 
a relação entre cobertura de vacinação e ocorrência de sarampo e/ou caxumba; ou 
a qualidade do pré-natal, o tipo de parto, a qualidade da revisão do puerpério e a 
mortalidade materna. Também será possível avaliar a associação entre solicitação 
e realização de exame de sífilis na gravidez com a ocorrência de casos de sífilis 
neonatal; ou ainda a relação entre proporção de tratamento concluído em casos de 
tuberculose diagnosticados e a prevalência de tubérculos. Igualmente será 
importante examinar a ocorrência de internações por condições sensíveis a AB e 
de morbidades selecionadas, como por exemplo, diarreia, pneumonia, diabetes, 
obesidade, hipertensão, amputações, acidente vascular cerebral e infarto, dentre 
outras possíveis. 
 
Em relação ao eixo formação profissional do PMM propomos estudos de caso 
sobre estratégias bem-sucedidas de educação permanente, com foco em melhorias 
no acesso e na qualidade da AB e da ESF. A Universidade Federal de Pelotas 
titulou quase três mil profissionais da AB na Especialização em Saúde da Família, 
modalidade EaD, dos quais, pelos menos mil profissionais eram vinculados ao 
PMM. O curso oportunizou aos alunos a realização de uma análise situacional da 
UBS, a seleção de um problema prioritário para intervenção, cuja implantação foi 
avaliada, resultando no trabalho de conclusão da Especialização. Assim, além de 
titular os profissionais, o curso promoveu intervenções que beneficiaram o serviço 
e seus usuários. Esta experiência está amplamente documentada (vídeos, 
apresentações, materiais de ensino e de pesquisa, projetos e instrumentos), sendo 
material precioso para subsidiar um estudo de caso e projetar sua aplicabilidade 
ampliada em iniciativas de educação permanente no país e no exterior.  
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