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Introdução 

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

conjunto de avaliações e compilação de resultados com o objetivo de identificar o impacto do PMM 

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

no desenvolvimento do Sistema de Saúde em especial na ampliação do acesso e qualidade da APS, 

tornando-a mais efetiva e eficiente.  

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

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

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

consideradas fundamentais para avaliar o impacto do PMM.  

 

Figura 1: Cadeia de Valor do Programa Mais Médicos 
 

 

 

Considerando a cadeia de valor do PMM, as áreas de resultado que são objeto de investigação dos 

processo de Monitoramento e Avaliação da Macro-Areas 3 são:  

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

saúde, especialmente relacionadas à distribuição e fixação de profissionais médicos e 

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

integrais e de qualidade.  
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� Satisfação dos usuários: Medir a satisfação e aceitação dos usuários em relação a atenção 

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

profissionais nas comunidades e na cultura local. 

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

condições de saúde da população. 

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

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

habilidades, competências e a motivação do pessoal em saúde. 

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

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

necessidades em saúde e a contribuição para a organização das redes de serviços 

coordenada pela APS.  

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

acadêmico como nas práticas em serviço. 

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

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

 

Outra estratégia abordada na Macro-Areas 3 é a gestão do conhecimento, um recurso que tem sido 

fundamental para a tomada de decisões sanitárias, de forma que a OPAS, além de estar apoiando a 

cooperação técnica para a provisão emergencial de médicos no Brasil, também esta desenvolvendo 

ações de produção e compartilhamento dos conhecimentos produzidos no PMM dentro dos seus 

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

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

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

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

crítica dos resultados do Programa, com base na cadeia de valor público criada para o PMM (OPAS, 

2015 EC Ctba). 

 

Metodologia e Ferramentas de Avaliação 

O PMM com suas múltiplas dimensões de potenciais impactos sobre o SUS e na saúde da população 

apresenta muitos desafios aos gestores. Seus avanços e desafios precisam ser analisados de acordo 

com os diferentes contextos nos quais o Programa se desenvolve, englobando realidades distintas 

desde todos os pontos de vista. Os estudos avaliativos e a produção de conhecimentos deve estar 

atenta a esses desafios, buscando responder a necessidades do gestor de tomar decisão informada e 

com resultados efetivos na prática, ademais de contribuir para a transparência e a prestação de 

contas à sociedade. 
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Analisar e medir o desempenho do PMM nessas áreas de resultados representa um importante 

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

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

evidências acerca do Programa. A seguir estão descritas os resultados das principais estratégias e 

pesquisas que fazem parte da Macro Área 3, com o intuito de verificar e analisar os resultados do 

PMM, bem como a gestão do conhecimento produzido a partir do Programa. 

 

Resultados 2016 

 

I. ESTUDOS CIENTÍFICOS – Monitoramento e Avaliação dos resultados  

Apoio e a realização de estratégias de monitoramento do PMM, bem como estudos avaliativos com 

foco nos médicos cubanos do PMM e nos serviços de Atenção Primária em que estão inseridos. 

Em 2016 foram realizados dois estudos, um de caráter longitudinal que avaliou uma amostra de 

médicos cubanos do PMM inseridos na Atenção Primária atendendo população geral e a população 

indígena. Foram quatro medições entre outubro de 2014 – junho de 2016, cujos resultados finais 

foram consolidados em novembro/ dezembro de 2016. 

Outro estudo foi a aplicação do instrumento PCATool (Primary Care Assessment Tool) ao total de 

médicos cubanos do PMM nos meses de abril e maio de 2016. Foram avaliados os serviços de APS de 

8235 médicos cubanos, identificando o grau de presença e extensão dos atributos essenciais e 

derivados da APS, bem como, foram realizadas análises comparativas com outros estudos 

semelhantes que utlizaram o PCATool-Brasil na versão profissionais de saúde.  

 

1. Avaliação da intervenção de médicos cubanos do PMM na APS - Estudo de Coorte  

Médicos cubanos do PMM em população Geral (n=832) 

De los 832 médicos incluidos en la muestra causaron baja durante el período de seguimiento 86 

cooperantes el 10,3%, aceptable para este tipo de investigación. Se recibió respuesta de 746, el 100% 

de los que se mantienen en el estudio, fueron procesados los instrumentos y rechazados 6 por no 

tener la calidad suficiente las respuestas para ser evaluadas para un 0,8%. Finalmente se realizaron 

los análisis y estimaciones con 740 instrumentos, el 99,1% de los posibles a evaluar. Se recibieron 

respuesta de los 26 estados, el Distrito Federal y un total de 412 municipios. 

El 100% de los médicos son especialistas en Atención Básica, han cumplido misión internacionalista 

anterior, el 62% tienen más de 10 años de experiencia profesional y el 6% tienen una segunda 

especialidad. 

En la Tabla No. 1 se observa que en relación a los datos poblacionales se obtiene durante todas las 

evaluaciones los valores para el promedio de la población atendida, hombres, mujeres, mayores de 
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60 años y de los menores de un año se mantienen dentro de los límites del intervalo de confianza 

estimado para el 95% de confiabilidad. 

La presencia de los profesionales por espacio de casi dos años en los municipios les permite conocer 

mejor a su población, por otro lado se establecen mejor los límites territoriales de atención lo cual 

redunda en mayor exactitud de los datos. 

 

Tabla 1. Distribución de los datos poblacionales. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Población 3484,88 2379,42 3644,3* 2497,06 2984,7 2756 3196,5 2766,08 

Hombres 1597,37 1106,23 1363,13* 1149,97 1103,1 993,2 1703.58 7116.13 

Mujeres 1795,14 1405,57 1502,6* 1359,76 1227,2 1110,1 1649.48 1543.70 

Mayores de 

60 años 
411,38 324,04 362,9* 459,76 

271,9 301,4 384.45 2141.255 

Menores de 

un año 
44,51 110,73 38,3* 38,05 

41,85 305,4 31.70 32.710 

Fuente: Planilla de recolección de datos. *Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 
En la tabla No. 2 se presentan los resultados asociados a las variables que miden la estructura y 

recursos de las unidades de salud en las que están insertados nuestros médicos. De los 740 

instrumentos evaluados 697 para el 94,2 respondió estar ubicado en una unidad básica de salud, sólo 

el 5,8% no lo está. Resultado este superior al de noviembre de 2015 que alcanzó el 92,77%, al de 

octubre de 2014 donde el 91,4% refirió estar ubicado en una unidad básica de salud y ligeramente 

inferior al de mayo de 2015 que fue de un 94,8%, pero dentro del intervalo estimado para este 

indicador. 

Se encuentran insertados en estrategia de salud de la familia 699 para el 94,4%, se incrementa en 

relación a las mediciones realizadas con anterioridad, de ellos 632 se encuentran en un solo equipo 

de salud (90,4%), 60 en más de un equipo (8,6%) y 7 sólo lo están parte del tiempo para un 1,001%. 

No están insertados en estrategia de salud de la familia 41 médicos para un 5,6%. 

Tienen población definida 677 profesionales para un 91,1%, superior al 84,03% obtenido en 

noviembre de 2015, al registrado en mayo de ese propio año de 82,7% y al de la línea base de 85,1% 

registrado en octubre de 2014. 

El 100% de los profesionales que informaron no trabajar insertados en estrategia de salud de la 

familia afirman que se encuentran ubicados en una unidad básica con “modelo tradicional” (clínico, 
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pediatra, ginecólogo o una organización parecida) y 25 para un 3,37% plantean atender 

exclusivamente o casi exclusivamente demanda espontánea. 

Las condiciones estructurales mejoran con el transcurso del tiempo en cada una de las mediciones, 

aunque no se obtienen valores porcentuales elevados la tendencia es creciente, resultado de uno de 

los ejes del Programa asociado a las inversiones en estructura y equipamiento de las unidades. 

La presencia de enfermera en el equipo de salud tiene una tendencia al incremento así como el 

completamiento de los agentes comunitarios, aunque en menor magnitud lo que expresa el 

compromiso de los municipios con garantizar los recursos humanos necesarios para prestar un 

servicio de calidad en la Atención Básica. 

Las actividades de promoción de salud, así como las visitas domiciliares tienen una tendencia al 

incremento. No así la presencia de equipamientos adecuados y el completamiento del Cuadro Básico 

de Medicamentos por encima del 85% lo que afecta directamente la calidad del servicio que presta el 

equipo de salud. 

En todas las mediciones se obtienen valores porcentuales elevados en relación con la capacidad de 

las unidades de tener un sistema de derivación de pacientes, sin embargo la retroalimentación de la 

Atención Secundaria tiene una tendencia decreciente llegando a valores del 12,7% en junio de 2016. 

 

Tabla 2. Comportamiento de las variables asociadas a la estructura y recursos de las Unidades 

Básicas de Salud. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicadores 

Seleccionados 
Categorías 

Evaluaciones 

Octub. 2014 Mayo 2015 Nov. 2015 Junio 2016 

No. % No. % No. % No. % 

Ubicado en Unidad 

Básica de Salud 

Sí 
753 91,4 768 94.8 732 92.77 697 94.2 

NO 
71 8,6 42 5.2 57 7.3 43 5.8 

Insertado en 

Estrategia de Salud de 

la Familia 

Sí 
752 91,3 747 92.2 722 91.5 699 94,4 

NO 
72 8,7 63 7.7 38 4.8 41 5.5 

Tiene población 

definida 

Sí 
701 85,1 670 82.7 663 84.3 677 91.5 

NO 
123 14,9 140 17.28 126 15.9 63 8.5 

Condiciones 

estructurales 

adecuadas 

Buenas 
439 53.3 458 58.6 488 61.8 483 65,30 

Regulares 
385 46.7 352 41.4 301 38.2 257 34.7 

Tiene Enfermera Sí 
745 90,4 773 95.43 759 95.94 721 97.4 
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NO 
79 9,6 37 4.57 30 4.06 19 2.6 

Tiene completo los 

Agentes Comunitarios 

Sí 
533 64,7 531 65.5 484 61.4 482 65.1 

NO 
291 35,3 279 34.5 305 38.6 258 34.9 

Tiene espacio Físico 

para realizar 

actividades 

Sí 
578 70,1 586 72.3 588 74.52 604 81.6 

NO 
246 29,9 224 27.7 201 25.48 136 18.4 

Realiza actividades de 

Promoción 

Sí 
738 89.57 766 94.56 748 94.8 734 99.2 

NO 
86 10.43 44 5.44 41 5.2 6 .8 

Realiza visitas 

domiciliares 

Sí 
744 90,3 753 92.96 744 94.29 707 95.5 

NO 
80 9,7 57 7.04 45 5.71 33 4.5 

Completamiento 

Cuadro Básico de 

Medicamentos 

Menos de 

85% 

385 46,7 642 79.2 615 78 303 84 

Más de 

85% 439 53,3 168 20.8 174 22 118 15.9 

Tienen equipamiento 

adecuado en la Unidad 

Sí 

433 52,5 440 54.32 468 59.3 390 52,7 

NO 
391 47,5 370 45.68 321 40.7 350 47.3 

Tiene sistema de 

derivación de 

pacientes 

Sí 

659 80,0 650 80.24 641 81.24 648 87.6 

NO 
165 20,0 160 19.76 148 18.76 92 12.4 

Tiene 

retroalimentación de 

la Atención 

Secundaria 

Sí 

164 19,9 100 12.3 106 13.4 94 12.7 

NO 
660 80,1 710 87.7 683 86.6 646 87.3 

            *Diferencia estadísticamente significativa al 95% 
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Al indagar sobre los medicamentos que con mayor frecuencia han tenido en falta en sus unidades 

básicas de salud los profesionales refieren en orden de frecuencia los analgésicos y antiinflamatorios, 

antihipertensivos y antibióticos. 

En relación con los exámenes diagnósticos con los que los profesionales tienen mayor dificultad para 

indicar a los pacientes, en orden de frecuencia refirieron en primer lugar el ultrasonido, la 

Tomografía Axial Computarizada, Endoscopía, Rayos X y la Resonancia Magnética Nuclear. 

En la tabla No. 3 se muestran los resultados asociados a las actividades del curso de especialización. 

Se observa una disminución en el tiempo en el porcentaje de profesionales matriculados y 

trabajando, lo que consideramos está asociado a que un número importante de ellos terminaron la 

primera etapa y se encuentran aguardando la matrícula para la segunda etapa del curso, de igual 

manera disminuye el porcentaje de tutores definidos, aspecto que ha sido una dificultad identificada 

en el desarrollo del Programa y se debe en lo fundamental a la capacidad e las universidades de 

satisfacer la demanda elevada de alumnos en un corto período de tiempo. 

Sin embargo, en relación con la supervisión los valores porcentuales se incrementan en el tiempo en 

relación a la que se realiza cada tres meses o menos. 

El acceso de los profesionales a Internet se incrementa discretamente y se asocia a las mejoras de las 

facilidades en algunos municipios, aunque no constituye un problema de gran magnitud, quienes lo 

tienen se ven imposibilitados de cumplir con las actividades del curso de especialización como está 

planificado. 

 

Tabla 3. Comportamiento de las variables asociadas al Curso de Especialización. Octubre 2014 – 

Junio 2016. 

Variables asociadas al 
Curso de 

Especialización 
Categorías 

Evaluaciones 

Octub. 2014 Mayo 2015 Nov. 2015 Junio 2016 

No. % No. % No. % No. % 

Matriculado y 
trabajando con la 
universidad en la 
especialización. 

Sí 748 90,8 770 95.06 662 83.9 619 83.6 

NO 
76 9,2 40 4.94 127 16.1 121 16.4 

Tiene Tutor definido 
Sí 699 84.8 738 91.1 631 80 559 75.5 

NO 125 15.2 72 8.9 158 20 181 24.5 

Supervisión 
Cada 3 meses 692 83.98 731 90.3 738 93.5 701 94.7 

Otra frecuencia 132 16.02 79 9.7 51 6.5 39 5.3 
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Tiene acceso a Internet 
para su trabajo efectivo 

en la especialización. 

Sí 697 84,6 687 84.8 680 86.18 660 89.2 

NO 127 15.4 123 15.2 109 13.82 80 10.8 

 

En la tabla No. 4 se presentan los resultados del proceso de dispensarización realizados por los 

profesionales en las unidades básicas de salud, se observa la tendencia hacia la línea base en el 

promedio de la población dispensarizada, sin embargo se observa una disminución en el promedio 

de la población dispensarizada en el resto de los indicadores tanto en relación con la medición 

realizada en mayo como con la de la línea base de octubre de 2014. Sobre todo en los hipertensos, 

diabéticos y fumadores. Consideramos que se debe después de más de dos años de trabajo en la 

misma comunidad a la determinación precisa del tamaño de las poblaciones, la estabilidad de los 

profesionales y una determinación adecuada de los riesgos. Aunque no debe descartarse que no es 

una prioridad en el modelo de atención básica de Brasil la clasificación en categorías de riesgo de la 

población para realizar el trabajo de la atención básica, y definir las prioridades y medidas de 

intervención, elemento indispensable del trabajo de estos profesionales en Cuba.  

 

Tabla 4. Comportamiento de la dispensarización en las unidades de salud estudiadas. Octubre 2014 

– Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Total de 

población 

dispensarizada 

3034,11 2220,292 3139,2* 2658,83 3078,2 2130,74 3353.1E3 7524.19 

Menores de 

un año 
63,53 357,575 49,9* 151,32 

41,7 296,8127 94.86 494.36 

Embarazadas 23,93 20,095 28,60* 24,39 20,6 26,8 21.37 22.62 

Embarazadas 

adolescentes 
5,48 6,337 10,6* 86,77 4,59 11,2 4.84 8.98 

Hipertensión 

Arterial 
346,15 329,097 378,2* 450,31 

275,8 250,5 287.41 274.62 
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Diabetes 

Mellitus 
120,01 184,904 123,1 116,22 

92,5 106,7 101.45 301.19 

Fumadores 307,34 414,295 249,5* 528,25 164,8 308,2 192.17 314.13 

Trastornos 

Mentales 
96,20 222,325 120,3* 521,25 

75,56 185,4 65.30 170.009 

Tuberculosis 1,11 8,21 1,39 7,66 0,71 1,68 18.07 136.99 

Encamados 12,13 14,974 12,74 15,13 10,19 20,6 12.58 25.88 

Desnutridos 9,64 24,128 8,9 26,44 2,10 5,74 5.00 16.30 

Obesos 165,40 316,156 91.86* 176,90 60,88 134,3 88.75 201.32 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 
En la tabla No. 5 se muestra el promedio de horas trabajadas en cada una de las mediciones 

realizadas, se aprecian diferencias estadísticamente significativas para el total de horas trabajadas, 

las horas dedicadas a las consultas programadas, espontáneas y a la promoción de salud. 

 

Tabla 5. Variables asociadas al tiempo trabajado por los profesionales según la actividad que 

realizan. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Total horas de Trabajo 151,84 88,042 138,61* 101,06 127,3* 78,1 144.64 26.81 

Total de horas consulta 

programada 
104,42 159,261 114,63* 128,09 114,4* 115,5 164.37* 122.71 

Total de horas consultas 

espontánea 
77,47 99,057 70,17* 96,52 69,7* 136,7 81.92 84.94 

Total horas de visitas 

domiciliares 
19,10 23,771 15,37 32,05 14,9 30,5 15.47 18.77 

Total de horas dedicadas a 

la promoción 
27,72 94,969 18,77* 56,77 16,9* 42,1 11.01* 11.51 

Total de horas dedicadas a 

la especialización 
35,48 166,222 25,81* 34,19 28,2* 51,8 24.91 11.45 
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En la tabla 6 se presentan indicadores de resultados seleccionados en relación con las consultas para 

cada una de las mediciones, se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las 

consultas espontáneas, de Salud Mental, el promedio de controles a las embarazadas y el promedio 

de consultas a los pacientes desnutridos. 

El valor promedio de las consultas totales se mantuvo dentro de los intervalos estimados en cada 

medición, sin embargo el patrón de las consultas programadas y espontáneas se invirtió en el tiempo 

a favor del primero con un intervalo cada vez más amplio con valores estadísticamente significativos. 

El promedio de consultas a pacientes hipertensos y diabéticos mantuvo valores muy similares en 

cada medición, no así para el caso de las consultas a pacientes con problemas de salud mental y 

desnutridos que se incrementó significativamente y los controles a las gestantes que disminuyeron 

en el tiempo. 

 

Tabla 6. Indicadores de resultados de la atención básica seleccionados. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Total de Consultas 340,34 221,016 324,17 171,02 321,1 170,6 330.33 130.20 

Consultas 

Programadas 
181,15 149,466 195,52 125,72 161,9* 113,1 195.91* 129.82 

Consultas Espontáneas 339,24 3346,343 143,43* 123,01 113,7* 118,7 121.00* 105.12 

Hipertensos 89,66 104,552 84,40 95,09 78,5* 97,2 88.96 118.18 

Diabetes Mellitus 35,55 47,786 34,89 58,53 30,7 49,3 35.54 59.82 

Salud Mental 28,02 82,255 23,96 54,16 23,4 38,6 33.86* 130.18 

Obesos 23,77 60,646 14,40* 34,86 13,10* 26,9 22.17 68.73 

Controles por 

Gestantes 
21,17 106,087 18,64 111,08 11,6* 96,5 8.73* 14.28 

Gestantes Captadas 

primer Trimestre 
- - 7,26 8,78896 10,9 47,8 10.67 18.96 
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*Diferencia estadísticamente significativa al 95%. 

 

 

 

2. Avaliação dos médicos cubanos do PMM nos Distritos Sanitários Indígenas – DSEI (n=85)   

Se encuestaron los 85 médicos seleccionados en la muestra, fueron rechazados cuatro instrumentos 

por no contar con la calidad necesaria en el llenado de la información, finalmente quedaron 

incorporados para el análisis 81 instrumentos que representan el 95.29% de respuesta en los dos 

primeros cortes, en la última evaluación en junio de 2016 salió un sujeto de la investigación por fin 

de misión por lo que finalmente son evaluados 80 instrumentos para un 94,11% de respuesta, 

aceptable en este tipo de investigación. 

En la muestra estudiada están representados 15 estados de los 16 donde se encuentran ubicados 

Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, 62 municipios, 28 DSEI, 71 Polos Bases, 268 aldeas y 55 

etnias. 

El 100% de los médicos cooperados que participaron en la investigación son especialistas en Atención 

Básica, todos han cumplido misión internacionalista anterior, el 36% tiene conocimiento de Medicina 

Natural y Tradicional a nivel de cursos de postgrados o maestrías. El 82,7% está representado por el 

sexo masculino y el 17,3% por el sexo femenino. 

Desde el punto de vista del tipo de ubicación 68 se encuentran ubicados en Polo Base I (85%), 8 en 

Polos bases II (10%), y 4 en otro tipo de ubicación para un 5%. 

Se encuentran insertados en equipos multidisciplinarios de Salud Indígena 78 para un 97,5% en el 

corte realizado en junio por encima de los 75 registrados en noviembre de 2015 para un 92,5% y de 

los 69 médicos refirieron estar insertados en equipos multidisciplinarios para un 85,18%, lo que 

representa un incremento de un 12,3% desde el inicio de la investigación. Sólo dos profesionales lo 

están de manera parcial (2,5%) y ninguno refirió no estar insertado.  

Trabajan en estrategia de salud de la familia 75 profesionales para un 93.75%, valor superior al 

registrado en el corte de noviembre de 2015 que fue de 69 médicos para un 85.18% y al de mayo de 

Tuberculosis - - ,69 2,92599 0,62 3,06 .60 1.49 

Encamados - - 4,94 7,17917 4,21 5,4 5.67 8.45 

Desnutridos - - 1,90 8,00425 1,36 3,2 3.05* 16.71 
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65 para un 80,24%, esto representa un incremento del 13,75%. Lo hacen de forma parcial 1 (1,25%) y 

no trabajan en estrategia de salud de la familia 4 para un 5%. 

 

Tabla 1. Distribución de los datos poblacionales. Mayo 2015 - Junio 2016.  

 
                            *Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

 

El promedio de familias que tiene bajo su atención los profesionales ubicados en DSEI es de 362, 13 

con una población promedio a atender de 1832,03 personas, de ellas en promedio 914.05 del sexo 

femenino y 813,37 del sexo masculino, 41,99 menores de un año y 95,8 mayores de 60 años. 

En relación con las características de la unidad de trabajo, las condiciones y el personal para trabajar 

el 100% de los profesionales informó que tienen enfermera por encima de los 78 (96,29%) 

registrados en mayo, se mantiene el registro del 100% de los médicos que informan la presencia de 

auxiliar o técnico de enfermería, así como la de otro médico en la unidad 19 profesionales para un 

23,4%. Tienen completos los agentes comunitarios de salud indígenas 61 para el 76,25%, por debajo 

del valor registrado en noviembre de 63 (77,77%) y ligeramente por encima del de mayo con un valor 

de 60 equipos de agentes comunitarios completos 74,07%. Sobre la presencia de algún practicante 

de Medicina Tradicional, pajé, curandero, chaman, entre otros se incrementó el registro a 67 para un 

83,75% muy por encima de los 43 registrados en noviembre (53,08%) y significativamente superior a 

los 19 de mayo de 2015 para un 23,45%.  Informan que cuentan con Agente Comunitario de Salud 

Indígena 75 profesionales en todas las mediciones para un 93,75%. Disminuye el número de 

profesionales que informan que supervisan a sus agentes a 45 para un 56,25% en relación con los 49 

de noviembre (60,49%) y 53 de mayo (65,4%) e informan que reciben capacitación un número similar 

en todas las evaluaciones, 60 para un 75%.  
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En la tabla No. 2 se muestran los resultados de la dispensarización, se observa para los Distritos 

Sanitarios Especiales Indígenas un incremento de esta actividad en la mayoría de los indicadores 

evaluados, siendo los más significativos el caso de la Diabetes Mellitus, el alcoholismo, la 

Tuberculosis, la Malaria y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, aspecto que expresa la 

tendencia a mejorar la identificación de los riesgos de salud en la población atendida lo que permite 

determinar las prioridades, estratificarles y establecer un plan de acción para su seguimiento y 

control. Llama la atención la discreta disminución en el caso de los pacientes con Hipertensión 

Arterial aspecto en que se debe profundizar en evaluaciones posteriores. El cambio en los 

indicadores de resultados se debe comenzar a observar en el futuro como consecuencia de las 

acciones de salud en la comunidad. 

 

Tabla 2. Pacientes dispensarizados en DSEI. Mayo 2015 –Junio 2016.  

 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

Sobre la presencia de espacio físico en las unidades para las actividades de promoción y educación en 

salud respondieron afirmativamente 57 profesionales para el 71,25%, superior a los valores 

registrados en las mediciones del año 2015 tanto en mayo como en noviembre el 62,9% (61 

médicos), al evaluar si estos espacios existen fuera de la unidad de salud el porcentaje se incrementó 

a un 82.25% con 66 respuestas afirmativas, ligeramente superior a la evaluación realizada en el mes 

de noviembre 79,01 % (64 profesionales) en relación con el 66,6% (54 profesionales) de mayo 2015. 
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En relación con la percepción de si son adecuadas las condiciones estructurales de la unidad de salud 

se incrementó a un 35% (28) en relación con la evaluación de noviembre 27,16% (22) y mayo 17,28% 

(17), el 36,25% dice que sólo parcialmente (28) y el 28,75% dijeron que no son adecuadas (23). Estos 

resultados se corresponden con los resultados asociados al eje del Programa Más Médicos que 

responde a la mejora de la infraestructura de las unidades de salud para lo que se invierte un 

presupuesto anual. 

En relación al cuadro básico de medicamentos disminuye el registro de los que informan que se 

encuentra por debajo del 60% a 33 médicos para un 41,25% en relación con los 35 que notificaron en 

noviembre (43,2%) y los 40 profesionales que notificaron este problema en mayo (49,38%), se 

mantienen 30 registros para el completamiento entre un 60 y 85% del cuadro básico para un 37,03, 

discretamente mayor a los 28 de la iteración de mayo (34,56%) y 17 (21,25%) lo ubican por encima 

del 85%, uno más que en noviembre 16 (19,75%) y cuatro más que en mayo de 2015 que se 

registraron 13 para un 16%. Los profesionales informan en ambos períodos que las faltas más 

frecuentes se encuentran en el grupo de los analgésicos, antinflamatorios, los antibióticos, en 

especial los antiparasitarios y los antihipertensivos.  

En relación a la pregunta de si cuenta con otros tipos de insumos para la atención al igual que en la 

evaluación del mes de noviembre 31, cuatro profesionales más que en mayo contestaron 

afirmativamente para un 38,27%, 39 informaron que cuentan con ellos de forma parcial para un 

48,14% y sólo 11 informaron no tener para un 13,58%. A la pregunta de si el equipamiento que 

tienen en la unidad de salud es adecuado para prestar servicio disminuye con relación a las dos 

primeras iteraciones, sólo 8 contestaron afirmativamente para un 10% en relación con los 14 de 2015 

para un 17,28%, de manera parcial se incrementa en tres cooperantes 47 para un 58,02% y 20 

informaron que no son adecuados, cinco menos que a inicios de 2015 para un 24,69%. Al preguntar 

si estos equipamientos estaban listos para el uso obtiene un resultado similar al de noviembre de 

2015 con 26 para un 32%, en relación con los 21 de mayo de 2015 para un 25,92%. 

Al indagar con los profesionales si tienen normas/protocolos de atención se incrementa la respuesta 

afirmativa al 52,5% (42) en relación con el 46,9% de noviembre (38) y el 43,2% de mayo (35). Solo 

declararon no contar con ellos 12 médicos para un 15%. 

En cuanto a si realizan actividades de promoción y educación en salud de manera individual, se 

incrementa en las dos últimas mediciones al 95% (77) en comparación con el 92,5% de mayo. El 

93,8% refieren hacerlo de forma colectiva también discretamente superior al 90,12% obtenido 

anteriormente.  
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El 100% de los encuestados afirmaron realizar visitas domiciliarias.  

Disminuye discretamente el porcentaje de encuestados que informaron que atienden tanto de 

manera programada cómo espontánea a sus pacientes de 85% al 83,9%, afirmaron contar con 

transporte para realizar sus acciones el 69,1%, ligeramente superior al porcentaje registrado en mayo 

de 2015 de 66,6%. 

El 32% informó contar con intérprete para las entrevistas discretamente superior al porcentaje de la 

evaluación anterior correspondiente al 27,1%. Informaron no necesitar de intérprete el 35% 

significativamente inferior al porcentaje registrado en 2015 del 43,2%, consideramos está 

relacionado al tiempo que tienen los profesionales de trabajo en las comunidades indígenas que les 

ha permitido integrase, conocer su lenguaje, dialectos y formas de comunicación.  

El porcentaje de médicos que utiliza los beneficios de la telesalud se incrementa significativamente 

del 11,11% al 24,7% que representan 20 profesionales en las dos últimas mediciones, disminuye 

significativamente el porcentaje de profesionales que refieren nunca utilizarla, de un 60,4% a un 

37,03% (30), aspecto relacionado a la adaptación y dominio en el uso de estas herramientas, sobre 

todo si consideramos que los médicos provienen de una práctica profesional donde no es habitual su 

uso. En cuanto al uso frecuente de las hierbas medicinales también se incrementa significativamente 

el valor porcentual de un 45,6% en la medición de mayo a un 62,9% en noviembre de 2015 y junio de 

2016 asociado sobre todo al proceso de integración con la comunidad, conocimiento de sus 

costumbres y utilización de la medicina natural, disminuye los que la utilizan raramente de un 39,2% 

al 25,9% y de igual manera los que afirman nunca utilizarla del 14,8% al 5%, sólo 4 profesionales.  

Al indagar en el cuestionario sobre el curso de especialización en Atención Básica se obtienen 

resultados similares en las mediciones del 41,9%, el número de profesionales matriculados en el 

curso de Salud Indígena se incrementa nuevamente a un 96,25% (77 profesionales) de un 92,5% en 

noviembre y un 97,5% en mayo. Este es un aspecto estrechamente relacionado con la terminación 

del curso por algunos profesionales, también disminuye significativamente el acceso a Internet 

efectivo para realizar las tareas del curso de un 88,8% en las dos últimas evaluaciones. Afirman tener 

tutor definido para el curso un porcentaje similar en todas las mediciones de un 93,8%.   

En relación con la frecuencia de la supervisión se obtienen resultados similares para los que la 

reciben mensualmente, 56 profesionales para un 70%, en el caso de los que la recibían 

trimestralmente pasan de un 50,6% en mayo a un 9,8% en las dos últimas evaluaciones, sólo 8 

médicos, consideramos está asociado a la estabilidad en la contratación de los supervisores, el 

completamiento de la plantilla necesaria para lograr atender al número de médicos participantes del 
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programa y a la madurez que ha ganado el propio proyecto en la organización de sus procesos. De los 

médicos que informan no recibir este tipo de control disminuye significativamente el porcentaje de 

un 13,5% en la primera evaluación pasó a un 6,17% en la segunda y a un 2,5% en la tercera. 

En la tabla No. 3 se muestra el promedio de horas trabajadas según las diferentes categorías 

definidas para esta variable en la investigación. El valor promedio es de 174,4 con una tendencia al 

incremento, como promedio se dedicaron 82 horas a las consultas de control y 48, 75 a las de 

seguimiento, 27,8 horas como promedio a las visitas domiciliares con tendencia al incremento, 18,83 

dedicadas a la promoción de salud y 25,3 horas dedicadas a la especialización con estabilidad en el 

tiempo. 

Tabla 3. Indicadores de horas trabajadas. DESI Mayo 2015 – Junio 2016.  

 

* Intervalo de Confianza al 95% de confiabilidad  

  

En la tabla No. 4 se presentan los estimados para los principales indicadores de resultados evaluados 

en la investigación, en promedio los médicos cooperados brindan 213,51 consultas en los DESI con 

una clara tendencia al incremento, de 212,1 en mayo de 2015 a 236,03 en junio de 2016, en el caso 

de las consultas de urgencia como promedio se realizan 26,28 con una marcada tendencia a la 

disminución, de 52,4 en mayo de 2014 a 10,25 en junio de 2016  lo que se corresponde con la 

estrategia de salud familiar, de las consultas de urgencia se derivan en promedio 9,36. 

El promedio de gestantes captadas en el primer trimestre es de 6,13 con tendencia al incremento de 

3,4 en mayo de 2014 pasó a ser de 8,69 en junio de 2016. Las consultas a gestantes muestran una 

estabilidad en las mediciones con un promedio de 16,72.  

Las estimaciones promedios de consultas para hipertensos (27,34), diabéticos (8,43), salud mental 

(6,3), Tuberculosis (0,61), Malaria (2,06), Violencia de Género (0,19), Obesidad en niños (2,59) y Sífilis 
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en las embarazadas (0,11) tienen una tendencia al incremento resultando estadísticamente 

significativos con un 95% de confiabilidad para los casos de la Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus, Salud Mental, Malaria y la Violencia de Género.   

 

 Tabla 4. Indicadores de resultados de la atención seleccionados. PMM 2015.  

 

* Intervalo de Confianza al 95% de confiabilidad  

Al preguntar a los profesionales y solicitarles informar sobre otros tipos de problemas no 

presentados en el instrumento explícitamente informaron con mayor frecuencia la presencia de 

alcoholismo, el alto índice de parasitismo así como la consanguinidad y sus secuelas.  

En relación a la existencia de Sistema de Derivación de pacientes para realizar procedimientos 

diagnósticos se incrementa el valor porcentual a 60% en relación con el 50% de la segunda iteración 

y el 53% de la primera. En el caso de los sistemas de derivación para tratamiento de pacientes 

también se incrementa el valor porcentual del 48,1% en mayo, al 50% en noviembre y 61,25% en 

junio de 2016. Sólo el 4,9% de los encuestados en la evaluación realizada en el mes de mayo informó 
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recibir retroalimentación de los pacientes derivados, en el mes de noviembre este valor disminuyó 

aún más para un 3,7% en la segunda y tercera iteración.  

Al indagar sobre las especialidades que ellos consideran se hace difícil obtener una respuesta por 

orden de frecuencia plantean que Oftalmología, Ortopedia, Cardiología, Neurología y Dermatología. 

En relación con los exámenes de laboratorio que tiene mayor dificultad para encontrar solución se 

encuentran los ultrasonidos, Resonancia Magnética, las Tomografías Axiales Computarizadas, fondos 

de ojo y endoscopías.  

En relación con las medidas de seguridad se obtienen resultados muy similares en las tres 

mediciones. En relación al traslado de un 43,2% (35) en mayo, a un 46,9% en noviembre (38) y 

disminuye a un 38,75% (31) en junio de 2016, de igual manera ocurre en cuanto a la seguridad se 

refiere durante la estancia en los Polos Indígenas donde se obtuvo en mayo un valor del 40,7% (33), 

en el mes de noviembre de 43,2% (35) y se incrementa en la última evaluación a un 52,5% (42). Se 

incrementa el  porcentaje de profesionales que refirieron contar con suero antiofídico aunque 

discretamente a un 13,75% (11) de un 4,9% en noviembre y 8,6% en mayo de 2015. En relación con 

la existencia de set de urgencias se incrementa discretamente de un 6,1% en mayo, 9,8% en 

noviembre a 16,25% en junio de 2016 y en cuanto al set de apoyo vital se obtiene el mismo resultado 

en todas las evaluaciones, sólo el 3,7%. 

En relación con la Satisfacción percibida por los entrevistados se obtienen resultados similares al 

evaluar su relación con las autoridades de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), el 90% 

de los encuestados refieren tener una relación buena o muy buena con las autoridades y el 97,5% 

manifiestan tener una satisfacción buena o muy buena con el asesor internacional de la Organización 

Panamericana de la Salud que los atiende.   

En relación con el curso de especialización disminuye discretamente de un 80,24% en noviembre de 

2015 a un 75% en junio de 2016, por debajo incluso de la primera medición de 77,7% en mayo de 

2015 para las categorías muy satisfechos o satisfechos. El porcentaje de insatisfechos o muy 

insatisfechos se incrementa a un 21,25% en relación con el 19,4% en mayo y el 12,3% de noviembre 

de 2015.  

En relación con la supervisión se incrementa ligeramente el valor porcentual para un 88,75% de un 

81,48% en la primera evaluación y un 85,18% en la segunda para las categorías muy satisfechos o 

satisfechos.  
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Al evaluar la satisfacción percibida con el Programa Más Médicos se incrementa significativamente el 

valor porcentual a un 98,75% de un 91,3% registrado en noviembre y un 87,65% en la evaluación de 

mayo para las categorías de satisfecho o muy satisfecho. 

 

3. PCATool – Avaliação dos serviços de APS com médicos cubanos do PMM  

2.1 Perfil dos médicos do PMM 

Foram enviados os questionários do PCATool a 9600 médicos cubanos do Programa Mais Médico. 

Desse total, obtivemos 8235 questionários respondidos no período, correspondendo a 85,8% do 

total, com perda de 1365 médicos (14,2%). 

Na tabela 1 é apresentado o perfil dos médicos cubanos entrevistados, com relação às características 

sociodemográficas, de formação acadêmica, experiência de trabalho e o tipo de município em que 

foram alocados. Destaca-se que 100% dos médicos possuem formação em Medicina Geral e Integral 

e com experiência internacional prévia ao PMM, mais da metade são do sexo feminino e a média de 

idade é de 43 anos.  

A classificação de municípios apresentada é a utilizada pelo Ministério da Saúde, por meio de atos 

normativos (Portaria Interministerial n.o1369/2013, Edital n0 40 de 18 de julho de 2013 e Edital n0 22 

de 31 de março de 2014), como critério de priorização para a alocação dos médicos do PMM nas 

regiões de vulnerabilidade.  O perfil que mais recebeu médicos neste estudo foi o ‘Demais 

localidades’ (41%), que são referentes aos 40% dos setores censitários com os maiores percentuais 

de população em extrema pobreza dos municípios. Os setores censitários mais vulneráveis das 

capitais (6,2%) e das regiões metropolitanas (14,7%) foram as que tiveram menos médicos 

participantes deste estudo. 
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Tabela 1 – Perfil dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos no Brasil, Brasil. 

Variáveis N. % 

Sexo 
Feminino 4967 60,2 

Masculino 3268 39,2 

Idade (anos) 

35-39 1811 22,0 

40-45 4282 52,0 

Mais de 45 2142 26,0 

Formação 
Medicina Geral e Integral 8235 100 

2a especialidade 494 6,0 

Experiência APS (anos) 

Até 5  2388 29,0 

De 5 a 10  4612 56,0 

Mais de 10  1235 15,0 

Experiência Internacional 
Sim 8235 100,0 

Não 0 0 

Município 

20% de Pobreza* 2158 26,2 

G 100** 980 11,9 

Região Metropolitana*** 1210 14,7 

Capitais**** 511 6,2 

Demais localidades***** 

Total 

3376 

8235 

41,0 

100,0 
*Municípios com 20% mais população extrema pobreza.  
** 100 municípios com mais de 80 mil hab. com baixa receita pública e vulnerabilidade.  
***40% setores censitários com maior pobreza nas regiões metropolitanas. 
****40% setores censitários com maior pobreza nas capitais. 
*****40% setores censitários com maior pobreza nos demais municípios. 
 
 
 
 
 

1. Escores Essencial e Geral e por atributo da APS  

Os escores dos atributos essenciais (acesso, longitudinalidade, coordenação e integralidade) e 

derivados (orientação familiar e orientação comunitária) e os escores Essencial e Geral da APS na 

avaliação dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos estão apresentados na tabela 2. O Escore 

Essencial foi 7,6 e o Escore Geral da APS foi 7,9. Tanto o Escore Essencial como Geral da APS ficaram 

acima do ponto de corte (6,6) indicando alto grau de orientação a APS para os serviços avaliados.   

Considerando a análise por atributo e dimensão dos atributos, apresentado na tabela 8, observa-se 

sete atributos com alto escore de APS e um abaixo do ponto de corte, o atributo acesso (escore=5,0). 

Os atributos com escores mais altos foram integralidade - serviços prestados (escore=9,3), 

orientação familiar (escore=8,8) e orientação comunitária (escore=8,6). Dos 114 itens que compõe o 

questionário profissionais do PCATool-Brasil, 92 itens (80,7%) ficaram acima do ponto de corte 6,6 

indicando alta orientação a APS. 
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Tabela 2 – Valores dos escores dos atributos da Atenção Primária na experiência dos médicos 

cubanos do Programa Mais Médicos, Brasil. 

Escore (0-10) N = 8235 

 A B 
Coordenação Integralidade 

G H Essencial 
APS 

Geral 
APS 

C D E F 

N 
Válido 8220 8234 8235 8215 8233 8186 8234 8224 8235 8235 

Missing 15 1 0 20 2 49 1 11 0 0 

Media 5,0 8,0 7,7 7,6 8,0 9,3 8,8 8,6 7,6 7,9 

Mediana 4,8 8,2 8,1 7,9 8,2 9,6 9,3 8,9 7,7 8,0 

DP  1,7 1,2 1,3 1,5 1,2 0,8 1,4 1,4 0,9 0,9 

Min 0 2,6 0,5 0,8 2,0 3,9 0 0 3,6 3,5 

Max 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Onde: A = Acesso; B = Longitudinalidade; C = Coordenação do cuidado; D = Coordenação-sistema de informações;  
E = Integralidade-serviços disponíveis; F = Integralidade-serviços prestados; G = Orientação Familiar; H = Orientação Comunitária. 

 

 

2.3 Top 10  

Na tabela 3 estão apresentados os 10 itens selecionados a partir dos valores médio dos escores, os 

quais representam os maiores escores dentre os 114 itens dos atributos (escores 9,78 e ≤9,92). Esses 

itens pertencem aos atributos de integralidade-serviços prestados (F1, F2, F5, F7, F11, F13), 

longitudinalidade (B2, B5), Integralidade-serviços disponíveis (E17) e orientação comunitária (H1). Os 

itens com escores mais altos foram F1 - Conselho sobre alimentação saudável ou sobre dormir 

suficientemente (9,92); H1 - Você ou alguém do seu serviço de saúde faz visitas domiciliares (9,92); e 

F7 - Verificar e discutir os medicamentos que o paciente esta usando (9,89).  

 

Tabela 3 – 10 itens selecionados com os maiores valores médios de escore atribuídos pelos 

médicos cubanos do Programa Mais Médicos. 

Itens 
N 

Media DP Min Max 
Val Perda 

B2. Você consegue entender as perguntas 
que seus pacientes lhe fazem? 8235 0 9,85 0,76 0,00 10,00 

B5. Você dá aos pacientes tempo suficiente 
para falarem sobre as suas preocupações 
ou problemas? 8235 0 9,78 1,00 0,00 10,00 

E17. Cuidados pré-natais 8235 0 9,81 1,08 0,00 10,00 

F1. Conselhos sobre alimentação saudável 
ou sobre dormir suficientemente 8191 44 9,92 0,53 0,00 10,00 

F2. Segurança no lar (como guardar 
medicamentos em segurança) 8187 48 9,79 0,89 0,00 10,00 

F5. Conselhos a respeito de exercícios 
físicos apropriados 8214 21 9,81 0,87 0,00 10,00 
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F7. Verificar e discutir os medicamentos 
que o paciente está usando 8208 27 9,89 0,71 0,00 10,00 

F11. Como prevenir quedas 8145 90 9,74 1,00 0,00 10,00 

F13. Cuidado de problemas comuns 
relativos a menstruação ou a menopausa 8154 81 9,78 0,94 0,00 10,00 

H1. Você ou alguém do seu serviço de 
saúde faz visitas domiciliares? 8235 0 9,92 0,70 0,00 10,00 

 
 

2.4 Acesso 

 Na figura 1 pode-se observar separadamente os resultados de acesso, o atributo que teve a 

pior avaliação segundo os médicos cubanos do PMM. Dos nove itens desse atributo, seis deles 

ficaram abaixo do ponto de corte (A1, A2, A5, A6, A7, A9). Os itens com melhor desempenho foram 

os relacionados ao atendimento à demanda espontânea (A3=9,3), a facilidade de marcar consultas 

(A8=8,8) e ao aconselhamento por telefone (A4=7,1). Os itens que mais contribuíram para o baixo 

escore de acesso foram os relacionados à disponibilidade dos serviços quando estão fechados aos 

sábados e domingos ou após as 20h (A1, A2, A6 e A7). 

 

Figura 1 – Escores dos itens do atributo acesso na avaliação dos médicos cubanos do Programa 

Mais Médicos, Brasil. 

 

*O escore de APS ≥6,6, em uma escala de 0 a 10, é considerado alto escore. 

 

2.5 Análise por Região  

 

Na Tabela 4 observa-se os resultados distribuídos por Região do Brasil. A Região com o maior número 

de médicos deste estudo foi a Nordeste (3297 médicos), seguido da Região Sudeste (2195), Sul 

(1199), Norte (974) e Centro-Oeste (570).  Com relação aos escores, a Região Sul é a que apresenta 

os valores mais altos, tanto para o Escore Essencial (7,8), como para o Escore Geral da APS (8,0). As 

regiões que apresentam o Escore Geral mais baixos são a Região Centro-Oeste (7,8) e a Sudeste (7,8). 

Os escores de acesso ficaram abaixo do ponto de corte em todas as regiões, sendo a que apresentou 

Ponto de corte 
para alto escore 

da APS* 
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o valor mais baixo foi a Região Nordeste (4,8) e o mais alto a Região Sul (5,6). As diferenças nos 

escores entre as regiões não foram estatisticamente significativas. 

 

Tabela 4 – Escore médio (0-10) dos atributos da APS na perspectiva dos médicos cubanos do 

Programa Mais Médicos, por região geográfica do Brasil. 

Atributos da APS Norte 
(n=974) 

Nordeste 
(n=3297) 

Sudeste 
(n=2195) 

Sul 
(n=1199) 

Centro-
Oeste 

(n=570) 

Acesso 5,2 4,8 5,0 5,6 5,1 

Longitudinalidade 7,9 8,1 7,9 8,1 7,9 

Coordenação do Cuidado 7,6 7,7 7,9 7,9 7,5 

Coordenação Sistema de Informação 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 

Integralidade - Serviços Disponíveis 8,0 8,0 7,8 8,4 8,0 

Integralidade - Serviços Prestados 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 

Escore Essencial da APS 7,6 7,6 7,6 7,8 7,5 

Orientação Familiar 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6 

Orientação Comunitária 8,6 8,8 8,4 8,6 8,4 

Escore Geral da APS 7,9 7,9 7,8 8,0 7,8 

 

 

Considerações Finais 

Este estudo traz contribuições importantes para o debate sobre a Atenção Primária no Brasil, 

inserindo o Programa Mais Médicos no contexto das políticas públicas de fortalecimento dos 

sistemas de saúde baseados na APS.  Apesar de todas as evidências que comprovam que sistemas de 

saúde com forte APS são mais efetivos, ainda não avançamos no Brasil para uma APS efetiva e de 

qualidade, com acesso universal, sendo necessário seguir com os esforços para que a APS esteja no 

centro da agenda política sanitária, acompanhada de medidas estruturais para sua consolidação 

como porta de entrada e ordenadora do sistema.  

O PMM é um forte impulso para o fortalecimento da Saúde da Família no SUS, estratégia 

cientificamente comprovada como efetiva para a saúde da população, quando implementada de 

acordo com as normas e princípios que a regem. Para isso é necessário, dentre outras medidas, ter 

equipes completas, com profissionais com formação e competência para o desenvolvimento do 

trabalho na APS, com compromisso e responsabilização sanitária com o território e a população. A 

ausência de um profissional da equipe básica colocaria em risco o seu desempenho e nas quais um 

profissional médico é essencial para garantir resolutividade35. 

Sob a perspectiva de mais de oito mil médicos, maior amostra de profissionais de saúde em estudos 

com o PCATool encontrada na literatura, é possível ter serviços com forte orientação a APS, com 

qualidade, mesmo em contexto menos favorecidos. Não se trata de discutir a pertinência ou não do 

Programa, de debater as questões políticas que o cercam, tampouco fazer comparações entre a 

atuação de médicos cubanos e brasileiros, mas sim, de reforçar as evidências de que médicos, com 
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formação em Medicina de Família e Comunidade, são mais adequados aos serviços e produzem 

resultados melhores se estiverem inseridos em equipes de Saúde da Família.   

Apesar do bom desempenho dos serviços avaliados neste estudo, o acesso segue como um desafio a 

ser superado na APS no SUS, apontando para a necessidade de mudanças e inovações 

desencadeadas pela gestão e colocadas em prática nos serviços, os quais devem ter as estruturas 

organizacionais reestruturadas a partir de ferramentas e tecnologias que proporcionem maior 

acessibilidade.  

Os problemas de acesso detectados neste estudo foram o atendimento da demanda espontânea e o 

horário de funcionamento das unidades. Os horários reduzidos de atendimento e as barreiras na 

atenção às urgências se constituem em uma grande fragilidade dos sistemas de saúde dos países 

latino-americanos40. Abrir as portas da APS para a demanda espontânea é imperativo de qualidade e 

condição de legitimidade perante a população. Caso contrário, os usuários continuarão acessando a 

serviços voltados para queixa-conduta, muitas vezes desnecessários e irracionais21, sem a presença 

dos atributos da APS.  

Este estudo demostra a qualidade do PMM na APS no SUS e a necessidade de seguir avaliando e 

produzindo conhecimentos e evidências científicas acerca da efetividade das políticas públicas, em 

especial o Programa Mais Médicos, tendo em vista a sua magnitude e ousadia em termos de 

objetivos e metas a serem alcançadas.  
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II. PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  

Nesta linha de ação estão descritas a Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos, ferramenta 

desenvolvida espacialmente para o mapeamento e divulgação da produção científica e de 

conhecimentos sobre o Programa, um estudo que mapeou e analisou os resultados das pesquisas em 

andamento e concluídas sobre o PMM entre 2013 e 2015, os estudos de caso que foram publicados 

em 2016, um estudo sobre transferências de conhecimentos e inovações no âmbito da Cooperação 

Sul-Sul viabilizada pelo PMM e, por fim, o resultado do Informe sobre Saúde Universal e o PMM.  

 

1. Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos (http://maismedicos.bvsalud.org/)  

 

 

A Plataforma de Conhecimento Programa Mais Médicos (PMM) – uma iniciativa conjunta da Rede 

de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, vinculada à Abrasco, e da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) surge do reconhecimento da importância do PMM como uma política, complexa e 

abrangente, que se insere no processo histórico de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Trata-se de uma ferramenta web que reúne um acervo de pesquisas e publicações sobre o Programa 

Mais Médicos, oferecendo um levantamento contínuo e atualizado das publicações em formato de 

artigo, trabalhos acadêmicos, capítulos de livro, entre outras, que se referem ao Programa, 

facilitando o desenvolvimento de novas pesquisas, bem como, apresentando um panorama da 

produção científica do PMM.  

Em 2016 a Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos passou por um processo de reestruturação, 

adquirindo novas funcionalidades, adquirindo um novo servidor, com apoio da BIREME, permitindo 

integração com as principais bases de dados científicos. Implementou também uma coluna dedicada 

ao gestor, denominada Olhar para a Gestão, um espaço em que o gestor encontra guias de leitura e 

análise crítica de resultados de pesquisas e estudos publicados que trazem conteúdos relevantes 

para a gestão, desde a perspectiva do Programa Mais Médicos, com o intuito de fortalecer a APS e o 

sistema de saúde.  
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Figura 2: Métricas de acesso da Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos (agosto a dezembro de 

2016).  

 

 

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

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

implementados no planejamento e programação da Plataforma em parceria com a rede de 

pesquisadores da Abrasco é ampliar a divulgação, por meio de um Plano de Comunicação, bem como 

desenvolver conteúdos para aproximar o gestor, como parte do esforço de fortalecimento da relação 

entre gestão e conhecimento científico.  

Em breve também serão lançadas as versões em espanhol e inglês da Plataforma de Conhecimentos 

Mais Médicos.  

 

2. Mapeamento e análise da produção acadêmica sobre o Programa Mais Médicos 2013 a 

2016 

 

Iniciativas para a divulgação e sistematização das produções sobre o PMM vêm sendo realizadas 

desde as etapas iniciais de implementação do PMM por meio de parceria entre a OPAS e a Rede de 

Pesquisas em APS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Por meio da Plataforma de 

Conhecimentos Programa Mais Médicos é possível acessar publicações, cadastrar e acessar 

pesquisas em andamento, compartilhar experiências relevantes para gestores, se configurando como 

importante e completa fonte de sistematização e publicização das evidências produzidas. Além disso, 

a sistematização e análise da produção sobre determinada política pública pode conduzir a processos 

mais racionais de mudanças de curso e aperfeiçoamento do programa, quando necessárias.  

Este estudo tem como objetivo principal sistematizar a produção sobre o “Programa Mais Médicos 

no Brasil” desde sua institucionalização pela Lei 12.871 até novembro de 2016, buscando caracterizá-
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la a partir de critérios específicos; elaborar síntese dos resultados identificando sua relevância e 

efeitos para a politica; identificar lacunas e novas questões de pesquisa; propor estratégia para 

aprimoramento da Plataforma de Conhecimentos Programa Mais Médicos, especialmente quanto ao 

cadastramento de novos estudos e divulgação dos resultados das pesquisas.  

A seguir será apresentada uma síntese dos resultados, cuja relatório completo será publicado e 

divulgado em evento internacional promovido pela OPAS em 2017.  

 

Pesquisas em desenvolvimento sobre o PMM (2013 – 2016)  

A grande maioria (70%) das 33 pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos Programa 

Mais Médicos encontrava-se em andamento, com predomínio de estudos nacionais, estaduais e 

macrorregionais, realizados por 22 instituições de ensino, cujos coordenadores concentram-se nas 

regiões sudeste (12) e nordeste (10). Foram identificadas 26 publicações relacionadas a 13 pesquisas 

cadastradas. A maior parte das pesquisas (26) se concentrou no eixo Provimento Emergencial e 

menor proporção no eixo Formação. Não foram identificados estudos relacionados à infraestrutura 

das UBS. A maior parte dos estudos conjugavam abordagens qualitativas e quantitativas e, em uma 

parte considerável dos mesmos (8), não foi possível identificar o tipo de abordagem metodológica, 

por falhas no cadastro das propostas.  

 

Artigos de opinião 

A maior parte dos 34 artigos de opinião foi publicada nos anos de 2015 e 2016, sendo os autores 

principais provenientes de universidades públicas, em maior número, mas também, de universidades 

privadas, da OPAS, de gestores da saúde e de representações de entidades médicas. As instituições 

de referência dos autores principais localizam-se, principalmente, na Região Sudeste, 

secundariamente no Sul e no Centro-Oeste, em função do Distrito Federal. No período analisado, não 

houve publicações de pesquisadores de instituições da Região Norte. 

Com relação à tomada de posição dos autores, a maior parte dos artigos de opinião (62%) 

apresentaram argumentos muito favoráveis/favoráveis ao PMM, enquanto 35% foram muito 

desfavoráveis/desfavoráveis. A análise temporal mostra que, ao longo do tempo, a posição manifesta 

dos autores tornaram-se mais favoráveis à política. A maior parte dos artigos muito desfavoráveis 

concentrou-se no ano de 2013, ano de lançamento do Programa, enquanto a maior parte dos muito 

favoráveis (7) se concentrou no ano de 2015, demonstrando uma mudança de posicionamento com 

o decorrer da implementação.  

 

Artigos científicos 

Os 47 artigos científicos, em sua maioria, foram publicados em 2016. O nº especial do periódico 

Ciência e Saúde Coletiva (21:9), lançado naquele ano, reúne a maior parte dos estudos empíricos 

sobre a política. No período, foi lançado Edital específico para estudos sobre o PMM, embora apenas 
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21% dos artigos façam menção a fontes de financiamento. Parte importante dos autores principais 

dos artigos (9) concentra-se na Universidade Nacional de Brasília, instituição cuja investigação foi 

beneficiária de financiamento por meio de edital público, ratificando a importância de investimentos 

para pesquisa na área. Assim como nos de opinião, a maioria dos autores principais dos artigos 

empíricos são provenientes de instituições da Região Sudeste. 

Apresentando o mesmo padrão das pesquisas, a maioria dos artigos publicados trata do eixo 

Provimento Emergencial. Parte dos artigos traz análises gerais da política como, por exemplo, 

análises jurídicas, midiáticas e de implementação.  

 

Relevância para a política 

Os 47 artigos foram analisados quanto à relevância para a política. Vinte e três artigos foram 

considerados de alta e média relevância e utilizados para a construção dos “casos temáticos”. 

Aproximadamente metade dos artigos foi classificada como de baixa ou sem relevância, sobretudo, 

em função de fragilidades metodológicas e conceituais. Alguns não analisavam o PMM, mas o 

utilizavam como caso para análise de outro tema, outros consistiam em estudos muito locais, com 

discussões prescritivas e pouco críticas. 

 

Efeitos do PMM 

Em relação aos efeitos para a política, em parte dos artigos (32%) não foi possível identifica-los ou 

então o artigo não se propunha a avaliar efeitos, visto tratar-se de revisões ou análises jurídicas. Para 

32 artigos foi possível identificar efeitos do PMM nas mais diversas áreas. Destes, 29 identificaram 

efeitos positivos e em apenas 3 os efeitos positivos e negativos eram equivalentes, sendo 

classificados como nulos. Em nenhum dos artigos analisados houve predomínio de resultados 

negativos. 

 

Análise temática 

Por meio da análise temática de todos os 47 artigos científicos foram identificadas as principais 

categorias sobre as quais versaram os estudos iniciais sobre o PMM: equidade, efetividade, formação 

profissional, implementação, práticas e processo de trabalho, abordagem midiática e análise política. 

 

Casos temáticos 

O primeiro trata da provisão e distribuição de profissionais médicos, um dos temias mais abordados. 

Os achados sinalizam diversos aspectos positivos do PMM como o aumento da relação 

médico/habitante em áreas negligenciadas como rurais, quilombolas, abaixo da linha da pobreza, 

distantes dos grandes centros e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); diminuição do número 

de municípios com escassez de médicos; redução da carência de médicos nas regiões Norte e 
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Nordeste; e convergência de investimentos entre diferentes programas direcionados para a APS 

(PMM, PMAQ e Requalifica UBS), o que fortalece as possibilidades de modificação efetiva na 

qualidade da APS.  

Alertaram também para questões crítica como indícios da alocação de médicos em equipes de saúde 

da família existentes, sugerindo efeitos complementar e substitutivo, além da manutenção de um 

quadro de insegurança assistencial pela dependência dos municípios em relação à provisão federal 

de médicos; manutenção de iniquidades distributivas para determinadas regiões (Norte e Nordeste) 

e municípios (de menor porte); menor participação no programa de UBS com pior infraestrutura. 

Outro achado foi o grande número de municípios que aderiram ao programa sem atender aos 

critérios e outros, que, ao contrário, atendiam e não não aderiram. 

As análises da implementação do PMM apontou relações assimétricas e conflitantes, presentes em 

todas as etapas, desde o anúncio ao início das atividades dos médicos cubanos. Os estudos 

identificaram resistências das instituições representantes da categoria médica e curso de medicina, 

apoio do COSEMS na articulação com os municípios, interesses político partidários e ideológicos 

conflitantes, baixo apoio da SES, cumprimento parcial da contrapartida municipal, e caráter vertical 

da relação entre MS, estados e municípios na implementação do PMM.  

Problemas estruturais da APS e da rede de atenção à saúde também afetaram as ações 

desenvolvidas pelas equipes com profissionais PMM. Ainda assim, os resultados indicaram que o 

programa contribuiu para a estruturação da APS, sobretudo nos municípios de menor porte, 

permitindo a fixação de médicos, estimulando a Educação Permanente, organização do processo de 

trabalho e troca de experiências, além das manifestações explícitas de apoio popular, melhoria do 

acesso a serviços médicos e valorização e realização de atividades de promoção da saúde e 

atendimento mais humanizado.  

A análise das práticas e processos de trabalho indica que os profissionais do PMM realizavam menos 

da metade dos procedimentos avaliados embora relatem saber fazer um número bem maior. O 

principal motivo para a não realização foi a falta de materiais e de infraestrutura das UBS. 

Um dos objetivos do programa é prestar atendimento às populações vulneráveis. Um artigo se 

apresentou efeitos positivos bastante positivos na garantia de acesso à saúde, traduzido em 

ampliação da frequência de usuários nas unidades de saúde, maior facilidade no agendamento de 

consultas e ampliação de visitas domiciliares para populações quilombolas.  

Os estudos sobre a abordagem midiática do PMM analisaram desde postagens no facebook a jornais 

de ampla circulação. Identificaram-se manifestações racistas e pouco destaque aos termos que 

caracterizam o PMM. Diversamente, grande atenção foi dada ao fato dos médicos serem cubanos. O 

estudo identificou mudanças entre o período anterior e posterior à publicação da Lei, revelando que 

a cobertura provavelmente se modificou em função da progressiva aprovação popular.  

A formação de profissionais para atuação na APS foi pouco estudada. Resultados iniciais apontam 

tendência crescente de privatização da graduação médica. Foi verificada interiorização das vagas de 

graduação em medicina em um estado analisado e expansão dos programas de residência médica no 

interior, sobretudo, em Medicina de Família e Comunidade. Análises que abordaram as percepções 

dos profissionais do PMM sobre o significado do curso de especialização em Saúde da Família, na 
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modalidade à distância, apontou que a especialização ampliou o conhecimento sobre os princípios e 

as diretrizes do SUS, fortaleceu o trabalho das equipes e a melhoria da prática clínica, mesmo para 

profissionais experientes.  

Estudos sobre a efetividade do PMM foram escassos no período, o que se justifica, em parte, pelo 

curto espaço de tempo de implementação. Em estudo que buscou adaptar metodologia para análise 

da orientação do sistema de saúde à APS, observou-se melhora nos escores da APS que deveu-se, 

principalmente, ao aumento da cobertura da ESF, maior presença de médicos na APS, aumento de 

gastos com assistência farmacêutica, adscrição da população aos serviços de APS, ampliação na rede 

de serviços por meio de unidades de pronto-atendimento, e aumento da oferta de residência em 

MFC. Análise das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária – diarreia e gastroenterite 

infecciosa – comparando-se as médias de internação com a taxa de médicos/hab., tendo como 

unidade de análise o estado, apontou redução da média de internações por DG, com expressivo 

declínio nos últimos dois anos, em comparação ao ritmo de redução de todas as condições sensíveis 

no período de 2008 a 2014, sugerindo a influência do PMMB. 

Entre os artigos sobre a efetividade do PMM considerou-se também a percepção e satisfação dos 

usuários. Os resultados mostram avaliações positivas por ter ampliado o acesso, a qualidade e a 

resolutividade dos cuidados médicos recebidos, embora persistam barreiras no acesso aos demais 

serviços de saúde. A atuação de médicos intercambistas foi bem avaliada, com ênfase na relação 

médico-usuário humanizada, caracterizada pela escuta, atenção e diálogo. Os usuários destacaram a 

presença constante de médicos nas UBS, situação que se diferenciava da anterior, indicando que, 

mesmo em equipes “completas”, não havia cumprimento da carga horária. Resultado importante foi 

a diminuição do tempo de espera para consultas em APS. Os usuários referem o idioma como uma 

barreira, amenizada pelo uso de estratégias comunicacionais nas equipes. 

  

Agenda de pesquisa 

A “formação para o SUS”, em seus diversos aspectos, constitui tema prioritário para a constituição de 

uma agenda de pesquisa para o PMM, principalmente pelo potencial de provocar mudanças 

estruturais na composição da força de trabalho médica. 

Outro eixo do programa pouco presente nas produções científicas é o da infraestrutura das UBS. 

Neste sentido, estudos que possam monitorar e avaliar possíveis mudanças na condição de 

infraestrutura da rede básica representa outro campo de investigações. 

O eixo provimento emergencial concentrou a maior parte das publicações e pesquisas até o ano de 

2016. Ainda assim, as evidências produzidas indicam novos campos para investigação como a análise 

dos processos de substituição de médicos por profissionais do PMM, dos critérios de elegibilidade 

instituídos na política, e especificidades do contexto brasileiro em relação às áreas de difícil atração e 

fixação de médicos. 

Investigações sobre fatores associados ao incremento do escopo das práticas das equipes de APS e 

intercâmbio de experiências promovidas pelo PMM formam um campo pouco explorado. Aspectos 

da implementação como possíveis efeitos para a organização e fortalecimento da APS nos sistemas 
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regionais de saúde, sinergia de políticas para qualificação da atenção básica permanecem como 

lacunas. A despeito de sua ampla penetração nos DSEI não há produção sobre os efeitos do PMM 

neste cenário. 

A efetividade do PMM deve ser investigada a fim de aprofundar algumas evidências dos impactos do 

programa sobre os indicadores de saúde, ainda pouco conclusivas. Considerando a APS como centro 

do sistema cujo propósito é garantir a materialidade do direito à saúde por meio do acesso universal 

e com qualidade ao SUS, no momento em que temos a perspectiva de continuidade do PMM, pelo 

menos em seu componente de provimento emergencial, parece oportuno aprofundar também uma 

agenda de pesquisa que possa elucidar possíveis efeitos para a organização das redes nas regiões de 

saúde e mudanças no paradigma do modelo de atenção à saúde. 

 

 

3. Cooperação Sul-SUL: Transferências de conhecimento e inovações no Programa Mais 

Médicos  

O Projeto de Cooperação Mais Médico da OPAS-OMS como parte do Programa Mais Médicos 

permite a migração temporária dos médicos cubanos para oferecer assistência a saúde é uma das 

experiências relevantes de boas práticas selecionadas por agencias das Nações Unidas e outros 

parceiros, como parte da Cooperação Sul-sul. A Cooperação Sul-Sul promovida pela Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) ligada ao Ministério das Relações Exteriores é uma modalidade de 

cooperação internacional para o desenvolvimento entre Estados em desenvolvimento, que possui 

características próprias, onde a cooperação técnica tem ocupado um lugar de destaque, permitido ao 

Brasil assumir um papel importante, principalmente nas ultimas décadas, trabalhando em conjunto 

com as agencias multilaterais. 

O objetivo do Projeto de Cooperação Mais Médios é dar resposta ao problema de falta de médicos - 

problema que aflige muitos países - em conformidade com o código mundial de práticas da OMS 

para o recrutamento internacional de pessoal de saúde. 

O Projeto foi eleito devido sua abrangência, por beneficiar um grande número de pessoas, inclusive 

em regiões de maior vulnerabilidade e ser, ao mesmo tempo, uma solução sustentável e ética que 

favorece aos dois países envolvidos e inclui um amplo intercâmbio de conhecimentos entre 

profissionais de saúde locais e estrangeiros médicos, levando a práticas inovadoras e melhores 

cuidados de saúde ademais do suporte técnico da OPAS-OMS. Ademais, apresenta potencialidade de 

benefícios ao ser replicada em outros países, caso decidam adotá-lo, observando que deve ser dada 

atenção ao local, situação, especificamente ao sistema de saúde e contexto político.  

A escala de grandeza do programa é devido a grande disparidade existente no acesso a instalações 

sanitárias adequadas e profissionais médicos: um problema que afeta principalmente as regiões mais 

desfavorecidas e remotas do país chegando a ter em alguns municípios menos de um médico por 

1.000 pessoas, incluindo os 34 distritos sanitários indígenas e em torno de 500 municípios em que 

não havia médico. Os médicos cubanos, que representa 62% do Programa, estão principalmente nos 

municípios com 20% de sua população em extrema pobreza. 
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O acordo firmado em 2013 entre os dois países em nos marcos da cooperação sul-sul triangulada 

pela OPAS-OMS foi que permitiu facilitar a participação em grande escala de 11,429 médicos 

cubanos e assim resolver o problema de acesso à atenção básica de 43 milhões de brasileiros pobres. 

OPAS também facilita a seleção, transporte e integração de médicos cubanos em equipes básicas de 

saúde e contribui no acompanhamento, monitorização e avaliação do Programa Mais Médicos, 

identificar e documentar de boas práticas e lições aprendidas.  

O Brasil fez um investimento económico substancial para a realização do projeto. Porém em longo 

prazo, os benefícios superarão esses investimentos. Por sua vez, Estados membros da OPAS tem 

demonstrado grande interesse em aprender sobre o Programa Mais Médicos e sua iniciativa de 

cooperação Sul-Sul. A reciprocidade e assimetria de benefícios materiais ou não, diretas ou indiretas 

e que vai mais além das trocas específicas de conhecimento entre os atores envolvidos, abre uma 

pluralidade de objetivos e de possibilidades de cooperação no marco da Cooperação Sul-Sul.  

 

 

4. Estudos de Caso do PMM 

 

4.1 Programa Mais Médicos no município do Rio de Janeiro: Mais acesso, equidade e 

resolutividade na APS 

 

O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi lançado no ano de 2013.  Entre os seus objetivos 

destacam-se a redução da carência de médicos nas  regiões de difícil acesso e de maior 

vulnerabilidade social, bem como a constituição de novos parâmetros e incentivos para a formação 

médica no País. Decorridos quase três anos de sua implantação, o PMMB tem feito parte do 

cotidiano dos brasileiros e é saudado com otimismo pelos gestores, trabalhadores e usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Prover cuidados primários integrais com qualidade é um desafio, e, sobretudo, um objetivo maior da 

política pública no reconhecimento de um direito universal. A experiência do PMMB se propôs a ser 

uma parte importante no rol das medidas que visam a efetivação desse compromisso de Estado, tal 

como reconhece a Constituição brasileira e as leis que regulamentam o SUS.  

Por ser uma iniciativa recente e inédita em muito aspectos, o PMMB ainda carece de estudos, 

sistematizações e análises. Esses estudos serão importantes para a socialização das lições 
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apreendidas durante o processo de implementação do Programa, bem como para dar visibilidade às 

experiências vividas nos municípios. Quanto aos resultados esperados, há que analisar suas 

potencialidades e fragilidades, visando o aprimoramento do PMMB. Esse é o propósito desta 

publicação, que compõe a presente série temática da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

Com o objetivo de compreender a implementação do PMMB no Município do Rio de Janeiro (MRJ) 

realizou-se um estudo de caso com múltiplas estratégias de coleta de dados: análise documental, 

visita às unidades de saúde e realização de entrevistas semiestruturadas com gestores, profissionais 

e usuários envolvidos com o PMMB. A intenção foi dar voz ativa aos diversos agentes envolvidos para 

demonstrar o papel do Programa na política pública municipal e como se realizou esse processo em 

sua realidade concreta. 

As informações aqui analisadas demonstram que o PMMB vem, não somente cumprindo seus 

objetivos, mas também se constituindo como um processo pedagógico e participativo que visa fazer 

avançar o Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente a partir da Atenção Primária à Saúde (APS). É 

possível, a partir desse estudo de caso, observar parte das mudanças substanciais que ocorreram 

com a chegada dos profissionais do PMMB nos territórios do MRJ e, de que forma esses médicos 

contribuíram para solucionar os problemas de acesso, equidade e aumento da resolutividade no 

cotidiano das unidades de saúde da APS municipal. 

Convém ressaltar ainda que a opção pela inclusão das narrativas ao texto buscou destacar o caráter 

inovador dessa experiência e os seus aprendizados, no contexto do MRJ, como propõe a série 

temática. A opção pela estratégia metodológica do estudo de caso parte da constatação de que esta 

pode trabalhar de forma qualitativa as concepções e argumentos que permeiam as experiências 

vividas. Reconhece-se, por outro lado, suas limitações devido ao pouco tempo de existência do 

PMMB e os obstáculos para generalizações e reprodução das estratégias, dadas as condições 

particulares do contexto em exposição. 

O enfoque aqui adotado visou descrever os aspectos mais importantes do aprimoramento da 

qualidade e do acesso à APS em ambientes de alta vulnerabilidade social em que vivem parte da 

população do MRJ. Embora essa leitura possa contribuir para a compreensão dos desafios que 

pautam a efetivação da APS como coordenadora do cuidado, tem-se clareza que a experiência do 

PMMB continua gerando novos resultados nos territórios. Deste modo, esse trabalho é apenas um 

corte temporal dessa rica experiência.  

 

Acesse a publicação na íntegra em: http://maismedicos.bvsalud.org/wp-

content/uploads/2016/12/Estudo-MM-RJ-versaoWEB.pdf 
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4.2 Estudo de caso do Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte: caminhos percorridos,  

produções e criações de conhecimento no Semiárido Potiguar 

 

Essa publicação foi construída a partir da nossa vivência como equipe do “Estudo de caso do 

Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte: caminhos percorridos, produções e criações de 

conhecimento no Semiárido Potiguar”, cuja execução nos levou a uma viagem pelo universo do 

Semiárido Potiguar, munidos de instrumentos e roteiros que serviram como guias dessa nossa 

jornada.  

A vivência da pesquisa nesses cenários foi, no mínimo, um desafio, tanto em âmbito profissional, 

quanto pessoal. Desafio, na medida em que proporcionou o encontro com diversos atores, cenários, 

práticas e fazeres, diferenciados pelo compromisso implicado. 

Nessa viagem, partimos da nossa capital, Natal, indo até as divisas com os estados do Ceará e 

Paraíba, onde fomos surpreendidos por pessoas e convites que nos fizeram rever percursos, 

construir novos itinerários, incorporando novos companheiros de viagem. Desfrutamos de paisagens 

inóspitas, testemunhamos as dificuldades das pessoas que habitam esses lugares para conviver e 

superar a estiagem, percorremos grandes distâncias para encontrar usuários, profissionais e gestores 

e ouvir deles narrativas sobre suas vivências, convergências e divergências, enfim sobre suas 

experiências com o Programa Mais Médicos para o Brasil. Visitamos as quatro cidades das 

experiências selecionadas, seus serviços de saúde, prefeituras, câmara de vereadores, casa de 

moradores. Percorremos paisagens emolduradas por serras, cortadas por rios secos, mas também 

paisagens abundantes em água e com uma produção agrícola marcante, demonstrando a diversidade 

do Semiárido Potiguar. 

Nesse cenário diverso, realizamos essa pesquisa para produzir conhecimento a partir dos diferentes 

olhares dos sujeitos que vivenciam a experiência concreta do Programa Mais Médicos, em diálogo 

com as teorias apreendidas o qual, ao ser transportado para essa publicação, toma forma de um 

manifesto que tem por objetivo conclamar a sociedade em geral a refletir sobre o Programa, suas 

perspectivas políticas e institucionais, suas peculiaridades, dificuldades e potencialidades. 

O produto dessa pesquisa expressa as experiências dos municípios de Venha Ver, Riacho de Santana, 

Vera Cruz, Jardim do Seridó com o Programa Mais Médicospara o Brasil, entretanto as nossas 

vivências transcenderam os resultados e se implicam em experiências de atenção à saúde voltadas 

para populações de extrema vulnerabilidade. 
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Agradecemos à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) pela confiança e pela bela iniciativa de 

identificar e registrar esse importante momento da política de saúde brasileira. Nossos 

agradecimentos aos tutores e supervisores do programa que nos deram suporte nessa caminhada. 

Agradecemos também à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, fundamentalmente, aos 

municípios participantes, com relação a gestão, equipe, usuários e todos que contribuíram para a 

pesquisa e nos acolheram, possibilitando a construção deste produto. 

Desejamos que essa experiência, a qual nos mobilizou na busca por referenciais e reflexões sobre o 

que o campo de pesquisa e seus sujeitos nos mostraram, também mobilize gestores, profissionais de 

saúde e usuários na construção de novos itinerários nessa aventura desafiadora que é a consolidação 

do Sistema Único de Saúde.  

Acesse a publicação na íntegra em: http://apsredes.org/wp-content/uploads/2016/07/Estudo-MM-

RN-WEB.pdf. 

 

 

4.3 Atenção à saúde em municípios de pequeno porte do Maranhão. Efeitos do Programa Mais 

Médicos 

 

A partir das prioridades de saúde estabelecidas pelo atual governo do Maranhão, a equipe de 

pesquisa do estudo de caso percorreu cinco municípios de pequeno porte em duas mesorregiões 

vizinhas, do norte e do centro maranhense, com o objetivo de retratar as boas práticas e lições 

aprendidas com a implementação do PMM na Atenção Primária à Saúde (APS). 

Foram três incursões no campo feitas pela equipe no período de seis meses, primeiro de 

reconhecimento dos atores em cada localidade, captando as percepções e vivências de usuários, 

gestores e profissionais com o PMM, e, finalmente, compartilhando e discutindo os resultados 

apreendidos. Muita aprendizagem, troca de experiências e testemunhos. 

O longo itinerário pelo interior do Maranhão nos fez refletir sobre as condições de vida enfrentadas 

pela população, seus hábitos e aspirações. Ademais, ao ouvir as percepções, retratar as vivências e 

compilar as experiências, nos possibilitou compartilhar os desafios do dia a dia de usuários, 

profissionais de saúde e gestores nesses pequenos municípios. 

Para produzir o conhecimento, tivemos que compreender os desafios superados e os que ainda estão 

sendo enfrentados para lograr o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde nessas localidades. 
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Parece factível propor o acesso universal e a integralidade, estruturar protocolos e redes de atenção 

em municípios de médio ou grande porte. Mas essa não é a realidade que nos deparamos. A 

população de pequenos municípios, muitos com grande vulnerabilidade socioeconômica e sanitária, 

tem dificuldades e peculiaridades que devem ser estudadas, compreendidas e expostas.  

Observar o impacto que um programa de Estado como o Programa Mais Médicos pôde alcançar em 

tão pouco tempo foi um desafio e uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal bastante 

gratificante. Assim, a equipe de pesquisa agradece a confiança depositada pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), assim como agradecemos o apoio e contribuições dos gestores da 

Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão (SES-MA), do Conselho dos Secretários Municipais de 

Saúde do Estado do Maranhão (COSEMS-MA) e dos gestores, profissionais e usuários dos municípios.  

Esperamos alcançar o objetivo de compartilhar o conhecimento de boas práticas e lições aprendidas 

na implementação do Programa Mais Médicos nos municípios de Cururupu, Presidente Sarney, Santa 

Helena, São João Batista e Satubinha, com ênfase nas experiências relatadas que abordaram as 

prioridades estaduais de saúde. Ademais, a partir da percepção das equipes de saúde, usuários, 

gestores locais, estaduais e federais, documentamos a contribuição do Programa à Atenção Primária 

à Saúde no Maranhão.  

Desejamos, enfim, que esse estudo de caso contribua com outros gestores, profissionais de saúde e 

usuários na implantação de novas práticas e intervenções exitosas para alcançar a melhoria da 

atenção e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.  

Acesse a publicação na íntegra em: http://maismedicos.bvsalud.org/wp-

content/uploads/2016/12/Estudo-MM-MA1-versa%CC%83oWEB.pdf 
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5. INFORME SAÚDE UNIVERSAL E O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL  

A Cobertura Universal em Saúde pode ser entendida como uma meta, que engloba uma série de 

medidas estruturais para que os sistemas de saúde possam avançar na universalização do acesso e 

contar com o respaldo das ações e serviços para dar respostas às necessidades em saúde. Com o 

alcance da Cobertura Universal, espera-se obter melhora nas condições de saúde da população e 

que, proporcionando mais saúde, possa ter impacto no desenvolvimento humano, na redução da 

pobreza e das desigualdades, melhorando a qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade.  

O Programa Mais Médicos (PMM) é uma política implantada no Brasil em 2013, que prevê o 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de um 

conjunto de ações que vão desde a alocação de médicos nos serviços à reordenação da formação 

médica no país. O objetivo do Programa é diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias 

para o SUS, reduzir as desigualdades regionais na saúde e adequar os processos de educação e 

formação médica para fortalecer a APS no SUS.  

O PMM tem trazido resultados positivos, com relação ao eixo provimento emergencial pode-se citar 

a ampliação da cobertura populacional e do acesso às ações e serviços, redução das iniquidades no 

acesso e na distribuição de médicos, impacto positivo em indicadores de produção, aumento do 

vínculo e das ações comunitárias e de educação em saúde, sinergia com outros programas, altos 

níveis de satisfação dos usuários e gestores, entre outros.  

Este artigo foi estruturado com o intuito de trazer elementos para o diálogo entre Cobertura 

Universal e o Programa Mais Médicos, utilizando como metodologia a reflexão teórica sobre a 

Cobertura Universal em Saúde, pauta que vem ganhando centralidade na agenda mundial e se 

constituindo como a aspiração dos sistemas de saúde no mundo (STIGLER et al, 2016)  e o Programa 

Mais Médicos como uma estratégia de fortalecimento da APS no SUS, analisando em que medida o 

PMM contribui para que o sistema de saúde brasileiro avance em direção à Cobertura Universal. 

Durante a construção desta narrativa, observou-se a necessidade de compreender o que está 

implícito no conceito de Cobertura Universal, problematizar a real necessidade dessa meta para um 

sistema de saúde como o SUS, que prevê a universalidade como um dos princípios fundamentais e 

está baseado na garantia constitucional do direito à saúde.  

 

Programa Mais Médicos e a Cobertura Universal  

Como considerações finais deste artigo, podemos iniciar refletindo sobre a importância do SUS para 

o Brasil, representando uma vitória para a sociedade brasileira, simbolizada pela conquista do direito 

à saúde e a construção da maior política social do país e representa a vitória dos gestores 

comprometidos em defender o SUS frente às ameaças aos seus princípios e diretrizes. Para os países 

da América Latina, o SUS pode ser considerado uma referência de sistema público universal e um 

símbolo de resistência, por sobreviver aos ataques das políticas neoliberais. Desde diferentes 

perspectivas, pode-se considerar que o SUS foi uma conquista e teve inúmeros progressos, porém, a 

sua resiliência segue ameaçada por muitas barreiras estruturais e conjunturais. 
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Dentre os desafios que devem ser superados pelo sistema de saúde brasileiro pode-se destacar a 

fragmentação e a segmentação do sistema e dos serviços, a iniquidade no acesso e na cobertura, a 

carência de recursos humanos com formação adequada às necessidades de mudança do modelo de 

atenção, a baixa qualidade da atenção e o financiamento insuficiente. Muitos desses desafios estão 

relacionados ao alcance da Cobertura Universal.   

Na perspectiva da Cobertura Universal, como meta para os sistemas de saúde alcançarem o direito à 

saúde em resposta às necessidades individuais e coletivas, conclui-se que a APS é o melhor caminho 

para universalizar o acesso, para prestar um cuidado integral e coordenado, para organizar o sistema 

com base nas necessidades em saúde, pois, está próxima das pessoas, inserida nas comunidades e 

com a maior competência para decodificar e pactuar as necessidades em saúde, conseguindo ser 

mais resolutiva, com maior satisfação dos usuários e respondendo aos aspectos organizacionais do 

sistema.  

O Programa Mais Médicos pode ser considerado como uma ‘mola propulsora’ para o 

desenvolvimento da APS integral, que prevê a presença e a extensão dos atributos da APSErro! Fonte 

de referência não encontrada. e como elemento central das rede de atenção. Mesmo o eixo 

provimento emergencial tendo caráter provisório, deixa o legado de que investir em APS, em 

especial no modelo de atenção adotado para a APS no SUS, a Estratégia Saúde da Família, em 

equipes completas com médico de família e comunidade é um dos caminhos para o fortalecimento 

do sistema de saúde baseado na APS.  

É possível dizer que estruturas adequadas facilitam uma melhor atenção à saúde. A combinação de 

elementos estruturais e operacionais dos serviços de saúde produzem análises que não estão 

relacionadas com efeitos diretos na saúde da população, mas com os meios para conseguir os 

melhores resultados em saúde. Dessa forma, considera-se como estruturante o eixo de investimento 

nas Unidades Básicas de Saúde do PMM.  

O provimento e a qualificação profissional, em especial de médicos para as ESF constitui um dos 

desafios para a estruturação da APS no Brasil. Apesar de ser considerado como a intervenção de 

recursos humanos mais importantes na América Latina nos últimos anos51 e o valor que tem em 

tentar garantir a sustentabilidade das mudanças positivas alcançadas, o eixo formação do PMM 

carece de mais avaliações para analisar se as estratégias são as mais acertadas para os objetivos a 

que se propõe.  

O PMM é uma política recente e, como todo ato discricionário da administração pública, assumiu 

conformações que talvez se justifique pelo momento político, econômico em que foi formulado, 

porém, necessita de mais avaliações, a partir de diferentes pontos de vista e abordando as mais 

diversas áreas em que são potenciais de resultados, não para questionar a sua necessidade ou a 

efetividade, as quais já vêm sendo comprovadas, mas para trazer subsídios para possíveis 

reformulações em seus componentes. 

O fortalecimento da APS não pode ser visto somente como um dos caminhos para alcançar a 

Cobertura Universal, mas sim, visto como ‘o caminho’ para ampliar o acesso e efetivar o direito à 

saúde, tendo vista as evidencias que comprovam que a APS tem contribuído para aumentar a 

participação e a inclusão dos cidadãos nas políticas, na maior equidade em saúde, na definição das 

bases legais para a proteção em saúde e a garantia do direito à saúde.   
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III. REVISTA EDIÇÃO ESPECIAL PROGRAMA MAIS MÉDICOS – CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA  

A avaliação de políticas públicas é uma forma de melhorar a gestão pública e ao mesmo tempo 

prestar contas à sociedade da qualidade da atuação pública frente a um problema concreto que 

afeta uma parcela significativa da sociedade brasileira: a ausência de médicos nos centros de saúde 

das regiões mais pobres do país. A publicação pela Revista Ciência & Saúde Coletiva de um número 

temático em torno do Programa Mais Médicos, iniciativa promovida pelo Comitê Coordenador da 

Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (APS) da Abrasco, em parceria com a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), a partir de uma chamada aberta, expressa um compromisso com a 

evidência, com a operacionalização das políticas de saúde e seu alcance coletivo.  

Chama atenção a capacidade da comunidade de saúde coletiva de diferentes regiões do país de 

responder ao chamado e presentar um número expressivo de artigos resultantes de pesquisas 

científicas tecnicamente embasadas. O debate ideológico sustentado na opinião ou em pontos de 

vista pessoais restrito que tanto marcou o início do Programa agora é amparado em substantivas 

revisões conceituais e nos dados coletados de forma criteriosa, o que marca outro momento no 

debate, de reflexão sobre a implementação sem maquiar as duras realidades de falta de 

equipamento, de pessoal, da precarização dos vínculos de trabalhos, a falta de sintonia entre muitas 

das instituições formadoras e as necessidades do SUS, entre outros. 

O ensaio assinado pelo presidente da Abrasco desnuda os nós do SUS e os entraves da política de 

atenção básica e ressalta os impasses e dificuldades da coordenação entre o âmbito federal e o 

municipal e de entendimento com a categoria médica, e de como o Programa Mais Médicos introduz 

mudanças nestas relações e apresenta suas limitações. Estamos frente às leituras críticas, analíticas e 

diversas sobre o Programa, todas empenhadas em verificar e interpretar as informações sobre a 

execução do Programa e suas consequências para a construção da atenção primária e das redes 

assistenciais com profissionais formados em sintonia com as necessidades da população e não do 

mercado. 

Os organizadores deste número especial observam que mesmo considerando que a implementação 

do PMM é recente, e seus efetivos impactos somente poderão ser mais bem avaliados em médio e 

longo prazo, constatam-se os seguintes pontos nas pesquisas apresentadas: 

- Redução importante do número de municípios com escassez de médicos; 

- Implantação do Programa predominante naqueles municípios com maior vulnerabilidade 

social;  

- Aumento do acesso aos serviços de APS, tanto entre os municípios que historicamente 

tinham dificuldade de provimento de médicos nas suas equipes da estratégia saúde da 

família, como naqueles em que a fixação desses profissionais era um empecilho ao bom 

desempenho, pois sua presença era intermitente; 

- Impacto positivo em indicadores de produção de serviço; 

- Convergência com outros programas de melhoria da qualidade da Atenção Básica; 
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- Satisfação dos usuários; 

- Escopo de prática dos participantes evidenciando necessidade de mudanças estruturais nas 

UBS para que a polivalência da APS atinja graus mais avançados; 

- Reflexões sobre os processos de aprendizagem e tutoria e a forma como impactam 

positivamente no cotidiano das equipes”.  

Reconhecem também que os desafios permanecem e são muitos, destacando “a substituição parcial 

de médicos de equipes preexistentes, desigualdades regionais na distribuição, incipiência de vínculos 

estáveis para a fixação de profissionais em áreas remotas e desfavorecidas e ausência de definição 

de carreira de médicos de APS no SUS”. e consideram como essencial para garantir um sistema 

nacional de saúde com base em uma APS robusta, resolutiva e de qualidade a continuidade do PMM 

entendido como uma estratégia que envolve o provimento de profissionais com uma formação 

focada na atuação médica generalista. 

Acesse a Revista C&SC: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-

812320160009&lng=pt&nrm=iso 
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IV. SEMINÁRIO Programa Mais Médicos: resultados, lições aprendidas e desafios 

Em dezembro de 2016 foi realizado um Seminário técnico nacional com objetivo de analisar os 

resultados do eixo provimento emergencial após os três primeiros anos de implantação.  Com 

público em torno de 150 pessoas, os dois dias foram de debate técnico acerca dos resultados 

alcançados e das perspectivas para os próximos três anos do ponto de vista das pesquisas e 

avalições. 

O Seminário atingiu os objetivos propostos que foram: 

- Apresentar e debater os principais resultados do Programa, com foco no provimento 

emergencial, contemplando as perspectivas dos diferentes atores envolvidos, políticos, 

gestores, técnicos, pesquisadores.  

- Identificar as lições aprendidas do PMM como política pública que visa contribuir para saúde 

universal.  

- Apontar os principais desafios do Programa e buscar instrumentos efetivos para uma ação 

coordenada, especialmente no processo de avaliação dos resultados entre os diferentes 

atores envolvidos no programa.  

O Seminário teve caráter técnico e científico e debateu os principais resultados e a efetividade do 

PMM como política pública de fortalecimento da Atenção Primária no SUS, contribuindo para o 

alcance da saúde universal. 

A estrutura foi formada por quatro mesas temáticas com apresentadores e especialistas convidados 

e um debatedor. Em todas as mesas foram contemplados atores institucionais, técnicos e científicos, 

com o objetivo de fornecer elementos para o debate, a partir de diferentes perspectivas. 

Ao final do seminário foi debatido a necessidade de uma agenda coletiva de avaliação do PMM, com 

a definição de métricas e marcos comuns avaliativos, bem como a necessidade de seguir avaliando a 

efetividade do Programa, garantir o investimento e a sustentabilidade de políticas públicas de 

fortalecimento da APS e do SUS.  

 

Acesso as apresentações do Seminário: http://maismedicos.bvsalud.org/acesse-as-apresentacoes-

do-seminario-programa-mais-medicos-resultado-licoes-aprendidas-e-desafios/ 
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V. ANEXOS 

 

Anexo 1: Artigo - Avaliação da qualidade da Atenção Primária no Programa Mais Médicos.  

 

Anexo 2: Artigo - Cobertura Universal em Saúde e o Programa Mais Médicos no Brasil. 

 

Anexo 3: Artigo - More Doctors Programme and the strengthening of Primary Health Care in Brazil: 

Reflections from the monitoring and evaluation of the More Doctors Cooperation Project. 

 

Anexo 4: Mapeamento e análise da produção acadêmica sobre o Programa Mais Médicos 2013 a 

2016.  
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Anexo 1:  

 

Avaliação da qualidade da Atenção Primária no Programa Mais Médicos 

Quality assessment of Primary Care in the Mais Médicos (More Doctors) Program 

 

Resumo 

A Atenção Primária à Saúde deve ser mantida no centro de debate sobre acesso e saúde 

universal, por ser a peça fundamental para a estruturação dos sistemas de saúde. O Programa 

Mais Médicos no Brasil é a mais recente política pública de fortalecimento da APS, com 

vistas a ampliação do acesso e melhoria da qualidade. A qualidade neste estudo é concebida 

como a presença e extensão dos atributos essenciais e derivados da APS (acesso, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar e orientação comunitária). 

O objetivo do estudo é avaliar a qualidade da APS nos serviços em que estão inseridos os 

médicos cubanos do Programa Mais Médicos. A qualidade foi medida por meio de entrevistas 

aos médicos cubanos do Programa Mais Médicos (n=8235) que estavam nos serviços de 

Atenção Primária no Brasil nos meses de abril e maio de 2016, utilizando o Primary Care 

Assessement Tool (PCATool). Os resultados apontam para um alto grau de orientação a APS 

nos serviços avaliados, considerando os escores Essencial e Geral da APS. O atributo acesso 

apresentou baixo escore, indicando a necessidade de mudanças organizacionais nos serviços.  

Os serviços avaliados por mais de oito mil médicos apresentaram um bom desempenho, 

podendo inferir que médicos, com formação em medicina de família e comunidade inseridos 

em equipes de Saúde da Família contribuem para o fortalecimento da Atenção Primária no 

Brasil.    

Palavras-Chave: Sistema Único de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Qualidade da 

Assistência à Saúde.  
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Abstract  

Primary Health Care (PHC) should be kept in the center of debate on Universal health 

coverage, since it is an essential component of health systems. The Mais Médicos (More 

Doctors) Program in Brazil is the latest public policy to strengthen PHC, aiming at increasing 

access and improving quality. Quality is conceived as the presence and extension of essential 

and derivatives attributes of PHC (access, longitudinality, coordination, comprehensiveness, 

family orientation and community orientation). The objective of this study is to evaluate the 

quality of PHC in the services in which the Cuban doctors of the More Doctors Program are 

inserted. The quality of care was measured by means of interviews with Cuban doctors of the 

Mais Médicos Program (n = 8235) working at primary care services in Brazil in 2016 using 

the Primary Care Assessement Tool (PCATool). The results point to a high performance PHC 

in the services evaluated, considering the Essential and General scores. The access attribute 

presented low score, indicating that organizational changes in services are needed. The 

services evaluated in this study by more than 8 thousand physicians presented high 

performance and reinforce that family doctors inserted in Family Health teams contribute to 

the strengthening of Primary Care. 

 

Key-words: Unified Health System; Primary Health Care; Quality of Health Care   
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Introdução 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é concebida como uma estratégia estruturante dos 

sistemas de saúde, com vistas a sua organização e coordenação, viabilizando o acesso 

universal aos serviços de saúde, para que sejam mais efetivos e eficientes, reduzindo as 

iniquidades em saúde1. O acesso e a saúde universal tem ganhado destaque no debate sobre 

sistemas e serviços de saúde, podendo ser considerada como uma das mais recentes 

aspirações dos países2. Fundamentados pelo cumprimento do direito à saúde, pela necessidade 

de ampliar o acesso e a cobertura dos serviços e produzir respostas adequadas às necessidades 

em saúde, os países tem centrado esforços em alcançar a saúde universal, seja para atender 

aos mandatos internacionais3, seja para cumprir com os preceitos constitucionais próprios dos 

paises.  

A necessidade de alcançar o acesso e a saúde universal é legítima, porém, há um 

elemento fundamental que tem sido negligenciado no debate sobre saúde universal, a Atenção 

Primária à Saúde. A APS deve ocupar posição central nesse debate, por constituir-se a 

‘espinha dorsal’ de um sistema de saúde efetivo, que pode melhorar a saúde, reduzir custos 

elevados e diminuir as inequidades no acesso aos serviços. Sem APS não existe cobertura 

universal2! 

Evidências robustas demonstram a associação entre sistemas de saúde fortemente 

centrados na APS e o aumento da efetividade, afirmando o alto poder da Atenção Primária na 

redução das desigualdades em saúde, na maior eficiência do cuidado, na coordenação do fluxo 

dos usuários no sistema, satisfação dos usuários, maior utilização de práticas preventivas, 

reforçando o papel da APS como uma importante estratégia para o enfrentamento dos 

problemas de saúde, prevenindo mortes e doenças4,5,6,7. A associação entre o grau de 

orientação da APS e efetividade dos serviços pode ser comprovada tanto em países 

desenvolvidos, como em países de baixa e média renda, especialmente na América Latina. No 

Brasil, temos fortes evidências de impacto da principal estratégia política para a APS no 

sistema de saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Apesar dos avanços em termos de expansão e das evidências da efetividade e do 

impacto da Saúde da Família no SUS e na saúde da população, a ESF ainda não se constitui 

como uma política universal. Atualmente a cobertura populacional é pouco mais de 60% da 

população brasileira8, sendo que, a parcela não coberta pela ESF fica depende das chamadas 

“unidades básicas tradicionais”, que são serviços de APS com equipes que não trabalham na 
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lógica da Saúde da Família que evolve, territorialização, população adscrita, a incorporação 

de Agentes Comunitários de Saúde nas equipes, entre outras, ou dos serviços privados e 

suplementares, com os planos de saúde. Um dos fatores limitantes da expansão da ESF é a 

dificuldade dos municípios em contratar e fixar médicos para as equipes, a insuficiência de 

médicos com perfil e formação para a APS e a distribuição desigual de médicos no país, 

constituindo-se assim, como barreiras para a universalização do acesso em saúde9.  

Uma das ações propostas para o enfrentamento da barreira da expansão do acesso e da 

melhoria da qualidade dos serviços de APS é o Programa Mais Médicos (PMM), criado pela 

Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e composto por três eixos com medidas que intervém 

na formação, na estrutura e no provimento de médicos nos serviços de APS. Dentre os 

objetivos, destaca-se a diminuição da carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, 

a redução das desigualdades regionais na saúde e o fortalecimento da APS no Brasil10. 

O PMM pode ser considerado como a continuidade dos esforços de consolidação da 

APS no SUS, como uma medida estratégica, tendo em vista que coloca pela primeira vez a 

APS e o provimento médico no centro da agenda política nacional e se constitui como uma 

importante política de recursos humanos para a APS11. Pesquisas apontam a contribuição do 

PMM na ampliação da cobertura assistencial e na distribuição mais equitativa de médicos, na 

redução do número de municípios com escassez de médicos, na implantação do Programa 

predominantemente em municípios com maior vulnerabilidade social, impacto positivo em 

indicadores de produção, convergência com outros programas de melhoria da qualidade da 

APS, satisfação dos usuários, entre outros12,13,14. 

No eixo de provimento emergencial do PMM, mais de 60% das vagas são ocupadas 

por médicos cubanos. Esses médicos são recrutados com o apoio da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). O papel da OPAS no PMM é triangular acordos de cooperação 

entre os governos do Brasil e de Cuba para a vinda de médicos cubanos para o Brasil. Esses 

médicos vem para integrar as equipes de APS no SUS em municípios em que a necessidade 

não foi suprida por médicos formados no Brasil e em outros países. Destaca-se que todos os 

médicos cubanos que são recrutados para o PMM têm formação em Medicina Geral e 

Integral, com experiência de trabalho em Atenção Primária em Cuba e em outros países nos 

quais cumpriram missão internacional anteriormente.   

O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade da APS nos serviços em que estão 

inseridos os médicos cubanos do Programa Mais Médicos no Brasil, medindo a presença e a 
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extensão dos atributos essenciais (acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação) e 

derivados (orientação familiar e orientação comunitária) da APS.  

 

Metodologia 

Estudo transversal realizado com médicos cubanos do Programa Mais Médicos no 

Brasil, entre os meses de abril e julho de 2016, com o objetivo de avaliar a qualidade dos 

serviços de APS. A qualidade da atenção à saúde neste estudo é entendida como a presença e 

a extensão dos atributos essenciais (acesso, longitudinalidade, coordenação e integralidade) e 

derivados (orientação familiar e orientação comunitária) da APS, de acordo com Starfield4.  

Para medir a presença e extensão dos atributos da APS foi utilizado o instrumento 

PCATool - Brasil, versão completa para profissionais de saúde15, aos médicos cubanos do 

Programa Mais Médicos que estavam no Brasil no mês de abril de 2016. O questionário foi 

enviado a todos os médicos cubanos do PMM (total = 9600 médicos) via formulário 

eletrônico SurveyMonkey®.  

O perfil dos médicos cubanos do PMM, como idade, sexo, formação acadêmica, 

tempo de formação, experiência internacional anterior e o perfil do município em que o 

médico foi alocado, segundo as normas do Programa Mais Médicos, foi identificado por meio 

do banco de monitoramento da OPAS Brasil.  

Com os dados coletados pelo PCATool foram construídos os escores Geral, Essencial 

e para cada atributo da APS. O instrumento utiliza respostas tipo Likert (com certeza sim; 

provavelmente sim; provavelmente não; com certeza não; e não sei/não lembro). A essas 

respostas são atribuídos valores de 1 a 4, que depois são transformados em escala de 0 a 10, 

para identificar o escore do atributo, mediante a seguinte fórmula: escore de 0 a 10 do atributo 

X = (escore de 1 a 4 do atributo X - 1) x 10 / (4 - 1). O escore igual ou maior que 6,6 é 

considerado alto escore de APS por corresponder, na escala de 1 a 4, ao escore 3 

(“provavelmente sim”). 

O escore essencial é constituído pela média aritmética dos escores dos atributos 

essenciais e o escore geral é constituído pela média aritmética dos escores de todos os 

atributos. Os atributos Coordenação e Integralidade são divididos em duas dimensões cada 

um e os escores são obtidos separadamente. Coordenação divide-se em sistemas de 
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informações e coordenação do cuidado e Integralidade em serviços disponíveis e serviços 

prestados.  

Os escores dor atributos são constituídos pela média de todos os itens que o compõe. 

A versão validada do questionário dos profissionais de saúde do PCATool-Brasil possui o 

total de 114 itens, distribuídos em 6 atributos e as dimensões dos atributos coordenação 

(coordenação do cuidado e sistema de informação) e integralidade (serviços disponíveis e 

serviços prestados). 

Após o cálculo dos escores foram realizadas análises descritivas dos resultados, 

considerando as seguintes modalidades: análise por perfil sociodemográfico e formação dos 

médicos cubanos; análises dos escores essencial, geral e por atributo; análise por item dos 

atributos; análise do atributo acesso; e análise dos escores por região geográfica do Brasil. 

Para todas as análises foram considerados os escores médios, os desvios padrão, 

valores máximo e mínimo e as frequências absoluta e relativa percentual. Análises 

estratificadas e testes estatísticos também foram contemplados, para a associação entre o 

escore geral de APS e as variáveis sociodemográficas e de perfil de vulnerabilidade dos 

municípios utilizando o método de Cramer V e teste de qui-quadrado.  

Este estudo faz parte das atividades de monitoramento e avaliação do Projeto de 

Cooperação do Programa Mais Médicos da OPAS e é parte da tese de Doutorado em Ciências 

da Saúde da autora.  

 

Ética e Segurança 

Foram implementadas medidas de segurança para garantir a confidencialidade dos 

dados e restringir o acesso à informação, com definição de tempo de sessão, senhas seguras e 

protocolos de transmissão de informação criptadados. Todos os participantes assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e esta pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 
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Resultados  

 

Perfil dos médicos do PMM 

 

Foram enviados os questionários do PCATool a 9600 médicos cubanos do Programa 

Mais Médico. Desse total, obtivemos 8235 questionários respondidos no período, 

correspondendo a 85,8% do total, com perda de 1365 médicos (14,2%). 

Na tabela 1 é apresentado o perfil dos médicos cubanos entrevistados, com relação às 

características sociodemográficas, de formação acadêmica, experiência de trabalho e o tipo de 

município em que foram alocados. Destaca-se que 100% dos médicos possuem formação em 

Medicina Geral e Integral e com experiência internacional prévia ao PMM, mais da metade 

são do sexo feminino e a média de idade é de 43 anos.  

A classificação de municípios apresentada é a utilizada pelo Ministério da Saúde, por 

meio de atos normativos (Portaria Interministerial n.o1369/2013, Edital n.o40 de 18 de julho 

de 2013 e Edital n.o22 de 31 de março de 2014), como critério de priorização para a alocação 

dos médicos do PMM nas regiões de vulnerabilidade.  O perfil que mais recebeu médicos 

neste estudo foi o ‘Demais localidades’ (41%), que são referentes aos 40% dos setores 

censitários com os maiores percentuais de população em extrema pobreza dos municípios. Os 

setores censitários mais vulneráveis das capitais (6,2%) e das regiões metropolitanas (14,7%) 

foram as que tiveram menos médicos participantes deste estudo. 
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Tabela 1 – Perfil dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos no Brasil, Brasil. 

Variáveis N. % 

Sexo 
Feminino 4967 60,2 

Masculino 3268 39,2 

Idade (anos) 

35-39 1811 22,0 

40-45 4282 52,0 

Mais de 45 2142 26,0 

Formação 

Medicina Geral e 
Integral 

8235 100 

2a especialidade 494 6,0 

Experiência APS 
(anos) 

Até 5  2388 29,0 

De 5 a 10  4612 56,0 

Mais de 10  1235 15,0 

Experiência 
Internacional 

Sim 8235 100,0 

Não 0 0 

Município 

20% de Pobreza* 2158 26,2 

G 100** 980 11,9 

Região 
Metropolitana*** 

1210 14,7 

Capitais**** 511 6,2 

Demais 
localidades***** 

Total 

3376 

8235 

41,0 

100,0 

*Municípios com 20% mais população extrema pobreza.  

** 100 municípios com mais de 80 mil hab. com baixa receita pública e vulnerabilidade.  

***40% setores censitários com maior pobreza nas regiões metropolitanas. 

****40% setores censitários com maior pobreza nas capitais. 

*****40% setores censitários com maior pobreza nos demais municípios. 

Fonte: Da autora 
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Escores Essencial e Geral e por atributo da APS  

Os escores dos atributos essenciais (acesso, longitudinalidade, coordenação e 

integralidade) e derivados (orientação familiar e orientação comunitária) e os escores 

Essencial e Geral da APS na avaliação dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos 

estão apresentados na tabela 2. O Escore Essencial foi 7,6 e o Escore Geral da APS foi 7,9. 

Tanto o Escore Essencial como Geral da APS ficaram acima do ponto de corte (6,6) 

indicando alto grau de orientação a APS para os serviços avaliados.   

Considerando a análise por atributo e dimensão dos atributos, apresentados na tabela 

2, observa-se sete atributos com alto escore de APS e um abaixo do ponto de corte, o atributo 

acesso (escore=5,0). Os atributos com escores mais altos foram integralidade - serviços 

prestados (escore=9,3), orientação familiar (escore=8,8) e orientação comunitária 

(escore=8,6). Dos 114 itens que compõe o questionário profissionais do PCATool-Brasil, 92 

itens (80,7%) ficaram acima do ponto de corte 6,6 indicando alta orientação a APS 
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Tabela 2 – Valores dos escores dos atributos da Atenção Primária na experiência dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos, Brasil. 

Escore (0-10) N = 8235 

 A B 
Coordenação Integralidade 

G H 
Essencial 

APS 
Geral 
APS C D E F 

N 
Válido 8220 8234 8235 8215 8233 8186 8234 8224 8235 8235 

Missing 15 1 0 20 2 49 1 11 0 0 

Media 5,0 8,0 7,7 7,6 8,0 9,3 8,8 8,6 7,6 7,9 

Mediana 4,8 8,2 8,1 7,9 8,2 9,6 9,3 8,9 7,7 8,0 

DP  1,7 1,2 1,3 1,5 1,2 0,8 1,4 1,4 0,9 0,9 

Min 0 2,6 0,5 0,8 2,0 3,9 0 0 3,6 3,5 

Max 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Onde: A = Acesso; B = Longitudinalidade; C = Coordenação do cuidado; D = Coordenação-sistema de informações; E = Integralidade-serviços disponíveis; F = 
Integralidade-serviços prestados; G = Orientação Familiar; H = Orientação Comunitária. 

Fonte: Da autora
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Top 10  

Na tabela 3 estão apresentados os 10 itens selecionados a partir dos valores médio dos 

escores, os quais representam os maiores escores dentre os 114 itens dos atributos (escores 

9,78 e ≤9,92). Esses itens pertencem aos atributos de integralidade-serviços prestados (F1, F2, 

F5, F7, F11, F13), longitudinalidade (B2, B5), Integralidade-serviços disponíveis (E17) e 

orientação comunitária (H1). Os itens com escores mais altos foram F1 - Conselho sobre 

alimentação saudável ou sobre dormir suficientemente (9,92); H1 - Você ou alguém do seu 

serviço de saúde faz visitas domiciliares (9,92); e F7 - Verificar e discutir os medicamentos 

que o paciente esta usando (9,89). 
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Tabela 3 – 10 itens selecionados com os maiores valores médios de escore atribuídos pelos médicos cubanos do Programa Mais Médicos. 

Itens 
N 

Media DP Min Max 
Val Perda 

B2. Você consegue entender as perguntas que seus pacientes lhe fazem? 8235 0 9,85 0,76 0,00 10,00 

B5. Você dá aos pacientes tempo suficiente para falarem sobre as suas 
preocupações ou problemas? 8235 0 9,78 1,00 0,00 10,00 

E17. Cuidados pré-natais 8235 0 9,81 1,08 0,00 10,00 

F1. Conselhos sobre alimentação saudável ou sobre dormir suficientemente 8191 44 9,92 0,53 0,00 10,00 

F2. Segurança no lar (como guardar medicamentos em segurança) 8187 48 9,79 0,89 0,00 10,00 

F5. Conselhos a respeito de exercícios físicos apropriados 8214 21 9,81 0,87 0,00 10,00 

F7. Verificar e discutir os medicamentos que o paciente está usando 8208 27 9,89 0,71 0,00 10,00 

F11. Como prevenir quedas 8145 90 9,74 1,00 0,00 10,00 

F13. Cuidado de problemas comuns relativos a menstruação ou a menopausa 8154 81 9,78 0,94 0,00 10,00 

H1. Você ou alguém do seu serviço de saúde faz visitas domiciliares? 8235 0 9,92 0,70 0,00 10,00 

Fonte: Da autora. 
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Acesso 

Na figura 1 pode-se observar separadamente os resultados de acesso, o atributo 

que teve a pior avaliação segundo os médicos cubanos do PMM. Dos nove itens desse 

atributo, seis deles ficaram abaixo do ponto de corte (A1, A2, A5, A6, A7, A9). Os itens 

com melhor desempenho foram os relacionados ao atendimento à demanda espontânea 

(A3=9,3), a facilidade de marcar consultas (A8=8,8) e ao aconselhamento por telefone 

(A4=7,1).  

Os itens que mais contribuíram para o baixo escore de acesso foram os 

relacionados à disponibilidade dos serviços quando estão fechados aos sábados e 

domingos ou após as 20h (A1, A2, A6 e A7). 

 

 

*O escore de APS ≥6,6, em uma escala de 0 a 10, é considerado alto escore. 

Figura 1 – Escores dos itens do atributo acesso na avaliação dos médicos cubanos do Programa Mais 
Médicos, Brasil. 

Fonte: Da autora. 
 

 

 

 

Ponto de 
corte para 
alto escore 
da APS* 
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Análise por Região  

 

Na Tabela 4 observa-se os resultados distribuídos por Região do Brasil. A 

Região com o maior número de médicos deste estudo foi a Nordeste (3297 médicos), 

seguido da Região Sudeste (2195), Sul (1199), Norte (974) e Centro-Oeste (570).  Com 

relação aos escores, a Região Sul é a que apresenta os valores mais altos, tanto para o 

Escore Essencial (7,8), como para o Escore Geral da APS (8,0). As regiões que 

apresentam o Escore Geral mais baixos são a Região Centro-Oeste (7,8) e a Sudeste 

(7,8). Os escores de acesso ficaram abaixo do ponto de corte em todas as regiões, sendo 

a que apresentou o valor mais baixo, a Região Nordeste (4,8) e o mais alto, a Região Sul 

(5,6). As diferenças nos escores entre as regiões não foram estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 4 – Escore médio (0-10) dos atributos da APS na perspectiva dos médicos cubanos do Programa 
Mais Médicos, por região geográfica do Brasil. 

Atributos da APS 
Norte 

(n=974) 
Nordeste 
(n=3297) 

Sudeste 
(n=2195) 

Sul 
(n=1199) 

Centro-
Oeste 

(n=570) 

Acesso 5,2 4,8 5,0 5,6 5,1 

Longitudinalidade 7,9 8,1 7,9 8,1 7,9 

Coordenação do Cuidado 7,6 7,7 7,9 7,9 7,5 

Coordenação Sistema de Informação 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 

Integralidade - Serviços Disponíveis 8,0 8,0 7,8 8,4 8,0 

Integralidade - Serviços Prestados 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 

Escore Essencial da APS 7,6 7,6 7,6 7,8 7,5 

Orientação Familiar 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6 

Orientação Comunitária 8,6 8,8 8,4 8,6 8,4 

Escore Geral da APS 7,9 7,9 7,8 8,0 7,8 

Fonte: Da autora. 
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Discussão  

 

A APS neste estudo é conceituada por meio dos atributos essenciais e derivados, 

sendo considerada como primeiro nível de acesso a um sistema de saúde (acesso de 

primeiro contato), caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade, 

integralidade da atenção e coordenação do cuidado dentro do próprio sistema de saúde, 

podendo contar com características complementares como, a orientação familiar e 

comunitária e a competência cultural16.  

Os resultados evidenciam que, na experiência dos médicos cubanos do Programa 

Mais Médicos, os serviços de APS em que estão inseridos apresentaram um bom 

desempenho, com alto grau de orientação a APS. Mais de 90% do total de médicos 

entrevistados neste estudo tiveram altos escores para APS. Os resultados positivos deste 

estudo são reforçado com a análises comparativas com outros estudos que utilizaram 

PCATool-Brasil como  Curitiba-PR17, Porto Alegre-RS18 e Rio de Janeiro-RJ19 , sendo 

que os escores dos os serviços de APS avaliados pelos médicos deste estudo obtiveram 

desempenho melhor ou semelhante. Cabe ressaltar que os resultados deste estudo 

representam a média de 8235 médicos, que estão distribuídos em 2713 municípios de 

todas as regiões do país, representando uma gama de heterogeneidade de infraestrutura, 

vulnerabilidade, entre outros aspectos.  

Na análise da distribuição de médicos da amostra por perfil de vulnerabilidade 

dos municípios, os perfis em que está alocada a maior parte dos médicos são “Demais 

Municípios”, municípios com 20% ou mais da população em extrema pobreza e Região 

Metropolitana. Todos esses grupos representam municípios com vulnerabilidade e 

dificuldade de fixação de médicos e foram criados pelo Ministério da Saúde como 

critério de priorização para a alocação dos médicos. Pode-se observar que, dos médicos 

que obtiveram alto escore da APS, mais de 20% estão no grupo classificado pelo MS 

como ‘prioritário’, dentre os outros perfis de municípios, com relação à vulnerabilidade 

(20% ou mais da população em extrema pobreza).  

Estes resultados reforçam os estudos encontrados na literatura que o PMM, em 

especial, os médicos cubanos estão em regiões com carência de médicos, vulneráveis e, 

mesmo em contextos desfavoráveis, é possível identificar qualidade nos serviços.  
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Os altos escores identificados neste estudo instigaram a reflexão sobre as 

possíveis variáveis que podem estar associadas aos resultados. Uma delas é a formação 

dos médicos cubanos, considerando que todos os médicos que estão no PMM têm 

formação em Medicina Geral e Integral (MGI), como é chamada a medicina de família 

e comunidade em Cuba. A partir de um sistema único de educação médica naquele país, 

o programa de formação do especialista em MGI vigente (2004), tem duração de dois 

anos e se desenvolve no primeiro nível de atenção do Sistema Nacional de Saúde 

cubano, formado por uma rede de consultórios médicos de família. O médico 

desenvolve as atividades de medicina de família na própria comunidade em que 

resideErro! Fonte de referência não encontrada.. Somada a formação, o tempo de experiência em 

APS também esteve associado ao bom desempenho dos profissionais, sendo que todos 

os médicos do PMM entrevistados tem mais de cinco anos de experiência.  

A associação entre melhor desempenho e formação foi demonstrada também em 

estudos anteriores como o de Curitiba-PR17, em que as unidades de saúde que tiveram 

os escores mais altos da APS foram as que os médicos possuíam Residência em 

Medicina de Família e Comunidade e em Porto Alegre-RS18, em que as variáveis 

“possuir especialidade na área de APS” e “oferta de educação continuada” estiveram 

associadas à prevalência de alto Escore Geral da APS.  

Quanto à análise por atributo, foi possível constatar a presença e a extensão dos 

atributos da APS, apresentando altos valores de escore para oito, dos nove atributos e 

dimensões avaliados. Os atributos que tiveram melhor desempenho na avaliação dos 

médicos cubanos se referem à integralidade e nos atributos derivados – orientação 

familiar e comunitária.  Mais uma vez, podemos inferir a esses resultados a formação 

adequada e as competências necessárias para trabalhar na APS e, talvez, a motivação, o 

maior rigor no cumprimento da carga-horária de trabalho e o estabelecimento de vínculo 

com a comunidade, facilitado pela permanência do médico na equipe. Estudos reforçam 

essas inferências, apontando os efeitos positivos do PMM no aumento da produção de 

ações e serviços12, na oferta de procedimentos clínicos previstos, mas nem sempre 

realizados pelos outros médicos, por exemplo, a colocação de dispositivo intrauterino 

(DIU)19, nas ações de educação e de promoção da saúde, nas visitas domiciliares e no 

aumento da produtividade, principalmente nos municípios mais pobres e com pior 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)2020.   
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Outro fator que pode estar associado aos altos escores dos atributos da APS 

neste estudo é a maioria dos médicos cubanos do PMM estar inserido em equipes de 

Saúde da Família (mais de 80%, de acordo com monitoramento da OPAS). Estudos 

utilizando o PCATool-Brasil para comparar a qualidade dos serviços entre unidades de 

Saúde da Família e unidades Básicas tradicionais, comprovam que a qualidade e a 

efetividade dos serviços de APS são mais presentes nas unidades de Saúde da 

Família18,23,Erro! Fonte de referência não encontrada.,25,24. Estudo realizado em Cascavel-PR26, 

demonstrou que não existe diferença estatisticamente significativa entre os escores de 

equipes de Saúde da Família com médicos do PMM e equipes de Saúde da Família com 

outro médico, ambos os grupos apresentando alto escore para APS. Estes achados 

contribuem para a hipótese de que aspectos de estrutura e de modelo de atenção dos 

serviços são fortemente indutores da qualidade assistencial. 

Também importante para o diálogo sobre o PMM é o acesso, tendo em vista 

que, além de ser um atributo essencial da APS é um fator condicionante para os outros 

atributos, ou seja, sem acessar o serviço não é possível prestar um cuidado longitudinal, 

integral e com coordenação dentro do sistema.  

Neste estudo, o acesso foi o atributo que apresentou o escore mais baixo, 

convergindo com outros estudos que aplicaram o PCATool-Brasil, os quais avaliaram 

acesso, em especial a acessibilidade, como o pior desempenho dentre os 

atributos18,21,22,23. Os itens que mais pesaram para a avaliação negativa dos serviços 

foram relativos aos horários de funcionamento das unidades, indicando baixa 

capacidade dos serviços em apresentar resposta rápida aos casos agudos.  

Esses resultados não são exclusivos dos serviços com os médicos do PMM, em 

geral, as UBS no SUS só funcionam de segunda a sexta durante o dia e, na maioria dos 

casos, os usuários não tem como contatar o serviço por telefone quando a unidade está 

fechada. Essa fragilidade do acesso nos serviços de APS no SUS se caracteriza como 

um problema sistêmico, fazendo com que o usuário procure os serviços de urgência e 

muitas vezes se vinculando a esses serviços e não dando credibilidade as UBS como 

porta de entrada preferencial do sistema21.  

Em um estudo realizado em São Paulo-SP, usuários entrevistados não apenas 

consideraram os horários dos serviços de APS como muito restritos, mas também 

avaliaram de forma bastante negativa os itens relacionados à espera e à burocracia para 
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serem atendidos24. Na pesquisa sobre APS no município do Rio de Janeiro-RJ, todos os 

usuários das Clínicas da Família entrevistados afirmaram não poder contatar o médico 

por telefone quando a unidade está fechada, tendo que recorrer à Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA)22. Na busca de identificar os motivos que levam os usuários a 

procurar os serviços de pronto-atendimento em Santa Maria-RS, observou-se como 

principais motivos a localização mais próxima da residência ou do local de trabalho, o 

horário de atendimento mais acessível e de forma efetiva e resolutiva, além de relatarem 

a falta de médico na UBS para o atendimento25.  

Apesar dos baixos escores dos itens de acesso neste estudo, tivemos 30,2% dos 

médicos cubanos que responderam que ‘provavelmente sim’ em seus serviços as 

unidades ficam abertas sábados ou domingos, alguns dias da semana após as 20h, se os 

pacientes são atendidos quando adoecem e a unidade está fechada e se recebem 

orientação por telefone caso a UBS esteja fechada. Os médicos do PMM são 

contratados para trabalhar exclusivamente na APS, com carga-horária de 40h semanais, 

sendo 32h dedicadas aos serviços e 8h às atividades de formação. A hipótese para esses 

resultados é que alguns médicos estão inseridos em serviços com horário ampliado, 

como registrado no Estudo de Caso sobre o PMM no município de Curitiba PR, que cita 

que o PMM catalisou a implementação do ‘acesso avançado’ no município, ampliando 

o horário de funcionamento de algumas unidades básicas até às 22h19.  

Nos resultados dos médicos cubanos analisados por Região do país, observa-se 

alto escore para todas as regiões, não apresentando grande variabilidade. A Região Sul é 

a que apresenta maior Escore Essencial e Geral da APS. O Estudo de Caso em Curitiba-

PR observou que o PMM vem contribuindo para impulsionar estratégias de qualificação 

e implantação da APS no município, como o acesso avançado e a carteira de serviços, 

além de contribuir para a reorientação do modelo de atenção19. A aplicação do PCATool 

em Cascavel-PR também registrou altos escores de APS para as equipes de Saúde da 

Família com médicos do PMM26.   

O acesso teve o pior desempenho em todas as regiões, sendo que a Região que 

apresentou o escore mais baixo foi a Nordeste, uma das regiões do país com a maior 

redução de carência de médicos com o PMM27, indicando que o acesso segue como um 

desafio, apesar da redução da carência de médicos na APS, estando condicionado aos 
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fatores já citados como horário de funcionamento das UBS e acolhimento aos casos 

agudos.     

 

Limitações 

Como limitações, parte-se da constatação de outros estudos de que os 

profissionais costumam avaliar os seus serviços melhor do que os usuários28. Como não 

temos dados de usuários neste estudo, isso pode ser uma limitação, tendo em vista que 

os serviços são avaliados desde uma única perspectiva, a dos profissionais médicos, 

correndo o risco de uma ‘supervalorização’ ou então, avaliação a partir dos 

conhecimentos adquiridos e não pelos serviços prestados. A ausência de outro ator 

também inviabiliza a possibilidade de comparação sobre a qualidade da atenção dos 

serviços. 

O instrumento PCATool, por sua vez, também apresenta limitações. A primeira 

é considerar, para o cálculo dos Escores Essencial e Geral, que os atributos tenham os 

mesmos “pesos” na medida da orientação à APS. Outra é que, apesar do PCATool ter 

sido validado para o Brasil, algumas perguntas não estão coerentes com as normas e 

regulamentações da APS, por exemplo, se os serviços de APS estão abertos aos finais 

de semana ou a noite alguns dias semana. Em que pese à importância de considerarmos 

esses itens como meta para uma APS de qualidade, enquanto não mudarem as normas e 

não forem reformulados os processo organizacionais na APS no Brasil, continuaremos 

tendo serviços avaliados com baixo escore para acesso, indicando baixa orientação a 

APS. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo traz contribuições para o debate sobre a Atenção Primária no Brasil, 

inserindo o Programa Mais Médicos no contexto das políticas públicas de 

fortalecimento dos sistemas de saúde baseados na APS.  Apesar de todas as evidências 

que comprovam que sistemas de saúde com forte APS são mais efetivos29,30,31, ainda 

não avançamos no Brasil para uma APS efetiva e de qualidade, com acesso universal, 
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sendo necessário seguir com os esforços para que a APS esteja no centro da agenda 

política sanitária, acompanhada de medidas estruturais para sua consolidação como 

porta de entrada e ordenadora do sistema.  

O PMM pode ser um impulso para o fortalecimento da Saúde da Família no 

SUS, estratégia cientificamente comprovada como efetiva para a saúde da população, 

quando implementada de acordo com as normas e princípios que a regem32,33,34. Para 

isso é necessário, dentre outras medidas, ter equipes completas, com profissionais com 

formação e competência para o desenvolvimento do trabalho na APS, com 

compromisso e responsabilização sanitária com o território e a população. A ausência 

de um profissional da equipe básica colocaria em risco o seu desempenho e nas quais 

um profissional médico é essencial para garantir resolutividade35. 

Este estudo demonstra, sob a perspectiva de mais de oito mil médicos, maior 

amostra de profissionais de saúde em estudos com o PCATool encontrada na literatura, 

que é possível ter serviços com forte orientação a APS, com qualidade, mesmo em 

contexto menos favorecidos. Não se trata de discutir a pertinência ou não do Programa, 

de debater as questões políticas que o cercam, tampouco fazer comparações entre a 

atuação de médicos cubanos e brasileiros, mas sim, de reforçar as evidências de estudos 

já citados aqui, de que médicos, com formação em Medicina de Família e Comunidade, 

são mais adequados aos serviços e produzem resultados melhores se estiverem inseridos 

em equipes de Saúde da Família.   

Apesar do bom desempenho dos serviços avaliados neste estudo, o acesso segue 

como um desafio a ser superado na APS no SUS, apontando para a necessidade de 

mudanças e inovações desencadeadas pela gestão e colocadas em prática nos serviços, 

os quais devem ter as estruturas organizacionais reestruturadas a partir de ferramentas e 

tecnologias que proporcionem maior acessibilidade.  

Os problemas de acesso detectados neste estudo foram o atendimento da 

demanda espontânea e o horário de funcionamento das unidades. Os horários reduzidos 

de atendimento e as barreiras na atenção às urgências se constituem em uma grande 

fragilidade dos sistemas de saúde dos países latino-americanos36. Abrir as portas da 

APS para a demanda espontânea é imperativo de qualidade e condição de legitimidade 

perante a população. Caso contrário, os usuários continuarão acessando a serviços 
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voltados para queixa-conduta, muitas vezes desnecessários e irracionais21, sem a 

presença dos atributos da APS.  

Este estudo demostra a qualidade dos serviços em que estão inseridos os 

médicos do PMM na APS no SUS e a necessidade de seguir avaliando e produzindo 

conhecimentos e evidências científicas acerca da efetividade das políticas públicas, em 

especial o Programa Mais Médicos, tendo em vista a sua magnitude e ousadia em 

termos de objetivos e metas a serem alcançadas.  
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Anexo 2:  

 

Cobertura Universal e o Programa Mais Médicos no Brasil 

Universal Health Coverage and Mais Médicos (More Doctors) Program 

 

Resumo 

A Cobertura Universal pode ser entendida como uma meta, que engloba diversas 

medidas para que os sistemas de saúde possam avançar na universalização do acesso e 

na garantia do direito à saúde. A Atenção Primária à Saúde deve ser vista como um 

componente essencial para universalizar o acesso e para reorganizar os serviços com 

base nas necessidades em saúde. Este artigo se propõe a trazer uma reflexão sobre a 

Cobertura Universal e o Programa Mais Médicos, analisando em que medida o 

Programa contribui para que o sistema de saúde brasileiro avance na Cobertura 

Universal. Conclui-se que o Programa Mais Médicos é um propulsor para o alcance da 

Cobertura Universal.  

Palavras-Chave: Cobertura Universal em Saúde; Sistema Único de Saúde; 
Atenção Primária à Saúde.  

 

Abstract 

Universal Health Coverage can be understood as a goal, which encompasses a series of 

structural measures so that health systems can advance in the universalization of access 

and in guaranteeing the right to health. Primary Health Care should be seen as an 

essential component for health systems to universalize access and to reorganize services 

based on health needs. The Mais Médicos Program in Brazil brings a set of measures 

aimed at strengthening Primary Care. In this sense, this article aim to bring a theoretical 

reflection on Universal Coverage and the Mais Médicos Program, analyzing to what 

extent the Program contributes to the Unified Health System (SUS) to advance the reach 

of Universal Coverage. 

Key-words: Universal Health Coverage; Unified Health System; Primary Health 

Care.  
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INTRODUÇÃO  

Este artigo se propõe a trazer uma reflexão teórica sobre a Cobertura Universal 

em Saúde, pauta que vem ganhando centralidade na agenda mundial e se constituindo 

como a aspiração mais recente dos sistemas de saúde no mundoErro! Fonte de referência não 

encontrada.. Também apresenta um olhar sobre o Programa Mais Médicos (PMM), como 

uma estratégia de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), analisando em 

que medida o PMM contribui para o Sistema Único de Saúde (SUS) avançar no alcance 

da Cobertura Universal.  

A Cobertura Universal em Saúde pode ser entendida como uma meta, que 

engloba uma série de medidas estruturais para que os sistemas de saúde possam avançar 

na universalização do acesso e contar com o respaldo das ações e serviços para dar 

respostas às necessidades em saúde. Com o alcance da Cobertura Universal, espera-se 

obter melhora nas condições de saúde da população e que, proporcionando mais saúde, 

possa ter impacto no desenvolvimento humano, na redução da pobreza e das 

desigualdades, melhorando a qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade.  

O Programa Mais Médicos (PMM) é uma política implantada no Brasil em 

2013, que prevê o fortalecimento da Atenção Primária no SUS, por meio de um 

conjunto de ações que vão desde a alocação de médicos nos serviços à reordenação da 

formação médica no país. O objetivo do Programa é diminuir a carência de médicos nas 

regiões prioritárias para o SUS, reduzir as desigualdades regionais na saúde e adequar 

os processos de educação e formação médica para fortalecer a APS no SUS.  

O PMM tem trazido resultados positivos, com relação ao eixo provimento 

emergencial temos visto ampliação da cobertura populacional e do acesso às ações e 

serviços, redução das iniquidades no acesso e na distribuição de médicos, impacto 

positivo em indicadores de produção, aumento do vínculo e das ações comunitárias e de 

educação em saúde, sinergia com outros programas, altos níveis de satisfação dos 

usuários e gestores, entre outros2,3,4,5,Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Este artigo foi estruturado com o intuito de trazer elementos para o diálogo entre 

Cobertura Universal e o Programa Mais Médicos, com uma sequência de argumentos 

que subsidiam a tese de que o PMM tem o potencial de contribuir para o fortalecimento 
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da APS no SUS e consequentemente para que o sistema de saúde brasileiro avance em 

direção à Cobertura Universal. Dessa forma, as seções que compõe este artigo estão 

organizadas a partir dos aspectos conceituais da Cobertura Universal, seguindo com os 

marcos do direito à saúde e da saúde como componente para o desenvolvimento 

humano, discute sobre as reformas e os problemas estruturais e operacionais dos 

sistemas de saúde, apresenta a Atenção Primária à Saúde como o elemento chave para a 

reestruturação dos sistemas de saúde e, por fim, dialoga com o Programa Mais Médicos.  

Durante a construção desta narrativa, observou-se a necessidade de compreender 

o que está implícito no conceito de Cobertura Universal, problematizar a real 

necessidade dessa meta para um sistema de saúde como o SUS, que prevê a 

universalidade como um dos princípios fundamentais e está baseado na garantia 

constitucional do direito à saúde. Outro ponto importante a ser destacado é a 

necessidade de inserir com mais ênfase a relevância da Atenção Primária no debate, 

como o caminho mais efetivo para alcançar a Cobertura Universal.  

A associação entre o grau de orientação da APS e efetividade dos serviços pode ser 

comprovada tanto em países desenvolvidos, como em países de baixa e média renda, 

especialmente na América Latina.  

 

1.  Cobertura Universal – Aspectos Conceituais 

O conceito de universalidade está relacionado ao princípio da igualdade que, por sua 

vez, esta associada à ideia de justiça. Universal é aquilo que é comum a todos. Na área 

da saúde, as propostas de Welfare State (Bem-Estar Social) e a Conferência 

Internacional de Alma-Ata (1978) foram referenciais importantes para reforçar a 

necessidade do princípio da universalidade7.  

No SUS, a universalidade se constitui como um dos seus princípios fundamentais, 

determinando que todo cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, têm 

direito ao acesso à saúde. Isso representou uma conquista democrática, tendo em vista 

que, antes do SUS, nem todos tinham acesso aos serviços públicos de saúde de forma 

igualitária, ficando restrito às pessoas com vínculo formal de trabalho ou que estavam 

vinculadas à Previdência Social. Apesar dos avanços conquistados com a criação do 

SUS e da universalidade como um dos princípios do sistema, o SUS enfrentou 
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dificuldades para a sua implementação, considerando o contexto político e econômico 

do país no período da sua regulamentaçãoErro! Fonte de referência não encontrada..  

A busca por medidas que possam superar as barreiras à universalização segue 

acompanhando o desenvolvimento do SUS e dos sistemas de saúde de outros países em 

desenvolvimento. Paralelo a esses esforços, os encontros mundiais de chefes de Estados 

vêm produzindo declarações e relatórios internacionais, os quais se constituem em 

compromissos políticos assumidos pelos países e referência para nortear as mudanças 

nos sistemas de saúde. A mais simbólica e, sempre atual, foi a Declaração de Alma Ata 

de 1978, que reforça que os cuidados primários de saúde constituem a chave para que a 

meta da saúde para todos seja atingida, como parte do desenvolvimento e da justiça 

social.   

Nos anos 2000, as resoluções internacionais passaram a incorporar o tema da 

Cobertura Universal de forma mais enfática, trazendo o debate para uma nova meta ou 

nova forma de reestruturar os sistemas de saúde com foco na ampliação da cobertura 

populacional e do acesso aos serviços de saúde e abordando o financiamento sob dois 

aspectos, como elemento central para viabilizar o alcance da cobertura universal e de 

proteção financeira das pessoas9,10,11,12.  

Pode-se considerar que Cobertura Universal não tem um único conceito, podendo 

ser qualificada como um termo polissêmico e até ambíguo, uma vez que pode adquirir 

diferentes conotações conforme os distintos interesses e, mesmo não existindo 

consenso, os países continuam implementando reformas nos seus sistemas de saúde a 

partir do próprio entendimento e com distintos focos, por exemplo, alguns centrados no 

acesso aos serviços para os pobres, outros nas iniquidades em saúde, ou então, com foco 

no controle das doenças13. 

No Brasil, houve um debate intenso sobre as perspectivas conceituais da Cobertura 

Universal. Alguns criticavam os aspectos considerados como contraditórios à 

universalização da saúde por meio de sistemas públicos universais, outros a centralidade 

na discussão do financiamento e na restrição dos serviços. Tem-se discutido também 

sobre a necessidade de um novo marco ou uma nova meta para o SUS, considerando 

que o sistema já está amparado pelos marcos legais do direito à saúde e dos princípios 

do SUS, nos quais está explícita a universalidade. Portanto, o que o SUS precisa é se 

mobilizar para avançar na consolidação dos seus princípios14,15,16. 
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A materialização dos direitos não pode ser imposta pelas condições financeiras, mas 

sim, pautar a discussão financeira e a resposta do Estado para a captação e distribuição 

dos recursos. É relevante explicitar que o SUS não alcançou a universalidade e a 

integralidade e a restrição financeira é um fator limitador desse alcance. Portanto, é 

necessário debater o financimento como um dos componentes estruturais do sistema de 

saúde e assumir que se não há recursos para a cobertura universal, não podemos fazer de 

conta que há e cair no ‘imobilismo’ ou ‘conformismo’.  

Assim como o financiamento, outros componentes devem estar na pauta da agenda 

para a Cobertura Universal, como os mecanismos de prestação das ações, dos serviços e 

os medicamentos, a  força de trabalho em saúde, as redes de atenção, os sistemas de 

informação e comunicações, tecnologias em saúde, mecanismos de garantia da 

qualidade, governança, os determinantes sociais da saúde, legislação, entre outros.   

Considera-se que a Cobertura Universal se aproxima mais de uma meta, com o 

intuito de mobilizar os países a refomular as estruturas dos sistemas de saúde para 

garantir que as pessoas tenham acesso efetivo as ações e serviços que necessitam no 

marco do direito à saúde.  

 

2. Marcos para a Cobertura Universal  

Para que possamos alcançar o mais alto nível de saúde, se é que isso pode ser 

mensurado, foram criadas convenções internacionais, difundidas amplamente e 

ratificadas por muitos países, com o intuito de assegurar direitos às pessoas. Em uma 

das declarações internacionais mais conhecidas, a histórica Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948, consta que toda pessoa tem direito a um nível adequado de 

vida para lhe assegurar e a sua família, saúde e bem-estar. Essa afirmação considera o 

direito à saúde indissociável do direito a vida e a saúde como um componente 

fundamental para o desenvolvimento humano. Nesse mesmo ano, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sinaliza fortemente que a saúde é um direito e não pode haver 

distinção de raça, religião, ideologia política ou condição econômica ou social. 

A partir daí foram surgindo novas convenções e tratados internacionais que se 

constituíram como marcos de referências para estimular os países a incluir o direito à 

saúde nas suas constituições nacionais, estabelecendo, dessa forma, um compromisso 
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entre os governos e seus cidadãos no cumprimento desse dever. Na Região da América 

Latina, o auge do movimento da institucionalização da saúde foi na década de 1980, 

sendo incorporado o direito à saúde à constituição de 19 países e outros cinco incluíram 

a proteção social a saúde, como um princípio básico do sistemaErro! Fonte de referência não 

encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada..  

O movimento de institucionalização do direito à saúde foi bastante impulsionado 

pela sociedade civil, por meio dos movimentos sociais que reivindicavam por reformas 

nos sistemas de saúde no período da redemocratização dos paísesErro! Fonte de referência não 

encontrada.. No Brasil, o direito à saúde e a criação de um sistema único de saúde para o 

país foi uma conquista do Movimento da Reforma Sanitária, que juntou atores 

importantes para mobilizar a sociedade e reivindicar esse direito. 

Outro marco importante é o papel fundamental que a saúde desempenha no 

desenvolvimento humano. A associação entre saúde e desenvolvimento tem sido 

amplamente reconhecida e a saúde cada vez mais pautada na agenda de 

desenvolvimento. Saúde no marco do desenvolvimento humano faz com que o debate e 

a formulação de políticas estejam centrados na proteção social em saúde e considere a 

necessidade de combinação entre desenvolvimento econômico e social, para o êxito das 

políticas de saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.. 

O conceito de desenvolvimento humano é centrado na ampliação das 

oportunidades, das capacidades e do bem-estar das pessoas, considerando que o 

processo de desenvolvimento é multidimensional, envolvendo não só a dimensão 

econômica, mas também as características sociais, culturais e políticas que influenciam 

a qualidade de vida. Isso reforça que a saúde é fator decisivo para o bem-estar das 

pessoas e isso pode ser conquistado com a consolidação do direito à saúde.  

Constata-se que os instrumentos jurídicos e os marcos por si só não se traduzem 

automaticamente em ações e políticas para proteção às pessoas, mas revelam o 

compromisso jurídico e legitimam os estados a agir e a população a reivindicar. 

Implementar o direito à saúde exige esforços conjuntos nos âmbitos econômico e social, 

implica em desenvolver mecanismos de proteção social fortes e sustentáveis, que 

possam superar desafios e conceber a saúde como um bem público e não uma 

mercadoria. 
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3. Reformas nos sistemas de Saúde com foco na Cobertura Universal  

Fundamentado pelas estruturas jurídicas como o direito à saúde, a maior 

participação social e o crescimento econômico mais estável registrado no período da 

redemocratização dos países da América Latina, os governos passar a introduzir 

reformas nos sistemas de saúde para atender aos preceitos constitucionais e as demandas 

da sociedade, bem como, para adequar os sistemas de saúde ao novo panorama 

socialErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Na saúde o cenário era de desigualdade e inequidade no acesso e na utilização 

dos serviços, com pessoas ricas tendo maior probabilidade de utilizar os serviços que as 

pobres, sendo inversamente proporcional a probabilidade de adoecer. Fatores climáticos 

e ambientais, a urbanização acelerada, as epidemias não controladas e as condições 

ligadas à transição demográfica e epidemiológica, fazem com que as populações 

permaneçam expostas a situações de risco, com alguns grupos populacionais estando 

mais expostos e mais vulneráveis, com menor probabilidade de desfrutar o direito à 

saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Na América Latina as reformas dos sistemas de saúde foram ocorrendo baseadas 

nos princípios da equidade e da solidariedade e impulsionadas pelos progressos 

econômicos. Nas décadas de 1980 e 1990, o foco das reformas era materializar o direito 

à saúde previsto nas constituições da maioria dos países e tentar minimizar a 

fragmentação, caracterizada pelos diferentes modelos de prestação de serviços. 

A configuração de sistema de saúde que predomina na América Latina é o 

Seguro Social, que possui subsistemas com distintas regras de financiamento, afiliação 

aos serviços, acesso e prestações, de acordo com o status laboral, social ou capacidade 

de pagamento. Essa configuração tem modelos distintos para prestação dos serviços, um 

para as pessoas empregadas no setor formal e outro, para as pessoas sem vínculo formal 

de trabalho ou consideradas pobresErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

O modelo de Seguro Social, com financiamento e prestação de serviços 

segmentado, não demonstra melhora nos resultados em saúde, tem excluído amplos 

setores da população, especialmente os mais vulneráveis, o que fomenta a desigualdade 
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social e representa uma barreira ao alcance da Cobertura Universal24,Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. 

O Brasil optou por um modelo de sistema público, com a integração dos 

serviços mediante a criação de um sistema único, baseado no direito à saúde e 

financiado por fontes fiscais, com acesso a serviços públicos de saúde, podendo ser 

complementado pelos serviços prestados pelo setor privado. 

Nas ultimas décadas, as reformas nos sistemas de saúde tem sido chamadas de 

‘terceira geração de reformas’Erro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não 

encontrada., compreendendo uma gama de intervenções e políticas para superar os ‘velhos’ 

problemas, como as desigualdades e iniquidades em saúde e garantir que todas as 

pessoas possam acessar aos serviços de saúde que necessitam, bem como, adequar os 

serviços às rápidas transições demográficas e epidemiológicas que vem ocorrendo nos 

países.  

As mudanças demográficas e epidemiológicas estão gerando pressões nos 

sistemas de saúde, obrigando os países a adequar os modelos de atenção previstos para 

enfrentar principalmente as doenças agudas e episódicas e agora tendo que lidar com a 

tripla carga de doençasErro! Fonte de referência não encontrada., constituída pelas doenças 

infecciosas ainda presentes, as causas externas e as doenças crônicas. As transições 

demográficas e epidemiológicas têm afetado o desempenho dos sistemas de saúde.  

Quando se fala de terceira geração de sistemas de saúde, deve-se ter em mente a 

necessidade de mudanças nos sistemas de saúde para atender aos preceitos 

constitucionais do direito à saúde, ampliar o acesso aos serviços e tornar as respostas 

mais efetivas. Portanto, qual o melhor caminho?   

  

4. Caminhos para a Cobertura Universal  

Nos últimos anos a Cobertura Universal tem sido utilizada como impulso para 

orientar as reformas nos sistemas de saúde e pode ser vista como parte dos esforços dos 

paises em fortalecer os sistemas de saúde para reduzir as desigualdades e ampliar o 

acesso da população. As principais medidas que estão sendo propostas para alcançar a 

Cobertura Universal são: prever constitucionalmente o direito à saúde; a proteção 
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financeira por meio da cobertura dos seguros de saúde; e a utilização dos serviçosErro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

Quando foram avaliadas a relevância e efetividade dessas medidas para a 

Cobertura Universal, observou-se que a garantia do direito à saúde pode ser vista como 

uma previsão constitucional, mas não como uma medida que, por si só, assegura a 

Cobertura Universal. A afiliação das pessoas aos seguros de saúde não indica se estão 

utilizando efetivamente os serviços de saúde e pode ser considerada somente como uma 

promessa contratual. A utilização dos serviços pode ser vista como a melhor medida 

para avaliar o alcance da Cobertura Universal, se comparada com as duas medidas 

citadas anteriormente, por estar diretamente associada ao acesso efetivo e por abordar a 

proteção financeira, estando sensível aos custos diretos dos indivíduosErro! Fonte de referência 

não encontrada.. Quando se trata da utilização dos serviços deve-se levar em consideração 

que o tipo de serviços que devem ser garantidos são serviços efetivos e quando 

necessários.  

Na América Latina os países têm percorrido caminhos distintos para 

implementar a Cobertura Universal: um por meio de sistemas unificados de saúde, 

como é o caso do Brasil, Cuba e Costa Rica; outro pela criação de subsistemas paralelos 

de seguros e de prestação de serviços para grupos populacionais distintos, segundo a 

situação de trabalho, a exemplo da Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai 

e Venezuela. Todos os países citados, com exceção da Venezuela, tornaram o direito à 

saúde explícito nas constituiçõesErro! Fonte de referência não encontrada..   

As reformas para implementar a Cobertura Universal envolvem mudanças 

importantes nos sistemas de saúde, exigindo a mobilização de recursos adicionais e a 

reformulação das estruturas financeiras e organizacionaisErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Pode-se citar como obstáculos à Cobertura Universal a fragmentação da organização e 

prestação de serviços, a segmentação do financiamento, as falhas na regulação do setor 

privado e público, a restrição financeira, as falhas na substituição dos gastos privados 

pelo financiamento público, até a eliminação dos gastos com desembolso direto e as 

mudanças nos modelos de atenção, que devem ser voltados para as novas situações 

epidemiológicas e demográficas e os determinantes sociais da saúde.  

A Cobertura Universal tem ganhado o centro do debate sobre sistemas e serviços 

de saúde, porém, tem um componente fundamental que tem sido negligenciado, que é a 
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Atenção Primária à Saúde. A APS representa um marco mais abrangente para discutir a 

organização dos sistemas e dos serviços de saúde, constituindo-se como a ‘espinha 

dorsal’ para a efetividade do sistema de saúde, melhorando os resultados, reduzindo os 

custos e promovendo a equidade. O fortalecimento da APS deve ser visto como o 

caminho para alavancar a Cobertura UniversalErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de 

referência não encontrada..  

 

 

5. Atenção Primária em Saúde como caminho para a Cobertura Universal  

A Declaração de Alma-Ata qualificou a APS como o veículo mais apropriado 

para alcançar a Saúde para Todos no ano 2000. Difundiu para o mundo uma concepção 

de Atenção Primária integral, que a considera como parte de um sistema integrado de 

cuidados em saúde, do desenvolvimento econômico-social de uma sociedade, reduzindo 

as iniquidades em saúde, promovendo a participação social e contribuindo para garantia 

do direito à saúde. 

Com suporte científico das evidências é possível afirmar que países que 

possuem sistemas de saúde organizados a partir da Atenção Primária à Saúde 

apresentam melhores resultados, traduzidos em menores custos da assistência, melhores 

níveis de saúde, maior satisfação dos usuários e diminuição das desigualdades 

sociaisErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada..  

Mesmo com os esforços dos países, ainda assim, não conseguimos alcançar a 

universalização da saúde, tampouco da APS. A explicação possível é a APS não ter sido 

conduzida como deveria, sendo implementada na sua versão seletiva, principalmente 

nos países em desenvolvimento, passando a designar um pacote de intervenções de 

baixo custo, para o controle de determinados agravos e não integral, com baixa extensão 

dos atributos essencias (acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado e 

integralidade) da APS.  

A APS na América Latina foi marcada por modelos seletivos e focalizados, que 

se propunham a implementação de pacotes mínimos de serviços de saúde, dirigidos a 

grupos populacionais marginalizados. No Brasil, a APS seletiva se tornou hegemônica 

nos anos 1980Erro! Fonte de referência não encontrada..  
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Na década de 1990 os modelos de APS na América Latina foram se 

desenvolvendo em direção à APS integral, a abordagem biopsicossocial estava se 

expandindo e conseguimos um avanço no acesso aos serviços, mas não suficiente para a 

universalização e efetivação do direito à saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

A partir dos anos 2000, surgiu um movimento de renovação da APS, 

reconhecendo que ela vinha sendo interpretada e implantada erroneamente. Convocam 

os países a produzirem mudanças nos sistemas de saúde para implementar uma APS 

integral, como coordenadora dos cuidados em uma rede integrada de serviços, para 

promover a saúde, reduzir as inequidades e garantir o direito universal ao acesso aos 

serviçosErro! Fonte de referência não encontrada..  

Dentre as estratégias para a renovação da APS está um importante componente 

para a estruturação dos sistemas de saúde, que são as Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

no Brasil ou Redes Integradas de Serviços de Saúde (RISS) nos outros países da 

América Latina. A APS é o elemento central das redes de atenção, uma vez que amplia 

o acesso e coordena e articula a estruturação dos serviços com base nas necessidades 

identificadas no primeiro nível, tornando os sistemas mais efetivos e eficientes.  

A APS pode ser definida como um conjunto de valores: direito ao mais alto 

nível de saúde; solidariedade; equidade. Um conjunto de princípios como 

responsabilidade governamental, sustentabilidade, intersetorialidade, participação 

social, entre outros. E também como um conjunto indissociável de elementos 

estruturantes da rede de serviços, considerados como atributos da APS: acesso de 

primeiro contato; integralidade; longitudinalidade; coordenação; orientação familiar e 

comunitária e competência culturalErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Evidências robustas demonstram a associação entre sistemas de saúde 

fortemente centrados na APS e o aumento da efetividade, afirmando o alto poder da 

Atenção Primária na redução das desigualdades em saúde, na maior eficiência do 

cuidado, na coordenação do fluxo dos usuários no sistema, na satisfação dos usuários, 

na maior utilização de práticas preventivas, reforçando o papel da APS como uma 

importante estratégia para o enfrentamento dos problemas de saúde, prevenindo mortes 

e doençasErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de 

referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Os esforços dos países no sentido de fortalecer os sistemas de saúde adotando a 

Cobertura Universal, com o intuito de melhorar as condições de vida e o acesso aos 

serviços de saúde para grupos vulneráveis é potencializado se estiver baseado em uma 

APS de qualidade, o que significa acesso oportuno aos bens e serviços de saúde a todas 

as pessoas, sem distinção e conforme as necessidades em saúde. Significa acesso 

coordenado a cuidados integrais de saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de 

referência não encontrada..  

 

 

 

6. Programa Mais Médicos e a Cobertura Universal  

 

No Brasil, o fortalecimento da APS tem sido um processo gradativo, com a 

ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) que é a forma brasileira de organizar a 

Atenção Primária. A ESF está baseada nos princípios do SUS e apoiada nos atributos da 

APS, como acesso, integralidade, coordenação do cuidado, longitudinalidade, 

orientação familiar e comunitária e competência culturalErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Em 20 anos, a ESF ampliou a cobertura de 5% para 60% e com isso, trouxe impactos 

positivos na saúde da população e para o sistema de saúdeErro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

Evidências científicas apontam que a ESF tem se mostrado efetiva, eficiente, 

equitativa e superior às formas tradicionais de prestação de cuidados primários em 

saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não 

encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada.. É possível afirmar que a ESF tem sido uma 

experiência bem sucedida, porém, precisa superar alguns problemas que impedem o seu 

desenvolvimentoErro! Fonte de referência não encontrada.. Precisa radicalizar na busca dos 

atributos da APSErro! Fonte de referência não encontrada. e efetivar o seu papel central nas redes 

de atenção, como coordenadora do cuidado e na reorientação dos serviços entre os 

níveis de atenção.  
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As diferentes formas de organização local da Estratégia Saúde da Família são 

determinantes para garantir a presença dos atributos da APS e, consequentemente, para 

constituir sólidas, efetivas e eficientes redes integradas de atenção à saúde no Brasil. 

Alguns desafios importantes para a APS são a fixação de profissionais qualificados nas 

equipes de Saúde da Família, o grau de efetividade clínica das equipes frente aos 

problemas de saúde mais frequentes e a prática efetiva da coordenação do cuidado 

individual com garantia da integralidadeErro! Fonte de referência não encontrada.. 

A expansão da cobertura populacional é fator determinante para a ampliação do 

acesso e um dos desafios da ESF. Atualmente com mais de 40 mil equipes de Saúde da 

Família implantadas e cobertura nominal próxima a 130 milhões de pessoas, o que 

significa pouco mais de 60% da população brasileira, não tem uma  cobertura universal 

e questiona-se a possibiliade de alcançar acesso efetivo aos serviços com a atual 

configuração de uma equipe de Saúde da Família responsável por três mil pessoas em 

média.  

O provimento e a qualificação dos profissionais da Saúde da Família, em 

especial os médicos, também é outro entrave para a estruturação da APS no SUS. A 

quantidade de médicos por habitante no Brasil é baixa, se comparada a países que 

oferecem sistemas universais de saúde e a distribuição dos médicos pelo território 

nacional é desigual, em relação às regiões do paísErro! Fonte de referência não encontrada..  

Outro importante desafio é a permanência do mix de modelos de atenção nos 

serviços, que cria segmentação entre a população coberta pela ESF e pelos modelos 

ditos ‘tradicionais’ de prestação dos serviços, que não se organizam com base territorial, 

orientação comunitária e familiar, a conformação das equipes é distintas, dentro outros 

aspectos. A diferença entre a qualidade e a efetividade desses dois modelos já foi 

amplamente avaliada por estudos científicos, os quais comprovam que a Saúde da 

Família é superiorErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte 

de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada..  

Frente a esses desafios da APS, entra em cena o Programa Mais Médicos no 

Brasil,  instituído pela Lei n.o 12871, de 22 de outubro de 2013, como resposta do 

Governo Federal ao apelo explícito de apoio solicitado pelos prefeitos e gestores 

municipais para enfrentar a carência de médicos com perfil para a APS no SUS.   
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A falta de médicos nos serviços também contribui para a baixa valorização da 

APS, fazendo com que os usuários procurem respostas às suas demandas em serviços de 

pronto-atendimento, os quais são focados no atendimento por queixa-conduta e também 

se constitui como uma das principais razões para a adesão a um plano de saúde 

suplementarErro! Fonte de referência não encontrada..  

O Programa Mais Médicos trouxe um conjunto de medidas estruturadas em três 

eixos, um que trata do provimento emergencial de médicos para as equipes de APS, 

outro da formação, com ações envolvendo a reordenação da oferta de cursos de 

medicina e de residência médica e um terceiro eixo que trata do investimento em 

infraestrutura nas Unidades Básica de Saúde.  

O eixo provimento emergencial chegou a recrutar e alocar mais de 18 mil 

médicos na APS, em 4258 municípios, representando 73% das cidades brasileiras e em 

todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os médicos do PMM são 

brasileiros formados no Brasil ou no exterior e médicos estrangeiros, oriundos de mais 

de 40 países, a maioria deles, mais de 60% são cubanos, que fazem parte do acordo de 

cooperação entre os Governos do Brasil e de Cuba, com o apoio da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS).  

Esses médicos estão alocados em municípios ou regiões de municípios mais 

vulneráveis, os quais já tem um histórico de priorização nas políticas do SUS, tais 

como, municípios com alto percentual de população em extrema pobreza, com baixo 

IDH, nas Regiões de Árido e Semiárido, ou com populações indígenas, quilombolas, 

ribeirinhas, entre outros.  

O PMM contribuiu para reduzir a carência de médicos em regiões prioritárias e 

vulneráveis, a exemplo das regiões Norte e Nordeste do país, em que a escassez de 

médicos reflete a grave condição socioeconômica vivida, foram as que mais receberam 

médicos do ProgramaErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Os resultados das avaliações do PMM, apesar do tempo recente de implantação, 

indicam resultados positivos no eixo provimento emergencial. Em síntese esses 

resultados apontam para ampliação do acesso, à equidade, à satisfação dos usuários e à 

humanização do cuidado. Foram identificadas práticas inovadoras e mudanças nos 

processos de trabalho, troca de conhecimentos entre os médicos e as equipe de saúde na 
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produção do cuidado, contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas e formação em 

serviço. Destaque para a prática do cuidado integral e a longitudinalidadeErro! Fonte de 

referência não encontrada.,2,34. 

A qualidade da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) é um fator 

relacionado à satisfação com o trabalho e está associada à rotatividade dos médicos. 

Unidade de Saúde em piores condições tem menores chances de participar dos pro-

gramas de incentivo Federal, o que enfraquece a potencialidade de redução de 

iniquidades no acesso aos recursos em saúde. Dentre os argumentos para a 

institucionalização do PMM, a inadequada qualidade da infraestrutura das UBS foi 

apontada como um dos fatores com implicações para a fixação dos médicos na APSErro! 

Fonte de referência não encontrada..  

O eixo da formação profissional do PMM tem relevância para a sustentabilidade 

das mudanças na APS, uma vez que o provimento emergencial possui caráter limitado e 

a consolidação da iniciativa depende da fixação de médicos brasileiros. Prevê medidas 

na graduação em medicina com a expansão do número de profissionais formados e 

alternativas que modifiquem o perfil de formação e incentivem a interiorização dos 

médicos. Também atua sobre os programas de residência médica propondo ampliação 

das vagas de  Medina de Família e Comunidade e obrigatoriedade de um ano de 

Medicina de Família e Comunidade para outros seis programas de residência 

médicaErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Como limitação ao eixo de formação do PMM podemos citar o pouco incentivo 

para a adesão dos médicos às vagas já existentes em de residência de Medicina de 

Família e Comunidade (MFC). Em 2015 a taxa de ocupação dos programas de 

residência de MFC no Brasil foi de 26,3%, de um total de 1.520 vagas, apenas 400 

foram ocupadasErro! Fonte de referência não encontrada.. Outras limitações se referem à falta de 

evidências com relação ao ‘pedágio’ obrigatório de um ano para os outros programas de 

residência e o questionamento da efetividade da criação de um novo nome para o 

programa de residência ‘Medicina Geral de Família e Comunidade’. 

 

Considerações Finais 
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O Sistema Único de Saúde no Brasil representa uma grande vitória para a 

sociedade brasileira, simbolizada pela conquista do direito à saúde e a construção da 

maior política social do país e representa a vitória dos gestores comprometidos em 

defender o SUS frente às ameaças aos seus princípios e diretrizes. Para os países da 

América Latina, o SUS passa a ser considerado uma referência de sistema público 

universal e um símbolo de resistência, por sobreviver aos ataques das políticas 

neoliberais. Desde diferentes perspectivas, pode-se considerar que o SUS foi uma 

conquista e teve inúmeros progressos, porém, a sua resiliência segue ameaçada por 

muitas barreiras estruturais e conjunturais. 

Dentre os desafios que devem ser superados pelo sistema de saúde brasileiro 

pode-se destacar a fragmentação e a segmentação do sistema e dos serviços, a 

iniquidade no acesso e na cobertura, a carência de recursos humanos com formação 

adequada às necessidades de mudança do modelo de atenção, a baixa qualidade da 

atenção e o financiamento insuficiente50. Muitos desses desafios estão relacionados ao 

alcance da Cobertura Universal.   

Na perspectiva da Cobertura Universal em Saúde como meta para os sistemas de 

saúde alcançarem o direito à saúde em resposta às necessidades individuais e coletivas, 

conclui-se que a APS é o melhor caminho para universalizar o acesso, para prestar um 

cuidado integral e coordenado, para organizar o sistema com base nas necessidades em 

saúde, pois, está próxima das pessoas, inserida nas comunidades e com a maior 

competência para decodificar e pactuar as necessidades em saúde, conseguindo ser mais 

resolutiva, com maior satisfação dos usuários e respondendo aos aspectos 

organizacionais do sistema.  

O Programa Mais Médicos pode ser considerado como uma ‘mola propulsora’ 

para o desenvolvimento da APS integral, que prevê a presença e a extensão dos 

atributos da APSErro! Fonte de referência não encontrada. e como elemento central das rede de 

atenção. Mesmo o eixo provimento emergencial tendo caráter provisório, deixa o legado 

de que investir em APS, em especial no modelo de atenção adotado para a APS no SUS, 

a Estratégia Saúde da Família, em equipes completas com médico de família e 

comunidade é um dos caminhos para o fortalecimento do sistema de saúde baseado na 

APS.  
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É possível dizer que estruturas adequadas facilitam uma melhor atenção à saúde. 

A combinação de elementos estruturais e operacionais dos serviços de saúde produzem 

análises que não estão relacionadas com efeitos diretos na saúde da população, mas com 

os meios para conseguir os melhores resultados em saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.. 

Dessa forma, considera-se como estruturante o eixo de investimento nas Unidades 

Básicas de Saúde do PMM.  

O provimento e a qualificação profissional, em especial de médicos para as ESF 

constitui um dos desafios para a estruturação da APS no Brasil. Apesar de ser 

considerado como a intervenção de recursos humanos mais importantes na América 

Latina nos últimos anos51 e o valor que tem em tentar garantir a sustentabilidade das 

mudanças positivas alcançadas, o eixo formação do PMM carace de mais avaliações 

para analisar se as estratégias são as mais acertadas para os objetivos a que se propõe.  

O PMM é uma política recente e, como todo ato discricionário da administração 

pública, assumiu conformações que talvez se justifique pelo momento político, 

econômico em que foi formulado, porém, necessita de mais avaliações, a partir de 

diferentes pontos de vista e abordando as mais diversas áreas em que são potenciais de 

resultados, não para questionar a sua necessidade ou a efetividade, as quais já vêm 

sendo comprovadas, mas para trazer subsídios para possíveis reformulações em seus 

componentes. 

O fortalecimento da APS não pode ser visto somente como um dos caminhos 

para alcançar a Cobertura Universal, mas sim, visto como ‘o caminho’ para ampliar o 

acesso e efetivar o direito à saúde, tendo vista as evidencias que comprovam que a APS 

tem contribuído para aumentar a participação e a inclusão dos cidadãos nas políticas, na 

maior equidade em saúde, na definição das bases legais para a proteção em saúde e a 

garantia do direito à saúdeErro! Fonte de referência não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada..   
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Summary 

 
Universal Health Coverage has been a challenge for the majority of the world’s 

health systems. Efforts to strengthen systems through universal coverage with the aim 

of improving living conditions and access to health services are optimized when this is 

based on quality Primary Health Care (PHC). A national policy has been being 

developed in Brazil since 2013 aimed at strengthening human resources for PHC. This 

policy is called the More Doctors Programme and is considered to be an important 

investment for PHC development in Brazil’s Unified Health System. The purpose of 

this article is to present the main results of the More 

Doctors Programme monitoring and evaluation actions undertaken by Pan 

American Health Organization. The More Doctors Programme has the potential to 

strengthen PHC in Brazil. It contributes to service improvement, puts PHC at the heart 

of the discussion on public policies, increases the interest of the scientific community in 

evaluating high-investment public policies, in addition to providing satisfactory 

responses to the population’s health needs and thus contributing to service user 

satisfaction. 

 

Key words: Universal Coverage, Primary Health Care, More Doctors 
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INTRODUCTION  

 

Universal Health Coverage has been a challenge for the majority of the world’s 

health systems. Efforts to strengthen systems through universal coverage with the aim 

of improving living conditions and access to health services are optimized when this is 

based on quality Primary Health Care (PHC). This means timely access to goods and 

services by all people, without distinction and in accordance with their health needs.  

A national policy has been being developed in Brazil since 2013 aimed at 

strengthening human resources for PHC. This policy is called the More Doctors 

Programme (Programa Mais Médicos, in Portuguese) and is considered to be an 

important investment for PHC development in Brazil’s Unified Health System (Sistema 

Único de Saúde – SUS, in Portuguese).  

Emergency provision of doctors for PHC is one of the elements of the More 

Doctors Programme. The Pan American Health Organization / World Health 

Organization (PAHO/WHO) works technically developing the More Doctors 

Cooperation Project, a partnership between PAHO/WHO, the Brazilian Government 

and the Cuban Government to enable thousands of Cuban doctors to come and work in 

PHC in the Brazilian Unified Health System. Developing the More Doctors 

Cooperation Project is complex, given that it involves mechanisms of articulation 

between national, state and municipal governments, as well as mobilizing a large 

volume of both human and financial resources to achieve its ambitious goal of scaling 

up access to Primary Health Care and its quality in Brazil.  

Among the cooperation actions provided for in the More Doctors Cooperation 

Project, PAHO/WHO prioritizes monitoring and evaluating the Programme, developing 

strategies that range from monitoring the working conditions of Programme doctors to 

conducting evaluation studies and research on the outcomes of the work of these doctors 

in PHC services. Several studies have been carried out using different approaches and 

methods, based on a monitoring and evaluation Framework. Their results have been 

positive and corroborate the scientific evidence produced by diverse academic 

institutions showing that the More Doctors Programme is an effective policy for 

strengthening PHC.  
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In addition to the studies and research undertaken directly by PAHO/WHO, it 

has also provided support to external research, forming partnerships with researchers 

and academic institutions with the aim of increasing the production of scientific 

evidence covering all potential areas of the Programme’s results, including the value 

added by the Programme to strengthening PHC and the Brazilian Health System.  

The purpose of this article is to present the main results of the More Doctors 

Programme monitoring and evaluation actions undertaken by PAHO/WHO. These 

results can be seen to contributing to the themes set forth in the international mandates 

agreed between the Member Countries, namely PHC and access to universal health 

coverage as a target for the development of health systems, thereby making effective 

people’s right to health.  

 

1. Primary Health Care and Universal Coverage as pillars of Monitoring and Evaluation  

 

The singularity of the provision of doctors element of the More Doctors 

Programme arises, among other characteristics, from its quantitative dimensions – more 

than eighteen thousand medical professionals have been incorporated into Brazil’s 

national health system – and also from its territorial extent, as it has reached all the 

regions of the country. This involves a huge diversity of socio-economic conditions as 

well as producing changes in diverse contexts. This diversity of experiences makes the 

More Doctors Programme a rich source of reflection regarding the progress and the 

challenges of this public policy and its potential to transform practices within PHC and 

consolidate its domains (Roncalli et al., 2017).  

The More Doctors Cooperation Project has been considered by the United 

Nations (UN) to be one of the relevant good practices towards implementing the 

Sustainable Development Goals (SDG), especially SDG #3 to ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages. The UN document also states that the More 

Doctors Cooperation Project can be replicated and is of potential benefit to any country 

that decides to adopt it. The document also highlights that while Brazil has made a 

substantial economic investment in order to implement the project, its long-term 

benefits tend to outweigh the cost of the investment. Sharing knowledge is one of the 

most important contributions in terms of PAHO participation and added value to the 

More Doctors Programme which, along with the Member States, have shown great 
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interest in learning more about the Programme and its South-South cooperation 

initiative (United Nations, 2016).  

The monitoring and evaluation undertaken by the More Doctors Cooperation 

Project involves processes that are intrinsic to the execution of the More Doctors 

Programme, focusing on emergency provision of doctors but also dialoguing with other 

elements of the Programme. The evaluation results are of interest to all service 

managers and stakeholders involved in all the processes of the More Doctors 

Programme, and of course to Brazilian society which is after all the Programme’s main 

beneficiary.  

Given that PAHO/WHO is an international health cooperation body, the lessons 

learned through the evaluations of the More Doctors Programme are shared as a 

contribution to other countries in the Americas working to scale up and strengthen PHC 

and ensure universal health access and coverage.  

Although the context in which the More Doctors Programme is implemented is 

determined by Brazil’s economic, political and social reality, it also involves a diversity 

of experiences arising in the country’s different realities which dialogue with policies 

and actions on the regional, local and international level (Roncalli et al., 2017).  

Understanding the ensemble and the diversity of experiences produced in Brazil, 

as well as systematizing, evaluating and sharing knowledge, is an important step 

towards achieving PHC expansion and consolidation in Brazil within the context of 

universal coverage.  

The first years of the More Doctors Programme brought considerable interest on 

the part of the academic and scientific community in evaluating it, in view of its 

dimension, magnitude and high levels of service user and service management 

satisfaction. Currently, following the first years of implementation, the focus of research 

on the More Doctors Programme is tending to change, given that the implementation 

evaluations, based on structure and process indicators, are being complemented by 

studies intended to evaluate results and seeking to measure the impact of this important 

policy for strengthening the health system and, above all, the health of the population.  

In view of this, PAHO/WHO is restructuring the Cooperation Project’s 

monitoring and evaluation actions, focusing on results and the achievement of its 

objectives. Based on the premise that the More Doctors Programme potentializes PHC 

and that it can contribute to the Brazilian health system making progress towards 
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universal coverage, the pillars supporting the evaluations have been PHC as the 

structuring axis of the health system and universal coverage as a target to be achieved in 

order for the country to advance with ensuring the Right to Health.  

 

 

2. Reflections based on the More Doctors Cooperation Project monitoring and 

evaluation results  

 

2.1 Meta-analysis of scientific production on the More Doctors Programme  

 

The meta-analysis study was conducted with the purpose of systematizing 

scientific production about the More Doctors Programme since it was institutionalized 

in 2013 up until November 2016. It seeks to characterize existing production about the 

Programme, summarizing and analyzing the main results of the studies carried out, as 

well as to identify their relevance for the national policy so as to provide input for 

improving the Programme in Brazil.  

The results show that there has been great interest on the part of the academic 

and scientific community in evaluating the Programme (223 publications as at October 

2016). The majority of the articles published (57%) dealt with the element relating to 

the emergency provision of doctors. Positive effects were identified in 62% of the 

articles and only three (6%) found equivalent positive and negative effects. Negative 

results were not predominant in any of the articles analyzed. A change in the position 

taken by authors could be seen as the Programme was implemented. Most of the 

particularly unfavourable articles were written in 2013, whereas those that were very 

favourable were written in 2015.  

One of the aspects most studied in the published articles was equity, analyzed 

above all by investigating the distribution of medical professionals in Brazilian 

municipalities before and after the emergency provision thereof as encouraged by the 

Programme, with emphasis on the extent to which distribution was in fact coherent with 

the needs and priorities identified. Another approach towards equity was the 

measurement of improved access or reduced inequalities in accessing PHC services.  

With regard to the results, the studies point to diverse positive aspects of the 

Programme, such as the increased doctor/inhabitant relationship in neglected locations, 
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including rural areas, quilombolas, areas below the poverty line, those distant from large 

urban centres and those with indigenous populations; reduction in the number of 

municipalities with a shortage of doctors working in PHC and reduction in the scarcity 

of doctors in the country’s North and Northeast regions; convergence of investments 

between different programmes aimed at PHC, as this strengthens the possibilities of 

effectively modifying the quality of care provided at this level of the system (Medina et 

al., 2017).  

The dimension of scientific production about the Programme, involving 

researchers from the most diverse Brazilian research institutes, was an indication of the 

importance of this policy within the national context. The results of the studies point to 

important contributions made by the Programme, whether in relation to the 

development of new practices, or with regard to service user satisfaction and the 

improvement of some health indicators.  

The consequence of these effects, as perceived by social stakeholders, has been 

the growing approval of the Programme, as demonstrated in the analyses of the opinion 

papers, from the perspective of both service managers and service users.  

 

2.2 Knowledge transfer and innovations in PHC services  

 

Qualitative studies have been conducted to identify the extent to which the 

Programme favours exchange of knowledge and the production of innovations at the 

local level. By means of case studies of selected Brazilian municipalities where the 

Programme is in place and interviews with Programme doctors and PHC teams, 

innovative practices have been identified in health clinic management, service 

organization, clinical practices, collective actions and in the community.  

The case studies and the results of the interviews reinforce the evidence that 

doctors with the appropriate profile and training to work in PHC produce the best 

results, given that they comply with PHC norms and guidelines established in Brazil 

and are also more disposed to make the population welcome and understand their health 

needs, in view of them being foreign professionals with extensive experience and 

training in family and community medicine. This also enables the exchange of 

knowledge, since the doctors share different prior experiences and knowledge learned in 

other contexts, thus facilitating team work and increasing the potential of the results of 
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actions and services. With regard to innovations in services, these have been 

characterized as a positive response to a problem, which previously either did not 

happen or happened in a distinct manner without having impact on the population’s 

health. In this way it has been possible to detect and systematize accounts of diverse 

actions, ranging from use of traditional medicine practices to everyday procedures 

involving greater service user adherence or satisfaction and the respective impact on 

health indicators.  

With this in mind, it is appropriate to highlight the strengthening of PHC actions 

in settings where the Programme has been implanted, as well as its potential to 

consolidate innovative forms of producing health and care, reinforcing care models 

aimed at comprehensive PHC. Findings include increased promotion and prevention 

practices and a new form of producing health care. These contributions reinforce PHC 

principles and guidelines in Brazil (Medina et al., 2017).  

 

 

2.3 Evaluation of the work process and performance of Cuban doctors in the 

Programme  

 

A cross-sectional epidemiological study was conducted with the general 

population (n=832) and in indigenous territories (n=85). The aim was to monitor and 

evaluate the working conditions and the performance of the Programme’s Cuban 

doctors in PHC services. The assumption was made that a universe of more than eleven 

thousand doctors specialized in PHC, with more than ten years work experience and 

international experience prior to the Programme would introduce important changes to 

services, contributing in particular to changes in the care model and seeking to 

implement comprehensive and quality PHC.  

With regard to working conditions, the study showed that the majority of the 

Programme doctors interviewed had nurses, nursing technicians and community health 

workers in their teams. This favours interdisciplinary work by the teams that have 

doctors provided by the Programme. The study also indicated problems relating to 

infrastructure and lack of supplies and medication, revealing that some professionals 

work in conditions that are not favourable to the good performance of PHC actions and 

services.  
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In relation to the work process, an increase in the number of medical 

consultations, household visits and collective activities undertaken by these 

professionals was found. A reverse trend was also found between the number of 

appointments made in advance (these are increasing) and the number of spontaneous 

appointments (these are decreasing). This suggests improved service organization. 

There has also been a significant increase of pregnant women attending appointments in 

the first trimester of pregnancy, thus indicating improved service quality.  

Standing out among the sample of doctors working in indigenous territories is 

the fact that the majority of them are part of multi-professional indigenous health teams 

and on average are responsible for 300 families. This increases the possibility of 

developing health planning, including identifying health priorities and needs, classifying 

risks and increasing effectiveness.  

Increased health promotion and prevention actions were found by the study, as 

well as increased use of traditional medicine practices. This indicates greater 

sociocultural integration and exchange of knowledge with local populations.  

 

2.4 Evaluation of the quality of PHC services employing Cuban doctors through the 

Programme  

 

A cross-sectional study was conducted with 9600 Cuban doctors from the More 

Doctors Programme in Brazil in April and May 2016. The aim was to evaluate PHC 

service quality, defined by Starfield as the presence and extent of the cardinal primary 

health domains (access, longitudinality, coordination and comprehensiveness) and their 

subdomains (family-centeredness and community orientation), using the Brazilian 

version of the Primary Care Assessment Tool (PCATool). Taking the 8235 replies it 

was possible to rate the cardinal domains and their subdomains and to obtain the 

Essential Primary Health Score and the Overall Primary Health Score.  

The Essential Score was 7.6 whilst the overall Score was 7.9. Both scores were 

above the cut-off point (6.6) indicating that the services evaluated had a high degree of 

PHC orientation. Considering analysis by domain and domain dimension, seven 

domains were found to have a high PHC score whilst one (access) was below the cut-off 

point (score=5.0). The highest scoring domains were comprehensiveness – service 
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delivery (score=9.3), family-centeredness (score=8.8) and community orientation 

(score=8.6) (Table 1).  

 

Table 1 – Primary Health domain scores for the experience of Cuban doctors 

within the More Doctors Programme, Brazil.  

 

Score (0-10) N = 8235 

  
A B 

Coordination Comprehensiveness 
G H Essential 

PHC 
Overall 
PHC 

C D E F 

N 
Valid 8220 8234 8235 8215 8233 8186 8234 8224 8235 8235 

Missing 15 1 0 20 2 49 1 11 0 0 

Average  5.0 8.0 7.7 7.6 8.0 9.3 8.8 8.6 7.6 7.9 

Median  4.8 8.2 8.1 7.9 8.2 9.6 9.3 8.9 7.7 8.0 

SD  1.7 1.2 1.3 1.5 1.2 0.8 1.4 1.4 0.9 0.9 

Min  0 2.6 0.5 0.8 2.0 3.9 0 0 3.6 3.5 

Max  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

The results of this study were compared with the result of other studies that have 

used the PCATool in Brazil. Taking the primary health scores of PHC services with 

Cuban doctors and comparing them to Brazil’s best PHC services such as, for instance, 

the Family Clinics in Rio de Janeiro and the Family Health Centres in Curitiba and 

Porto Alegre , similar or even better results can be seen for services with Cuban doctors 

provided through the Programme, indicating higher service quality in relation to the 

domains of access, longitudinality, comprehensiveness, care coordination, family-

centeredness and community orientation.  

The results of this study also provide important contributions to the debate on 

Primary Care in Brazil, putting the More Doctors Programme within the context of 

public policies for strengthening PHC-based health systems. The study shows, from the 

perspective of more than eight thousand doctors, that is possible to have services with 

strong PHC orientation and quality even in less privileged settings. Despite the good 

performance of the services evaluated in this study, access continues to be a challenge 

to be overcome in PHC within the Brazilian Unified Health System. This indicates the 
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need for changes and innovations triggered by health service management and put into 

practice in health services, which in turn should have their organizational structures 

restructured based on tools and technologies that provide greater accessibility.  

 

Final considerations  

 

The focus of the monitoring and evaluation of the More Doctors Cooperation 

Project undertaken by PAHO/WHO is on measuring the impact of the More Doctors 

Programme in terms of achieving the overriding objective of strengthening the health 

system based on comprehensive and effective PHC.  

Through diverse studies using different methodological approaches it can be 

seen that the More Doctors Programme has the potential to strengthen PHC in Brazil. It 

contributes to service improvement, puts PHC at the heart of the discussion on public 

policies, increases the interest of the scientific community in evaluating high-investment 

public policies, in addition to providing satisfactory responses to the population’s health 

needs and thus contributing to service user satisfaction.  

From the perspective of universal coverage as a target for health systems to 

ensure the right to health, the need exists to continue to demonstrate that PHC is the best 

path towards achieving universal access, providing comprehensive and coordinated 

care, organizing health systems based on health needs, since it is close to people, is part 

of communities and is better prepared to decode and reach agreement on health needs in 

a more effective manner.  

The Brazilian More Doctors Programme is a good example of a policy for 

strengthening PHC, not only for the Region of the Americas, with PAHO/WHO 

support, but also in other countries with universal health systems. Investing in health 

training and health professional distribution, taking into consideration criteria based on 

equity and universal access, are priorities that should be set as targets for developing 

PHC in all countries.  

 

 

 

 

 



193 
 
 

 
 

References  

 

1. Stigler FL, Macinko J, Pettigrew LM, Kumar R, van Well C. No universal 

health coverage without primary health care. Lancet 2016; 1811. 

2. Pan American Health Organization/World Health Organization. A renovação 

da Atenção Primária em Saúde nas Américas. Organização Pan-Americana 

da Saúde/Organização Mundial da Saúde, Washington DC 2007. 

3. Brazil. Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 

Médicos, altera as Leis n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e n. 6.932, de 7 

de julho de 1981, e dá outras providências. Diário Oficial da União 2013. 

4. Molina J, Suárez J, Cannon LRC, Oliveira G, Fortunato MA. O Programa 

Mais Médicos e as Redes de Atenção à Saúde no Brasil Mais Médicos. 

Divulg. Saúde Debate 2014; 52:190-201. 

5. Pan American Health Organization/World Health Organization. Estratégia 

para o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde. 53º 

Conselho Diretor; 66ª Sessão do comitê regional da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para as Américas. Resolução CD53/5, Rev 2. 2014. 

6. Pan American Health Organization/World Health Organization. Metassíntese 

dos Estudos de Cso do Programa Mais Médicos 2017. 

7. United Nations. Good practices in south-south and triangular cooperation for 

sustainable development 2016. 

8. Pan American Health Organization/World Health Organization. 

Mapeamento e análise da produção acadêmica sobre o Programa Mais 

Médicos 2013 a 2016. In: Medina Medina et al. 2017 (in the press). 

9. Pan American Health Organization/ World Health Organization. 

Implementação do Programa “Mais Médicos” em Curitiba. Experiências 

inovadoras e lições aprendidas. Brasília 2015. 

10. Pan American Health Organization/ World Health Organization. Estudo de 

caso do Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte: caminhos 

percorridos, produções e criações de conhecimento no Semiárido Potiguar. 

Brasília 2016. 



194 
 
 

 
 

11. Pan American Health Organization/World Health Organization. Programa 

Mais Médicos no município do Rio de Janeiro. Mais acesso, equidade e 

resolutividade na APS, Brasília 2016. 

 

12. Pan American Health Organization/ World Health Organization. Atenção à 

saúde em municípios de pequeno porte do Maranhão. Efeitos do Programa 

Mais Médicos, Brasília 2016. 

13. Starfield B. Atenção primária: Equilíbrio entre necessidades de saúde, 

serviços e tecnologia. Brasília: Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura/ Ministério da Saúde 2002. 

14. Kemper ES. PROGRAMA MAIS MÉDICOS: Contribuições para o 

fortalecimento da Atenção Primária à saúde. [Tese de doutorado]. Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, 2016. 

15. Harzheim E, Lima KM, Hauser L. Reforma da atenção primária a saúde na 

cidade do Rio de Janeiro: Avaliação dos primeiros três anos de clínica da 

família. Pesquisa avaliativa sobre aspectos de implantação, estrutura, 

processo e resultados das clínicas da família na cidade do Rio Janeiro. Porto 

Alegre: OPAS 2013. 

16. Chomatas E, Vigo A, Marty I, Hauser L, Harzheim E. Avaliação da presença 

e extensão dos atributos da atenção primária em Curitiba. Rev Bras Med 

Fam Comunidade. 2013; 8: 294-303. 

17. Castro RCL, Knauth DV, Harzheim E, Duncan BB. Avaliação da qualidade 

da atenção primária pelos profissionais de saúde: Comparação entre 

diferentes tipos de serviços. Cad Saúde Pública 2012; 28: 1772-1784. 

18. Kemper ES. Mendonça AVM, Sousa MF. Programa Mais Médicos: 

Panorama da produção científica. Ciênc Saúde Coletiva 2016; 21: 2785-

2796. 

 

  



195 
 
 

 
 

Anexo 4:  

Organização Pan-Americana da Saúde 
Informe Estratégico sobre PROGRAMA MAIS MÉDICOS e Saúde Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento e análise da produção 
acadêmica sobre o Programa Mais Médicos 

2013 a 2016 

 

 



196 
 
 

 
 

 
Mapeamento e análise da produção acadêmica sobre o Programa Mais Médicos 

2013 a 2016 

 

Equipe da Organização Pan-Americana da Saúde: 

Renato Tasca 

Elisandréa Sguario Kemper 

 

Autoras:  

Maria Guadalupe Medina 

Patty Fidelis de Almeida  

 

Pesquisadoras assistentes:  

Juliana Gagno Lima  

Débora Moura   

 

Colaboradores: 

Raquel Abrantes Pego  

Ligia Giovanella 

Luis Augusto Facchini 

 

 

Este estudo foi realizado com o apoio do Termo de Cooperação n.0 80 

celebrado entre Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da 

Saúde.  

 

 



197 
 
 

 
 

 

Sumário Executivo  

 

Este trabalho tem como objetivo principal sistematizar a produção sobre o 

“Programa Mais Médicos no Brasil” desde sua institucionalização pela Lei 12.871 até 

novembro de 2016, buscando: 

� Caracterizar a produção existente sobre o PMM; 

� Identificar a relevância para a política dos estudos produzidos; 

� Elaborar uma síntese dos resultados dos estudos realizados identificando novas 

questões de pesquisa; 

� Oferecer subsídios para a melhoria do PMM no Brasil. 

 

Metodologia 

São apresentados o mapeamento e a análise da produção científica do início da 

implementação da política, no ano de 2013, até novembro de 2016, constituída por: 

registros de pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do Programa Mais 

Médicos (33), artigos de opinião (34), e artigos científicos (47), estes últimos 

considerados as produções mais relevantes.  

A busca dos documentos utilizou como fontes o Portal Regional da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) (http://bvsalud.org/), a Plataforma de Conhecimentos do 

Programa Mais Médicos (Rede APS/OPAS) (http://maismedicos.bvsalud.org/), além de 

incluir um número especial sobre o PMM da Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva.  

Os 47 artigos científicos e os 34 artigos de opinião foram submetidos à análise 

bibliométrica. Os artigos de opinião foram submetidos à análise de conteúdo com vistas 

a identificar argumentos favoráveis e desfavoráveis à política. Com relação aos artigos 

científicos, foi realizada análise temática e valorados quanto aos efeitos (positivos, 

nulos ou negativos) e relevância para a política (baixa, média e alta). A partir dos 

achados obtidos nos artigos considerados de maior relevância, os principais resultados 

foram analisados e sumarizados.  
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Resultados  

A grande maioria (70%) das 33 pesquisas cadastradas na Plataforma de 

Conhecimentos Programa Mais Médicos encontrava-se em andamento, com predomínio 

de estudos nacionais, estaduais e macrorregionais, realizados por 22 instituições de 

ensino. A maior parte das pesquisas (26) se concentrou no eixo Provimento 

Emergencial e menor proporção no eixo Formação. Não foram identificadas pesquisas 

relacionadas à infraestrutura das UBS. A maior parte dos estudos conjugavam 

abordagens qualitativas e quantitativas.  

A maior parte dos 34 artigos de opinião foi publicada nos anos de 2015 e 2016, 

sendo os autores principais provenientes de universidades públicas, em maior número, 

mas, também, de universidades privadas, da OPAS, de gestores da saúde e de 

representações de entidades médicas. As instituições de referência dos autores 

principais localizam-se, principalmente, na Região Sudeste e, secundariamente, no Sul e 

no Centro-Oeste.  

Com relação à tomada de posição dos autores, a maior parte dos artigos de 

opinião (62%) apresentaram argumentos favoráveis ao PMM, enquanto 35% foram 

desfavoráveis. A análise temporal mostra que, ao longo do tempo, a posição manifesta 

dos autores se tornou mais favorável à política, demonstrando uma mudança de 

posicionamento com o decorrer da implementação.  

Os 47 artigos científicos, em sua maioria, foram publicados em 2016. O nº 

especial do periódico Ciência e Saúde Coletiva (21:9), lançado naquele ano, reúne a 

maior parte dos estudos empíricos sobre a política. Assim como nos de opinião, a 

maioria dos autores principais dos artigos empíricos é proveniente de instituições da 

Região Sudeste. Apresentando o mesmo padrão das pesquisas, a maioria dos artigos 

publicados trata do eixo Provimento Emergencial. Parte dos artigos traz análises gerais 

da política como, por exemplo, análises jurídicas, midiáticas e de implementação.  

Os 47 artigos foram analisados quanto à relevância para a política. Vinte e três 

artigos foram considerados de alta e média relevância e utilizados para a construção dos 
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“casos temáticos”. Para 32 artigos foi possível identificar efeitos do PMM nas mais 

diversas áreas. Destes, 29 identificaram efeitos positivos e, em apenas 3, os efeitos 

positivos e negativos eram equivalentes, sendo classificados como nulos. Em nenhum 

dos artigos analisados houve predomínio de resultados negativos. Por meio da análise 

temática de todos os 47 artigos científicos foram identificadas as principais categorias 

sobre as quais versaram os estudos iniciais sobre o PMM: equidade, efetividade, 

formação profissional, implementação, práticas e processo de trabalho, abordagem 

midiática e análise política. 

Casos temáticos 

O provimento e distribuição de profissionais médicos foi um dos temas mais 

abordados. Os achados sinalizam diversos aspectos positivos do PMM como o aumento 

da relação médico/habitante em áreas negligenciadas como rurais, quilombolas, abaixo 

da linha da pobreza, distantes dos grandes centros e Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI); diminuição do número de municípios com escassez de médicos; 

redução da carência de médicos nas regiões Norte e Nordeste; e convergência de 

investimentos entre diferentes programas direcionados ao fortalecimento e qualificação 

da APS (PMM, PMAQ e Requalifica UBS).  

Alertaram, também, para questões críticas como indícios da alocação de médicos 

em equipes de saúde da família (EqSF) existentes, sugerindo efeitos complementar e 

substitutivo, além da manutenção de um quadro de insegurança assistencial pela 

dependência dos municípios em relação à provisão federal de médicos; manutenção de 

iniquidades distributivas para determinadas regiões (Norte e Nordeste) e municípios (de 

menor porte); e menor participação de UBS com pior infraestrutura. Outro achado foi o 

de algumas distorções em relação aos municípios alvo do Programa: grande número de 

municípios que aderiu e não atendia aos critérios de elegibilidade, enquanto outros que 

atendiam, não aderiram. 

A análise da implementação do PMM apontou relações assimétricas e 

conflitantes, especificamente em relação aos médicos cubanos, presentes em todas as 

etapas, mesmo antes do início das atividades. Os estudos identificaram resistências das 

instituições representantes da categoria médica e curso de medicina, apoio do Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) na articulação com os municípios, 

interesses político partidários e ideológicos conflitantes, baixo apoio da Secretaria 
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Estadual de Saúde, cumprimento parcial da contrapartida municipal, e caráter vertical 

da relação entre Ministério da Saúde, estados e municípios na implementação do PMM.  

Problemas estruturais da APS e da rede de atenção à saúde também afetaram as 

ações desenvolvidas pelas equipes com profissionais PMM. Ainda assim, os resultados 

indicaram que o Programa contribuiu para a estruturação da APS, sobretudo nos 

municípios de menor porte, permitindo a fixação de médicos, estimulando a Educação 

Permanente, organização do processo de trabalho e troca de experiências, além das 

manifestações explícitas de apoio popular, melhoria do acesso a serviços médicos e 

valorização e realização de atividades de promoção da saúde, além de atendimento mais 

humanizado.  

A análise das práticas e processos de trabalho indica que os profissionais do 

PMM realizavam menos da metade dos procedimentos avaliados, embora relatassem 

saber fazer um número bem maior. Os principais motivos para a não realização 

relacionavam-se a deficiências de infraestrutura e falta de materiais nas UBS, indicando 

a necessidade de convergência de programas e ações como o Requalifica-UBS. A 

inovação nas práticas realizadas foi outra constatação do estudo, com o 

desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde, práticas clínicas 

diferenciadas, participação dos médicos no planejamento das agendas, fortalecimento 

das relações de equipe e articulação entre os profissionais além do estabelecimento de 

vínculo com os usuários. 

Sobre o atendimento às populações vulneráveis, um artigo apresentou 

resultados positivos para populações quilombolas em relação à garantia de acesso à 

saúde, traduzido em ampliação da frequência de usuários nas unidades de saúde, maior 

facilidade no agendamento de consultas e ampliação de visitas domiciliares. A inovação 

nas práticas realizadas foi outra constatação do estudo, com o desenvolvimento de ações 

de prevenção e promoção da saúde, práticas clínicas diferenciadas, participação dos 

médicos no planejamento das agendas, fortalecimento das relações de equipe e 

articulação entre os profissionais, além do estabelecimento de vínculo com os usuários. 

A formação de profissionais para atuação na APS foi pouco estudada. 

Resultados iniciais apontam tendência crescente de privatização da graduação médica. 

Foi verificada interiorização das vagas de graduação em medicina em um estado 

analisado e expansão dos programas de residência médica no interior, sobretudo em 
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Medicina de Família e Comunidade. Análises que abordaram as percepções dos 

profissionais do PMM sobre o significado do curso de especialização em Saúde da 

Família, na modalidade à distância, apontaram que a especialização ampliou o 

conhecimento sobre os princípios e diretrizes do SUS, fortaleceu o trabalho das equipes 

e a melhoria da prática clínica, mesmo para profissionais experientes.  

Estudos sobre a efetividade do PMM foram realizados, embora seja curto o 

espaço de tempo de implementação. Em estudo que buscou adaptar metodologia para 

análise de sistemas de saúde orientados pela APS, observou-se melhoria nos escores em 

municípios após implantação do PMM, principalmente em relação ao aumento da 

cobertura da ESF, maior presença de médicos na APS, aumento de gastos com 

assistência farmacêutica, adscrição da população aos serviços de atenção básica, 

ampliação da rede de serviços por meio de unidades de pronto-atendimento e aumento 

da oferta de residência em MFC. A análise das Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Primária – diarreia e gastroenterite infecciosa – comparando-se as médias de 

internação com a taxa de médicos/hab., tendo como unidade de análise o estado, 

apontou redução da média de internações por diarreia e gastroenterite, com expressivo 

declínio nos últimos dois anos, em comparação ao ritmo de redução de todas as 

condições sensíveis no período de 2008 a 2014, sugerindo influência do PMM. 

Entre os artigos sobre a efetividade do PMM considerou-se, também, a 

percepção e satisfação dos usuários. Os resultados mostraram avaliações positivas, 

justificadas pela ampliação do acesso, qualidade e resolubilidade dos cuidados médicos 

recebidos, embora tenham destacado a persistência de barreiras no acesso aos demais 

serviços de saúde. A atuação dos médicos cubanos foi bem avaliada, com ênfase na 

relação médico-usuário humanizada, caracterizada pela escuta, atenção e diálogo. Os 

usuários destacaram a presença constante de médicos nas UBS, situação que se 

diferenciava da anterior ao Programa, indicando que, mesmo em equipes “completas”, 

não havia cumprimento da carga horária desses profissionais. Resultado importante foi 

a diminuição do tempo de espera para consultas em APS. Os usuários referiram o 

idioma como uma barreira, amenizada pelo uso de estratégias comunicacionais nas 

equipes. 
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Agenda de pesquisa 

A “formação para o SUS”, em seus diversos aspectos, constitui tema prioritário 

para a constituição de uma agenda de pesquisa para o PMM, principalmente pelo 

potencial de provocar mudanças estruturais na composição da força de trabalho médica. 

Outro eixo do programa pouco presente nas produções científicas é o da 

infraestrutura das UBS. Neste sentido, estudos que possam monitorar e avaliar possíveis 

mudanças na condição de infraestrutura da rede básica representa outro campo de 

investigações. 

O eixo provimento emergencial concentrou a maior parte das publicações e 

pesquisas até o ano de 2016. Ainda assim, as evidências produzidas indicam novos 

campos para investigação como a análise dos processos de substituição de médicos por 

profissionais do PMM, dos critérios de elegibilidade instituídos na política, e 

especificidades do contexto brasileiro em relação às áreas de difícil atração e fixação de 

médicos. 

Investigações sobre fatores associados ao incremento do escopo das práticas das 

equipes de APS e intercâmbio de experiências promovidas pelo PMM formam um 

campo pouco explorado. Aspectos da implementação, como possíveis efeitos para a 

organização e fortalecimento da APS nos sistemas regionais de saúde e sinergia de 

políticas para qualificação da atenção básica, permanecem como lacunas. A despeito de 

sua ampla penetração nos DSEI, não há produção sobre os efeitos do PMM neste 

cenário. 

A efetividade do PMM deve ser investigada a fim de aprofundar algumas 

evidências dos impactos do Programa sobre os indicadores de saúde, ainda pouco 

conclusivas. Considerando a APS como centro do sistema, cujo propósito é garantir a 

materialidade do direito à saúde por meio do acesso universal e com qualidade ao SUS, 

no momento em que temos a perspectiva de continuidade do PMM, pelo menos em seu 

componente de provimento emergencial, parece oportuno aprofundar uma agenda de 

pesquisa que possa elucidar possíveis efeitos para a organização das redes nas regiões 

de saúde e mudanças no paradigma do modelo de atenção à saúde.  
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Comentários Finais 

Este trabalho teve como propósito a sistematização da produção científica sobre 

o PMM no Brasil, caracterizando os principais estudos publicados entre os anos de 2013 

a 2016, desenvolvendo análises para explorar as temáticas abordadas e os principais 

resultados, além de identificar novas questões de investigação. 

De natureza extensiva, as análises empreendidas neste estudo foram capazes de 

apontar algumas pistas sobre a direcionalidade do Programa, suas fragilidades e 

algumas necessidades que se impõem para uma agenda de pesquisa para os próximos 

anos. 
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Introdução 
 

O Programa Mais Médicos (PMM) foi institucionalizado por meio da Lei 12.871 

de outubro de 20131, sendo estruturado em três eixos estratégicos: formação para o 

SUS, com investimento na criação de mais vagas de graduação e residência e novos 

cursos de Medicina baseados em Diretrizes Curriculares revisadas; ampliação e 

melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS); e provimento 

emergencial de médicos brasileiros e estrangeiros, eixo da política denominado Projeto 

Mais Médicos para o Brasil (PMMB) (Brasil, 20131). 

Desde a criação do PMM, identifica-se um conjunto expressivo de pesquisas e 

publicações que têm buscado analisar a implementação e avaliar seus possíveis efeitos 

em várias dimensões: fatores facilitadores e obstáculos à implementação, aceitabilidade 

e satisfação dos usuários, impactos na redução de desigualdades na provisão de médicos 

para a Atenção Primária à Saúde (APS), caracterização da provisão e distribuição dos 

médicos, mudanças nas práticas e processo de trabalho na APS, efeitos na melhoria de 

indicadores de saúde, monitoramento da mídia e, em menor escala, em relação à 

formação e melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, ambos, eixos da 

política.  

Iniciativas para a divulgação e sistematização das produções sobre o PMM 

também vêm sendo promovidas desde as etapas iniciais de implementação da política 

por meio de parceria entre a OPAS e a Rede de Pesquisas em APS da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Por meio da página “Plataforma de 

Conhecimentos Programa Mais Médicos” (http://apsredes.org/mais-medicos/) é possível 

cadastrar pesquisas, acessar publicações, compartilhar experiências relevantes para 

gestores, sendo esta a mais importante e completa fonte de sistematização e 

publicização das evidências produzidas. Além disso, a sistematização e análise da 

                                                             
1 BRASIL. Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 

Médicos, altera a lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, e dá outras providências, 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm>. Acesso 
em 9 jun. 2016. 
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produção sobre determinada política pública pode conduzir a processos mais racionais 

de mudanças de curso e aperfeiçoamento, quando necessárias.  

Essa produção, já bastante volumosa apesar do pouco tempo de implementação 

das ações (Kemper et al., 20162), justifica a realização de um esforço de sistematização 

e análise, com vistas a elucidar as contribuições das investigações, dos trabalhos 

produzidos e divulgar os principais resultados, fazendo um balanço não apenas das 

produções científicas mas, especialmente, dos resultados do PMM cuja pretensão é 

contribuir para a consolidação da política de APS no Brasil e para a universalidade do 

acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Este trabalho tem como objetivo principal sistematizar a produção sobre o 

“Programa Mais Médicos no Brasil” desde sua institucionalização pela Lei 12.871 até 

novembro de 2016, buscando caracterizá-la a partir de critérios específicos; elaborar 

síntese dos resultados identificando sua relevância e efeitos para a política; identificar 

lacunas e novas questões de pesquisa; propor estratégia para aprimoramento da 

Plataforma de Conhecimentos Programa Mais Médicos, especialmente quanto ao 

cadastramento de novos estudos e divulgação dos resultados das pesquisas.  

Algumas questões norteadoras orientaram a análise dos estudos e buscaram 

destacar efeitos relevantes do PMM: 

� Como a política está sendo implementada? 

� Qual o posicionamento de distintos atores sociais sobre essa política? 

� Quais são os principais efeitos da política?  

� Em que medida o PMM contribui para o processo de reorganização da APS na 

perspectiva de mudança do modelo de atenção e efetivação de um sistema 

universal de saúde?    

� Qual a relevância para a política dos estudos produzidos? 

� Que questões relevantes não foram objeto de investigação ou emergiram a partir 

dos estudos realizados? 

Este relatório apresenta o mapeamento e análise da produção acadêmica sobre o 

PMM cuja metodologia está descrita no capítulo III. Foram identificados artigos, anais 

de eventos, monografias e registros de pesquisa, considerando-se os artigos científicos 
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como as publicações mais valorizadas. As análises foram realizadas a partir de uma base 

formada por 97 produções entre artigos científicos e de opinião. 

A apresentação dos resultados inicia-se pelas 33 pesquisas cadastradas na 

“Plataforma de Conhecimentos Programa Mais Médicos”. A seguir, são analisados os 

artigos classificados como de opinião, que incluem posicionamentos, debates, editoriais 

e entrevistas, com o objetivo de identificar a manifestação de atores-chave, formais e 

informais, na arena de implementação da política: academia, corporações profissionais, 

atores governamentais e midiáticos, entre outros. Além de análises bibliométricas, são 

identificados os principais argumentos favoráveis e contrários à política e variações 

temporais no decorrer da implementação do PMM, tendo como pressuposto a 

proposição de que todas as etapas que envolvem o ciclo de uma política pública 

conjugam motivações diversas e adversas, além de sistemas políticos e ideológicos 

(Macedo et al., 20163). 

Os 63 artigos científicos identificados foram lidos na íntegra e 47 submetidos à 

análise bibliométrica e temática com base em categorias selecionadas e valoração dos 

efeitos para a política. Por meio da análise temática de todos os artigos científicos foram 

identificadas as principais dimensões sobre as quais versaram os estudos iniciais sobre o 

PMM, em diferentes escalas. Após seleção de 22 artigos classificados como de média e 

alta relevância para a política, são apresentados sete “casos temáticos” que sumarizam 

os principais e mais robustos resultados com potencial para contribuir para a 

compreensão e aperfeiçoamento do PMM: provisão e distribuição de profissionais; 

implementação do PMM; práticas e processos de trabalho; atendimento a populações 

vulneráveis quilombolas; abordagem midiática; formação de profissionais para atuação 

na APS; e efetividade do PMM.  

Por fim, apresenta-se uma agenda de pesquisa construída a partir das lacunas de 

investigação identificadas pelos autores das produções analisadas e também pela equipe 

de pesquisa responsável pela elaboração deste trabalho, tendo como norte o 

fortalecimento do sistema público de saúde brasileiro e a universalidade do acesso à 

atenção em saúde de qualidade. 
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______________________ 
2 Kemper ES, Mendonça AVM, Sousa, MF. Programa Mais Médicos: panorama da produção 
científica. Ciência & Saúde Coletiva 2016, 21(9):2781-27902. 
3 Macedo AS, Alcântara VC, Andrade LFS, Ferreira PA. O papel dos atores na formulação e 
implementação de políticas públicas: dinâmicas, conflitos e interesses no Programa Mais 
Médicos. Cadernos EBAPE.BR, 2016. v(14), Edição Especial: 593-618. 
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1. Objetivos 
 

Objetivo geral 

� Sistematizar a produção existente sobre o Programa Mais Médicos no Brasil. 

 

Objetivos específicos 

� Caracterizar a produção existente sobre o PMM; 

� Identificar a relevância para a política dos estudos produzidos; 

� Elaborar síntese dos resultados dos estudos realizados identificando novas 

questões de pesquisa; 

� Oferecer subsídios para a melhoria do PMM no Brasil. 

 

2. Metodologia 
 

Este working paper sistematiza o conjunto de documentos que versam sobre o 

Programa Mais Médicos no Brasil, identificados em bases de dados bibliográficas até a 

data de 15 de novembro de 2016. Foram incorporados artigos, anais de eventos e 

registros de pesquisa, considerando-se, entretanto, os artigos como as publicações mais 

valorizadas. 

Com relação às pesquisas, estas foram relacionadas a partir do site da 

Plataforma de Conhecimentos do Programa Mais Médicos, desenvolvida pela OPAS. 

No período de 5 de Julho a 30 de outubro de 2016 foi feito levantamento das 37 

pesquisas cadastradas e realizada uma verificação do preenchimento das informações 

constantes do cadastro. Após complementação de dados faltantes, procedeu-se à análise 

bibliométrica a partir das informações disponíveis na plataforma. 

Finalmente, com relação à parte mais substantiva deste trabalho que se debruça 

sobre documentos sob a forma de artigos, foi desenvolvido um estudo de revisão que 

considerou todas as publicações do tipo artigo científico e artigo de opinião relacionadas 
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ao Programa Mais Médicos, inseridas em bases de dados bibliográficas até a data de 15 

de novembro de 2016. 

Foi denominado artigo científico qualquer publicação em periódico indexado, 

resultante de estudo empírico com dados primários ou secundários, ou derivada de 

revisão de literatura, sistemática ou não sistemática, ou de revisão documental. Neste 

último caso, foram considerados como de revisão os artigos que utilizaram como fonte 

documentos institucionais de organismos governamentais, nacionais ou internacionais. 

Foi designado como artigo de opinião toda publicação cujo formato era 

editorial, entrevista ou debate, além daquelas explicitamente denominadas como artigo 

de opinião, que manifestassem claramente juízos de valor ou pontos de vista sobre o 

PMM, não sustentados diretamente por pesquisa realizada pelos próprios autores. 

A busca dos documentos foi realizada no dia 15 de novembro de 2016, referente 

ao período de publicação entre os anos de 2013 e 2016, e utilizou como fontes o Portal 

Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no endereço http://bvsalud.org/, e a 

Plataforma de Conhecimentos do Programa Mais Médicos (Rede APS/OPAS) no 

endereço eletrônico http://maismedicos.bvsalud.org/, além de incluir um número 

especial da Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva sobre o PMM. Essa inclusão se 

justificou pelo fato de que diversos artigos da Revista não constavam em nenhuma das 

duas bases de dados consultadas.  

Para a busca na BVS foram utilizadas as seguintes sintaxes:  

� Programa Mais Médicos: tw:(tw:((ti:(programa mais médicos)) OR (ab:(programa 
mais médicos))) AND (instance:"regional") AND ( year_cluster:("2016" OR "2015" OR 
"2014" OR "2013") AND type:("article" OR "thesis" OR "monography" OR "project 
document"))) AND (instance:"regional") 
 

� Projeto Mais Médicos: tw:((ti:(projeto mais médicos)) OR (ab:(projeto mais 
médicos))) AND (instance:"regional") AND ( year_cluster:("2015" OR "2016" OR "2014" 
OR "2013")) 

 

A Figura 1 sumariza as etapas do processo de seleção e classificação das 

publicações incluídas neste trabalho. Obteve-se, ao final, a seguinte distribuição: 47 

artigos científicos e 34 artigos de opinião.  
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Figura 1 - Publicações do Programa Mais Médicos  

 

 

Finalizado o levantamento, procedeu-se à catalogação e sistematização dos dois 

tipos de documentos (artigos científicos e artigos de opinião) em relação aos quais 

foram aplicados diferentes protocolos de processamento e análise, além da análise 

bibliométrica, comum a ambos os grupos.  

Os artigos de opinião foram submetidos à análise de conteúdo com vistas a 

identificar argumentos favoráveis e desfavoráveis à política, sendo categorizados em 

função da tomada de posição do(s) autor(es) em: favorável, neutro (equilíbrio entre 

pontos favoráveis e desfavoráveis) e desfavorável. Foi procedida uma análise temporal 

para verificar possíveis mudanças na configuração das posições ao longo do período e 

sistematizados os principais argumentos favoráveis e desfavoráveis levantados pelos 

autores. 

Com relação aos artigos científicos, a análise foi realizada adotando-se 

sucessivas aproximações, de modo a contemplar uma apreciação extensiva e 

panorâmica do conjunto da produção, em um primeiro momento, e intensiva, em um 
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segundo momento, permitindo evidenciar suas principais contribuições à análise da 

política PMM e, ao mesmo tempo, identificar possíveis lacunas e questões de 

investigação. 

A análise extensiva incluiu a análise bibliométrica, já mencionada, além de 

outras categorias, como: ano de publicação, periódico, instituição do primeiro autor, 

estado, região da instituição do primeiro autor, abrangência do estudo, eixo da política, 

tipo de estudo, abordagem metodológica, sujeitos da pesquisa, síntese dos resultados e 

relevância para a política. 

Para a análise da relevância os pesquisadores consideraram os seguintes 
critérios: 

� consistência dos achados a partir de critérios de qualidade implícitos, porém 

orientados por literatura científica de apreciação de qualidade de estudos 

(Tong et al., 20072; Moher et al., 20093); 

� robustez do estudo;  

� originalidade da abordagem; 

� contribuições potenciais para orientar os rumos da política; 

� contribuições em identificar lacunas de conhecimento e novas questões de 

investigação; 

 

Todos os artigos foram lidos e categorizados de forma independente pelas duas 

pesquisadoras principais do projeto, sendo discutidos e dirimidas as divergência de 

opinião, chegando-se a um consenso final em relação à categorização do conjunto de 

artigos (Apêndice 1 e 2). 

A leitura dos artigos serviu, também, para a sistematização dos principais temas 

abordados nos estudos, sendo procedida uma análise temática, agrupando-se os artigos 

por afinidade em sete categorias: equidade, efetividade, formação profissional, 

implementação, práticas e processo de trabalho, abordagem midiática e análise política. 

                                                             
4 TONG, A; SAINSBURY, P; CRAIG1, J. Consolidated criteria for reporting 
qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. 
International Journal for Quality in Health Care vol. 19 no. 6. 2007. 
5 MOHER, D; LIBERATI, A; TETZLAFF, J; ALTMAN, D. G. The PRISMA Group 
(2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The 
PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097. 
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Os temas não foram definidos previamente, ao contrário, emergiram a partir dos 

estudos. 

Além do agrupamento dos artigos por temas, realizou-se a sistematização das 

principais evidências relacionadas a cada tema, a partir dos achados obtidos nos artigos 

considerados de maior relevância. Esse agrupamento de achados foi designado como 

“casos temáticos” e sumarizam os principais e mais robustos resultados com potencial 

para contribuir para a compreensão e aperfeiçoamento da política. Foram elaborados 7 

casos temáticos: provisão e distribuição de profissionais, implementação do PMM, 

práticas e processos de trabalho, atendimento às populações vulneráveis quilombolas, 

abordagem midiática, formação e efetividade. 



213 
 
 

 
 

 

3. Resultados 
 

  

4.1 Pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos 

Programa Mais Médicos 

 

Conforme descrito na metodologia, após exclusões, foram identificadas 33 

pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos (Apêndice 3), sendo a grande 

maioria (70%) em andamento e 30% finalizadas. Quanto à abrangência dos estudos 

cadastrados predominam os nacionais, estaduais e macrorregionais (Figura 2) 

 

Figura 2 - Abrangência das pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do 
PMM (n=33) 

 

 

Vinte e duas instituições foram identificadas como proponentes dos estudos, 

com destaque para a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), instituição de ensino 

superior privada e três unidades da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A maior parte 

dos coordenadores das pesquisas cadastradas era oriundo de instituições das regiões 

sudeste (12) e nordeste (10), sendo 6 pesquisadores atuantes em instituições localizadas 

no estado do Rio de Janeiro e 6 pesquisadores de instituições do Ceará.  
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Figura 3 - Instituições dos pesquisadores responsáveis pelas pesquisas cadastradas na 
Plataforma de Conhecimento do PMM (n=33)  

 

Figura 4 - Distribuição das pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do 
Programa Mais Médicos segundo estado que sedia a instituição do pesquisador 
responsável (n=33) 
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Foram identificadas 18 publicações relacionadas a 13 pesquisas cadastradas 

(Figura 5). A maior parte dos estudos (44,4%) apresentava apenas uma publicação, mas 

em dois casos foram identificadas 6 publicações (Figura 6). 

 

Figura 5 - Pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do PMM com e sem 
publicações (n= 33) 

 

 

Figura 6 - Pesquisas com publicações - Distribuição do número de publicações por 
pesquisa cadastrada na Plataforma de Conhecimentos do Programa Mais Médicos (n = 
13) 

 

 

A maior parte das pesquisas (79%) se concentrou no eixo Provimento 

Emergencial e menor proporção (18%) no eixo Formação. Não foram identificados 

estudos relacionados à infraestrutura das UBS (Figura 7). A maior parte conjugava 
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abordagens qualitativas e quantitativas e, em uma parte considerável dos estudos (24%), 

não foi possível identificar o tipo de abordagem metodológica (Figura 8).  

 

 

Figura 7 – Eixo das pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do PMM 
(n=33) 

 

Figura 8 – Abordagem das pesquisas cadastradas na Plataforma de Conhecimentos do 
Programa Mais Médicos (n-33) 

 

 

Ao realizar este trabalho não poderíamos deixar de ressaltar que a Plataforma de 

Conhecimentos do Programa Mais Médicos constitui uma importante ferramenta na 

gestão do conhecimento sobre o PMM, com um vasto número de documentos, entre 

artigos científicos, artigos de opinião, debates, entrevistas, editoriais, relatórios de 

pesquisa e monografias (incluindo teses, dissertações e trabalhos de conclusão de 
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curso). Além disso, a plataforma conta com pesquisas de todo o Brasil que são 

cadastradas pelos próprios pesquisadores, contribuindo de forma significativa com o 

estudo da temática.  
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4.2 Artigos de Opinião 

 

Conforme descrito na metodologia, após as exclusões e duplicações, foi 

realizada a leitura e análise dos 34 artigos classificados como “artigos de opinião” 

(Apêndice 4). As publicações foram analisadas quanto ao: tipo, ano e periódico de 

publicação, instituição dos autores principais, sede da instituição do autor principal; e 

posição dos autores a partir dos argumentos debatidos nos artigos.  

 Após a leitura das publicações identificou-se 12 (35%) editoriais, 11 (32%) 

artigos de opinião propriamente ditos, 9 (27%) debates e 2 (6%) entrevistas. 

 Como esperado, os artigos de opinião, em sua maior parte, foram publicados nos 

anos de 2015 (12) e 2016 (10), ainda que 8 artigos sejam de 2013, ano da promulgação 

da Lei (Figura 10). O número especial do periódico Ciência e Saúde Coletiva4, lançado 

em 2016, reuniu parte expressiva dos artigos de opinião, seguida do número especial do 

periódico Tempus Actas de Saúde Coletiva5, lançado em 2015, e do periódico Interface 

Comunicação, Saúde e Educação6, com publicações em 2013 e 2015.  

 

Figura 9 - Ano de publicação dos artigos de opinião sobre o PMM, 2013 a 2016 (n= 
34) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ciênc. saúde coletiva, vol.21, nº.9 Rio de Janeiro set. 2016. 

5 Tempus, actas de saúde colet, Brasília, 9(4), 35-47, dez, 2015. 
6 Interface comum. saúde educ, vol. 17, nº47, out.-dez. 2013. E  Interface comun. saúde 
educ, vol. 19, nº54, jul. - set. 2015. 
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Em relação à instituição do autor principal, observou-se diversidade, sendo 

quatro artigos de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e três de 

pesquisadores da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade de Brasília (UNB). O Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) contribuiu com duas publicações. Vale 

destacar a presença de pesquisadores de duas instituições internacionais: Universidad de 

Ciencias Médicas de Villa Clara (Cuba) e Imperial College London (Inglaterra).  

 A maior parte das publicações foi proveniente de pesquisadores de 

universidades públicas. Contudo, observou-se também, publicações de universidades 

privadas, da OPAS, de instituições vinculadas à gestão do setor saúde (secretarias 

municipais e Ministério da Saúde), assim como a Fundação Hospitalar e Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica (Figura 10).  

 

Figura 10 - Instituição dos autores principais dos artigos de opinião, 2013 a 2016 

(n=34) 
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 O conjunto de produções concentrou-se na Região Sudeste, especialmente nas 

instituições do estado de São Paulo (12) e Rio de Janeiro (6), na Centro-Oeste, 

especificamente na UNB (8); e em algumas instituições da Região Sul. Apenas um 

artigo esteve vinculado a autor principal de instituição da Região Nordeste 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), e não houve publicações de artigos de 

opinião de pesquisadores de instituições da Região Norte (Figura 11).  

 

Figura 11 - Distribuição dos artigos de opinião sobre o PMM segundo o estado que 

sedia a instituição do autor principal, 2013 a 2016 (n=32) 

 

 

Quanto à tomada de posição dos autores, a maior parte dos artigos (62%) 

apresentou argumentos favoráveis ao PMM, enquanto 35% foram desfavoráveis. 

Apenas um artigo (3%) foi classificado como “equilíbrio entre posições” (Figura 12). 

 Ao analisarmos a tendência ao longo do período, observamos uma nítida 

mudança de posicionamento dos atores: em 2013, predominavam posições 

desfavoráveis, em 2014, as posições favoráveis e desfavoráveis são equivalentes, e a 

partir de 2014, ano em que efetivamente o PMM se implanta, a quantidade de artigos 

com posição desfavorável decresce, ocorrendo justamente o inverso com os artigos de 

posição favorável (Figura 12). 
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Figura 12 - Posição dos autores sobre o PMM nos artigos de opinião, 2013 a 2016 (n= 
34) 

 

 

 

 

 

 

 

A análise temática mostrou que os artigos de opinião apresentam argumentos e 

posições favoráveis e contrários acerca da política e de questões consideradas relevantes 

para a sustentabilidade da provisão de profissionais para a APS como: a gestão do 

trabalho e da educação, processo de trabalho, percepção/satisfação do usuário e política 

de saúde. Em um mesmo artigo são encontrados posicionamentos sobre mais de um 

tema, com intensidade diferenciada no que tange à defesa da argumentação.  

A formação nos cursos de medicina foi debatida em mais da metade dos artigos 

de opinião (17), tanto no que se refere à lógica da formação e currículos das escolas 

médicas quanto à abertura de vagas e residência médica. Da mesma forma, o 

provimento emergencial e questões mais gerais da política de saúde foram amplamente 

discutidos nos artigos de opinião. Os argumentos favoráveis e contrários ao provimento 

emergencial (16) levantaram aspectos sobre a forma de contratação dos profissionais, 

fixação em zonas com carência de médicos, condições de trabalho, entre outros. A 

discussão sobre a política de saúde (13) contemplou aspectos mais abrangentes dos 

desafios enfrentados pelo SUS, como o subfinanciamento e as desigualdades regionais.  

Cerca de 1/3 dos artigos abordou o tema gestão da educação (11), envolvendo os 

processos de formação e acompanhamento dos profissionais no serviço, tais como 

capacitações, educação permanente, supervisão e tutoria do PMM. A gestão do trabalho 

também foi recorrente, reforçando os argumentos favoráveis ao estabelecimento de 

planos de carreira, com planejamento da força de trabalho em função das necessidades 

do território nacional.  
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Temas relacionados ao processo de trabalho (5), infraestrutura (5) e 

percepção/satisfação dos usuários em relação aos serviços utilizados (2) foram 

debatidos com menor intensidade. Cinco artigos discutiram problemas em relação à 

infraestrutura das USB e da própria rede como a disponibilidade de exames, 

medicamentos, instrumentos e recursos humanos.  

De um modo geral, os argumentos favoráveis ao PMM que mais se destacaram 

foram o aumento do número de equipes da atenção básica, estimada em 7 mil, e de 10% 

da cobertura populacional pela ESF no Brasil. 

Entre os argumentos desfavoráveis, destacou-se a ausência/necessidade de 

revalidação do diploma obtido no exterior. Muitos artigos, principalmente da fase inicial 

do PMM, criticaram o fato dos profissionais estrangeiros não se submeterem ao exame 

para validação do diploma de medicina, o que poderia gerar prejuízos na assistência à 

população. O conjunto de questões relacionadas à gestão do trabalho como contratos 

precários e ausência de planos de carreiras para os profissionais do SUS, associado à 

ausência de condições de trabalho, inadequada infraestrutura das UBS (espaço físico, 

materiais, equipamentos e equipe multiprofissional), também não estariam sendo 

enfrentados pelo PMM. 

 

4.3 Artigos científicos 

Análise bibliométrica e de categorias selecionadas 

Conforme descrito na metodologia, após leitura dos 63 artigos selecionados, 12 

foram excluídos e 4 redirecionados para o grupo de artigos científicos, totalizando 47 

artigos científicos analisados quanto ao: ano de publicação; fonte de financiamento, 

instituição dos autores principais; estado e região sede do autor da instituição principal; 

eixo da política abordado; abrangência do estudo; abordagem metodológica (tipo de 

estudo e sujeitos da pesquisa). 

Como esperado, a maior parte dos artigos com resultados de estudos foram 

publicados em 2016, após 3 anos do início da implementação do PMM. O número 
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especial do periódico Ciência e Saúde Coletiva (21:9) 7, lançado em 2016, reúne a maior 

parte dos estudos empíricos sobre o Programa (Figura 13).  

 

Figura 13 - Publicação de artigos científicos sobre o PMM no Brasil, segundo o ano, no 
período de 2013 a 2016 (n= 47) 

 

 

A maior parte dos artigos (79%) não mencionou fontes de financiamento. Seis 

artigos com resultados de estudos foram financiados pelo Edital MCTI/CNPq/CT 

Saúde/MS/SCTIE/Decit. Os demais tiveram financiamento do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde, Fundação Araucária, Fundação de Apoio à 

Pesquisa de Santa Catarina e União Europeia. 

Em relação à instituição do autor principal, 9 são da Universidade Nacional de 

Brasília, seguida por 3 artigos de pesquisadores da Universidade Federal de Minas 

Gerais. As demais produções, segundo instituição do autor principal, concentram-se na 

região Sudeste (12), principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Apenas 3 

artigos são provenientes de pesquisador principal em instituição de ensino da região 

Norte (Figura 14). 

 

                                                             
7 Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Pesquisas sobre o Programa Mais Médicos: 
análises e perspectivas. Ciência e Saúde Coletiva, 21(6), 2016. 
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Figura 14 - Instituições dos autores principais dos artigos científicos sobre o PMM no 
Brasil no período de 2013 a 2016 (n= 47) 

 

 

Figura 15 - Distribuição dos artigos científicos sobre o PMM no Brasil segundo o 
estado que sedia a instituição do autor principal, 2013 a 2016 (n= 47) 

 

 

A maioria dos artigos publicados (57%) até 2016 trata do eixo “Provimento 

emergencial de médicos brasileiros e estrangeiros”. Parte (30%) traz análises gerais da 

política sem foco em um dos eixos como, por exemplo, análises jurídicas, midiáticas e 

de implementação. Destaca-se o fato do eixo “formação para o SUS”, considerado o 



225 
 
 

 
 

mais estruturante para provocar mudanças estruturais na composição da força de 

trabalho médica no país, ainda não apareça na agenda de pesquisas cadastradas na 

Plataforma PMM e seja incipiente nos artigos publicados até o momento.  

Figura 16 – Distribuição dos artigos científicos segundo eixo do PMM abordado, 2013 

a 2016 (n = 47) 

 

 

Nos três primeiros anos de publicação sobre o PMM, 46% dos artigos científicos 

apresentou resultados de estudos com abrangência nacional e utilizaram, 

principalmente, bases secundárias provenientes do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), bases fornecidas pelo Ministério da Saúde com a 

distribuição dos médicos PMM, resultados do Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M), entre outros. Parte dos estudos teve abrangência municipal (28%) e 

local (9%), sobretudo os estudos qualitativos (Figura 17).  
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Figura 17 - Artigos científicos sobre o PMM segundo a abrangência do estudo, 2013 a 

2016 (n= 47) 

 

 

Há um equilíbrio entre as abordagens metodológicas com leve predomínio dos 

estudos qualitativos (47%). Se observada a distribuição ao longo dos três anos, há 

mudança na abordagem metodológica com estudos qualitativos nos primeiros anos e 

aumento dos quantitativos no ano de 2016 com utilização de dados secundários e, 

alguns, com produção de dados primários a partir de inquéritos com profissionais e 

aplicação de instrumentos como o PCATool (Figura 18). 

 

Figura 18 - Abordagem metodológica dos artigos científicos sobre o PMM, 2013 a 
2016 (n= 47) 
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A maioria dos resultados apresentados nos artigos científicos (81%) foi 

proveniente de estudos empíricos com fontes de dados primários e secundários. 

Identificou-se 3 artigos classificados como “ensaios jurídicos” que analisavam questões 

relativas à constitucionalidade do PMM. Os artigos de revisão (13%) trataram da análise 

da produção sobre o PMM, das diretrizes do programa, etapas iniciais de 

implementação, entre outros. 

Dos 47 artigos científicos, 16 (34%) utilizaram fontes primárias produzidas a 

partir de entrevistas, grupos focais e inquéritos. Médicos, usuários e gestores foram os 

principais sujeitos dos estudos. Ressalta-se o baixo número de estudos produzidos a 

partir de fontes primárias, ou seja, com os atores envolvidos, o que também pode ser 

explicado pelo curto tempo de implementação do PMM (Figura 19).  

 

Figura 19 - Sujeitos do estudo nos artigos científicos sobre o PMM publicados no 
período de 2013 a 2016, Brasil (n=47) 
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Os 47 artigos foram analisados quanto à relevância para a política e classificados 

em baixa, média e alta relevância, considerando-se a consistência dos achados, robustez 

do estudo, originalidade da abordagem, contribuições potenciais para o aperfeiçoamento 

da política e identificação de lacunas de conhecimento e novas questões de 

investigação.  Do total, 22 artigos foram considerados de alta e média relevância para a 

política e os principais resultados sumarizados na seção “Casos temáticos”. 

Aproximadamente metade (51%) dos artigos foi classificada como de baixa relevância 

para política, sobretudo em função de fragilidades metodológicas e conceituais. Alguns 

não analisavam o PMM, mas o utilizavam como caso para análise de outro tema, outros 

consistiam em estudos muito locais, com discussões prescritivas e pouco críticas 

(Figura 20). 

 

Figura 20 – Relevância política dos artigos científicos sobre o PMM publicados no 
período de 2013 a 2016, Brasil, (n= 47) 
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Os resultados apresentados nos artigos científicos também foram categorizados 

quanto aos efeitos do PMM: positivos, nulos ou negativos. Em parte dos artigos (32%) 

não foi possível identificar efeitos ou então o artigo não se propunha a avaliá-los, visto 

tratar-se de revisões ou análises jurídicas. Para 32 artigos foi possível identificar efeitos 

do PMM nas mais diversas áreas. Destes, 29 (62%) identificaram efeitos positivos e em 

apenas 3 (6%) os efeitos positivos e negativos eram equivalentes, sendo classificados 

como nulos. Em nenhum dos artigos analisados houve predomínio de resultados 

negativos (Figura 21). 
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Figura 21 – Tipo de efeito (positivo, nulo ou negativo) atribuído ao PMM nos estudos 
analisados nos artigos científicos sobre o PMM, publicados no período de 2013 a 2016, 
Brasil, (n= 47) 
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4. Análise dos resultados: contribuições para o 
aperfeiçoamento da política 

 

5. 1 Mapeamento dos temas 

Os temas abordados pelos 47 artigos científicos foram agrupados, por nós, nas 

seguintes categorias: equidade, efetividade, formação profissional, implementação, 

práticas e processo de trabalho, abordagem midiática, análise política e outros temas 

(percepção/satisfação de médicos intercambistas, infraestrutura das unidades de saúde), 

incluindo-se aqui, também, um artigo de revisão que sistematizou vários artigos com 

diversas temáticas. A distribuição de artigos em função dos temas abordados pode ser 

observada na Figura 22. 

Um dos aspectos mais estudados foi a equidade, tema debatido em 19 dos 47 

artigos científicos incluídos neste estudo. Esta foi analisada, sobretudo, a partir da 

investigação da distribuição do profissional médico nos municípios brasileiros, antes e 

depois da provisão emergencial incentivada pelo PMM, observando-se em que medida 

essa distribuição, de fato, era coerente com as necessidades e prioridades identificadas. 

Os autores exploraram as mudanças através de análises antes e após a publicação da Lei 

12.871 de 2013 (Brasil, 20138), observando-se estudos de abrangência nacional e 

estadual, com recortes regionais e municipais, e a apreciação das características dos 

territórios e unidades de saúde beneficiados pelo provimento. Sete estudos (Santos et 

al., 2016; Girardi et al., 2016; Giovanella et al., 2016; Miranda e Melo, 2016; Nogueira 

et al., 2016; Mendonça et al., 2016; e Pereira et al., 2015) analisaram a estabilidade / 

rotatividade desses profissionais em municípios menores, zonas rurais, remotas, 

indígenas e quilombolas. 

Uma outra forma de abordagem da equidade foi a mensuração da melhoria do 

acesso ou de redução das desigualdades de acesso a serviços de saúde, especialmente na 

                                                             
8 BRASIL. Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 
Médicos, altera a lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, e dá outras providências, 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm>. Acesso 
em 9 jun. 2016. 
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atenção primária. Em 10 artigos (Vargas et al., 2016; Alencar et al., 2016; Melo et al., 

2016; Lima et al., 2016; Comes et al., 2016; Miranda e Melo, 2016; Mota e Barros, 

2016; Silva et al., 2016; Pereira et al., 2015; e Sousa e Silva, 2015) os autores utilizaram 

estratégias para estimar a realização de ações no âmbito da atenção básica 

(agendamento, consultas, visitas, exames, encaminhamentos, ações de promoção da 

saúde, como aleitamento materno e acompanhamento de grupos, entre outras) seja 

através de indicadores produzidos pelos sistemas de informação, seja através de relatos 

e entrevistas com usuários sobre a procura e oferta de serviços. 

A desoneração de municípios, sobretudo os mais vulneráveis, em relação aos 

gastos com provisão de médicos também foi considerada, por nós, como um indicador 

de redução de iniquidades, sendo analisada em dois artigos (Mendonça et al., 2016; e  

Mendonça et al., 2016). 

O segundo tema mais abordado pelos artigos foi a efetividade do PMM, 

incluindo-se aqui não apenas efeitos terminais no estado de saúde das populações mas, 

também, a percepção e satisfação dos usuários com o Programa. Ao todo foram 10 

artigos incluídos nessa categoria (Santos et al., 2016; Melo et al., 2016; Comes et al., 

2016; Gonçalves et al., 2016; Miranda e Melo, 2016; Carrer et al., 2016; Silva et al., 

2016; Mendonça et al., 2016; Silva et al., 2016; e Pereira et al., 2015).  

Metade dos artigos desse grupo se debruçou sobre efeitos terminais do PMM 

(Gonçalves et al., 2016; Miranda e Melo, 2016; Carrer et al., 2016; Mendonça et al., 

2016; e Silva et al., 2016). Certamente, esse tipo de análise ficou limitado em função do 

pouco tempo de existência do Programa. Indicadores de internações por condições 

sensíveis à atenção primária, como diarreia, gastroenterite e pneumonia, 

tradicionalmente utilizados como proxi da efetividade da APS, foram utilizados em 

quatro estudos, todos com unidade de análise municipal (Gonçalvez et al., 2016; 

Miranda e Melo, 2016; Mendonça et al., 2016; e Silva et al., 2016). Muito embora a 

maioria deles tenha apontado resultados positivos, a ausência de análises mais 

elaboradas com séries históricas e modelos com variáveis de controle consistentes 

sugere que tomemos esses resultados com certa cautela.  

Apenas um artigo utilizou indicadores de mortalidade (morte evitável, morte 

prematura, por causa externa) além de baixo peso ao nascer, para analisar a efetividade 

do PMM (Mendonça et al., 2016). A análise de dados agregados, entretanto, não 

permite conclusões mais categóricas. Finalmente, um artigo analisou a efetividade do 
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Programa através da utilização de critérios e dimensões adotadas no PCATool (Carrer et 

al., 2016) comparando unidades com e sem o PMM em um município. 

A percepção/satisfação dos usuários com o Programa foi analisada em 5 artigos 

(Santos et al., 2016; Melo et al., 2016; Comes et al., 2016; Silva et al., 2016; Pereira et 

al., 2015). A aceitabilidade, o apoio local, a comunicação, o acesso, o acolhimento, a 

humanização, o cuidado, o modelo de atenção e a resolubilidade foram questões 

consideradas na análise da percepção/satisfação dos usuários, evidenciadas através de 

entrevistas, com resultados, em geral, positivos.  

A dimensão da formação profissional foi avaliada em seis artigos (Silva Junior 

et al., 2016; Alessio e Sousa, 2016; Thumé et al., 2016; Terra et al., 2016; Santos et al., 

2016; e Sena et al., 2015), sendo que apenas dois deles (Silva Junior et al., 2016; 

Alessio e Sousa, 2016) tomam como foco específico a regulação da força de trabalho 

médica - questão central da política no PMM - mesmo assim, em um caso, apenas de 

forma tangencial (Alessio e Sousa, 2016). Nos dois estudos que abordaram a regulação 

do trabalho, as fontes de dados foram secundárias. Nos demais, a abordagem foi 

qualitativa e o objeto foi a experiência ou percepção de aprendizagem, seja de alunos de 

graduação (Santos et al., 2016 e Sena et al., 2015) ou dos cursos de especialização 

ofertados para profissionais contratados pelo PMM (Thumé et al., 2016 e Terra et al., 

2016). Apesar dos impactos do PMM nos processos de formação profissional só 

poderem ser observados em médio e longo prazos, é importante chamar a atenção para a 

necessidade de se investir mais nas avaliações dos processos em curso, especialmente 

quanto à direcionalidade da formação em relação aos propósitos da política, bem como 

possíveis efeitos secundários não previstos, a exemplo da intensificação da privatização 

da graduação médica, assinalado em um dos estudos.  

A implementação do PMM foi foco central de investigação em 4 artigos 

(Macedo et al., 2016; Mota e Barros, 2016; Mendonça et al., 2016; e Sousa e Silva, 

2015). A abrangência da análise foi diversa nesses estudos, o que possibilitou, ainda que 

de forma incipiente, a captura de aspectos relacionados ao cenário e ao processo de 

implementação da política em âmbito nacional (Macedo et al., 2016), estadual (Mota e 

Barros, 2016), regional (Mendonça et al., 2016) e municipal (Sousa e Silva, 2015), a 

partir do olhar de diferentes atores sociais. A percepção dos atores e seus respectivos 

posicionamentos frente ao Programa tiveram destaque como eixo de análise dos artigos, 
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sendo adotados referenciais teóricos e procedimentos metodológicos bastante distintos 

nos diversos estudos. 

Cinco estudos abordaram com destaque as práticas e processos de trabalho no 

cenário do PMM (Comes et al., 2016; Girardi et al., 2016; Terra et al., 2016; Mota e 

Barros, 2016; e Pereira et al., 2015). As técnicas de análise foram prioritariamente 

qualitativas, à exceção de um estudo quantitativo (Girardi et al., 2016), e as fontes de 

informação foram apenas os médicos vinculados ao programa em 2 estudos (Girardi et 

al., 2016, Terra et al., 2016), médicos e outros atores locais, da gestão, além de 

supervisores e tutores (Mota e Barros, 2016), médicos, outros profissionais de saúde e 

usuários em um estudo (Pereira et al., 2015) e apenas outros profissionais da equipe em 

um estudo (Comes et al., 2016). Verifica-se que a principal fonte de informação sobre 

as práticas foram os próprios médicos e que em nenhum estudo houve observação direta 

das práticas implementadas. Os estudos buscaram mapear tanto o leque e tipo de ações 

desenvolvidas (quantidade de procedimentos realizados, ações de promoção e 

prevenção, além das práticas de cuidado) como as formas de organização adotadas e as 

relações entre os médicos e outros profissionais, buscando identificar mudanças nos 

processos tradicionais de organização do trabalho e na configuração das relações na 

equipe, tentando inferir até que ponto tais mudanças apontavam para propostas 

alternativas de organização da assistência e prestação do cuidado (por exemplo, clínica 

ampliada) ou reforçavam a manutenção do modelo biomédico, ao tempo em que, 

também, buscaram verificar a tendência no alcance de diretrizes históricas do SUS, 

como a integralidade e a coordenação do cuidado.  

A mídia foi tematizada em alguns artigos (Macedo et al., 2016; Pinto e Amaral, 

2016; Luz et al., 2015; Morais et al., 2014; e Landim, 2013) sendo objeto de 

investigação seu papel enquanto ator social e enquanto veículo de divulgação do 

Programa, as modalidades de comunicação e possíveis implicações. À exceção de um 

artigo (Macedo et al., 2016), as estratégias metodológicas utilizadas nesses estudos se 

diferenciaram bastante das adotadas nos demais estudos e, mesmo, das abordagens 

usuais do campo da saúde. O conjunto de artigos apresenta uma perspectiva inovadora e 

interessante no tratamento analítico do Programa e mostra como o interesse pelo PMM 

extrapola o âmbito dos subsistemas de saúde e educação. 

Um conjunto expressivo de artigos tomou como foco de análise o PMM 

enquanto política pública (Macedo et al., 2016; Lotta et al., 2016; Couto et al., 2015,  
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Pinto et al., 2014; Kamikawa e Motta, 2014; Garcia et al., 2014; Santos et al., 2015; e 

Cerqueira e Alves, 2016), realizando uma análise política do Programa sob diferentes 

óticas, referenciais teóricos e dimensões. Todos os estudos utilizaram como estratégia 

metodológica a análise documental, com pesquisa em uma diversidade de documentos 

(textos oficiais, literatura científica e jurídica) um deles incluindo, também, pesquisa em 

sites e mídia (Macedo et al., 2016) informações oriundas não apenas de documentos 

oficiais, mas, também, de sites e da mídia. Debruçaram-se sobre o contexto de 

implantação do programa, os determinantes e condições de sua emergência no Brasil, a 

dinâmica e papel dos diferentes atores sociais, o debate sobre a constitucionalidade do 

Programa e o direito à saúde, as possíveis inovações e os desafios de sua implementação 

no país. 

Outros temas pontuais emergiram, secundariamente e articulados a temáticas 

anteriormente mencionadas, e foram relacionados neste grupo. Cinco artigos trataram da 

infraestrutura das unidades de APS (Giovanella et al., 2016; Soares Neto et al., 2016; 

Lima et al., 2016; Thumé et al., 2016; e Mota e Barros, 2016) e um artigo analisou 

especificamente a percepção/satisfação de médicos intercambistas (Terra et al., 2016). 



236 
 
 

 
 

Figura 22 - Análise temática dos artigos científicos 
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- cobertura e distribuição de médicos *         *   *  *  *                *  *   *   *             *    

- acesso a serviços / ações de saúde / 
produção de serviços 

  *   *  *     *     *           *    *   *    *   *             

- estabilidade / rotatividade de médicos  *        *  *             *     *   *   *                

- desoneração de municípios em relação 
a gastos com provisão de médicos 

                          *    *                  

Efetividade  

 

   

 

         

 

     

 

 

    

  

 

  

 

              

- indicadores macroestruturais de 
desempenho da APS 

                          *    *                   

- indicadores de mortalidade                           *                      

- indicadores de internações por 
condições sensíveis à APS  

                     *   *   *    *                  

- critérios e indicadores do PCATool                         *                        

- percepção/satisfação dos usuários  *    *          *          *       *               

Formação profissional    
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- regulação da força de trabalho    *   *                                         

- graduação    *                                           * *  

- residência médica    *   *                                         

- especialização                     *   *                         

Implementação        

 

                   

 

  

 

   

 

            

- cenário de implementação        *                    *                     

- processo de implementação        *                    *    *    *             

Processo de trabalho              

  

       

 

    

 

    

 

              

- escopo das práticas das EqSF              *  *              *     *                

- organização / inovações do PT               *               *      *                

- coordenação do cuidado                       *      *                    

- relações entre profissionais da AB                            *                     

Abordagem midiática        

 

                       

 

   

 

 

 

   

 

     

- posicionamento dos atores midiáticos         *                            *   *           

- participação política por meio do 
facebook/outras mídias digitais 

       *                                   *      

- valores veiculados pela mídia                                *                 
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Análise política do PMM        

 

        

 

                   

 

 

   

 

  

   

- arranjos institucionais e articulação de 
atores 

       *         *                    *           

- instrumentos da política ou do 
programa 

                                      * *  *   * *     

- direito à saúde                                                

- constitucionalidade                                                

Outros temas           

  

       

  

 

 

    

 

                   

- percepção/satisfação dos médicos 
intercambistas 

                      *                          

- infraestrutura das unidades de APS           * *         * *        *                    

Fonte: elaboração das autoras 
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. 5. 2 Descrição dos resultados  
Neste tópico destacaremos as contribuições dos estudos sobre o PMM para o 

aperfeiçoamento da política. Conforme descrito na metodologia, incluímos para esta 

análise todos os artigos que foram classificados como de média e alta relevância (19 

estudos) excluindo estudos considerados frágeis ou que tangenciavam a política, 

assegurando coerência e consistência nos achados apresentados.  

 

Provimento e distribuição de profissionais médicos 

A provisão e distribuição de profissionais foi um dos temas mais abordados no 

universo de artigos analisados. Para ilustrar as principais contribuições relacionadas a 

essa temática, reunimos um conjunto de sete artigos (Pereira et al., 2016; Girardi et al., 

2016; Giovanella et al., 2016; Soares Neto et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Nogueira et 

al., 2016; e Mendonça et al., 2016), seis de abrangência nacional e um municipal e todos 

com abordagem quantitativa, que utilizaram dados secundários para: mapear e analisar a 

provisão de médicos no país em áreas remotas, vulneráveis (Pereira et al., 2016) e 

municípios de pequeno porte (Mendonça et al., 2016); segundo condição de 

infraestrutura das UBS (Giovanella et al., 2016; Soares Neto et al., 2016); que se 

interrogaram se a política conseguiu cumprir o objetivo de alcançar as populações mais 

vulneráveis de acordo com os critérios estabelecidos (Pereira et al., 2016; Girardi et al., 

2016; Oliveira et al., 2016; Nogueira et al., 2016; e Mendonça et al., 2016) e se o 

provimento dos profissionais no território brasileiro se fazia de modo a perpetuar ou 

reduzir iniquidades distributivas (Girardi et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Nogueira et 

al., 2016; e Mendonça et al., 2016). Dois estudos também mencionam possível 

interferência política como causas da não adesão em alguns municípios (Nogueira et al., 

2016 e  Mendonça et al., 2016). 

Foi interessante observar o empenho dos autores em explorar diversas bases de 

dados, além daquelas próprias do PMM, para compor e refinar as análises sobre o 

provimento e distribuição de profissionais, como dados provenientes do cadastro 

nacional de estabelecimentos de saúde (Pereira et al., 2016), dados fornecidos pela 

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGETS) (Nogueira et al., 

2016), PMAQ-AB e Requalifica UBS (Giovanella et al., 2016), além da inovação na 
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utilização e construção de indicadores como o índice de escassez de médicos (Girardi et 

al., 2016 e Soares Neto et al., 2016), o IDH Municipal (Nogueira et al., 2016 e  

Mendonça et al., 2016), e a escala de infraestrutura de unidades de saúde (Mendonça et 

al., 2016). A utilização de diferentes bases e a criação de indicadores trouxe como 

consequência uma maior capacidade analítica dos estudos, especialmente em relação à 

avaliação da equidade, dimensão bastante complexa e de difícil operacionalização. 

Com relação aos resultados, podemos dizer que os estudos apontam para 

diversos aspectos positivos do PMM como o aumento da relação médico/habitante em 

áreas negligenciadas como rurais, quilombolas, abaixo da linha da pobreza, distantes 

dos grandes centros e DSEI (Pereira et al., 2016, Nogueira et al., 2016; e Mendonça et 

al., 2016); a diminuição do número de municípios com escassez de médicos na APS 

(Girardi et al., 2016) e redução da carência de médicos nas regiões Norte e Nordeste 

(Girardi et al., 2016 e Oliveira et al., 2016), além de outros; e constatação de 

convergência de investimentos entre diferentes programas direcionados para a APS - 

PMM, PMAQ-AB e Requalifica UBS – (Giovanella et al., 2016), o que fortalece as 

possibilidades de modificação efetiva na qualidade da atenção prestada no âmbito desse 

nível do sistema. 

Em que pese os pontos positivos destacados, os estudos alertam para questões 

críticas e, talvez, mais difíceis de serem superadas. Com relação à escassez de médicos, 

por exemplo, há fortes indícios da alocação em EqSF existentes (Girardi et al., 2016 e 

Giovanella et al., 2016), sugerindo efeitos complementar e substitutivo no provimento 

emergencial, além da manutenção de um quadro de insegurança assistencial pela 

dependência dos municípios em relação à provisão federal de médicos (Girardi et al., 

2016); evidências da manutenção de iniquidades distributivas desfavoráveis para 

determinadas regiões (Norte e Nordeste) e municípios (de menor porte) mais 

vulneráveis (Girardi et al., 2016 e Nogueira et al., 2016); menor participação de 

unidades de saúde com pior infraestrutura (Giovanella et al., 2016 e Soares Neto et al., 

2016); e demonstrando que, em situações críticas e de baixa capacidade administrativa e 

de gestão o PMM teve menor impacto.  

Um achado inusitado dos estudos foi o grande número de municípios que 

aderiram ao Programa e que não se enquadravam nos critérios (Pereira et al., 2016; 

Oliveira et al., 2016; e Mendonça et al., 2016), em geral, municípios distantes de 
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grandes centros urbanos, revelando que outros fatores, além dos destacados pela 

política, interferem na fixação de profissionais de saúde nos municípios. 
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Provimento de distribuição dos profissionais médicos 

 

� Diversos aspectos positivos apontam para melhoria relativa da equidade: 

aumento da relação médico/habitante em áreas negligenciadas como rurais, 

quilombolas, abaixo da linha da pobreza, distantes dos grandes centros e DSEI; 

diminuição do número de municípios com escassez de médicos na APS; redução 

da carência de médicos nas regiões Norte e Nordeste. 

� Convergência de investimentos entre diferentes programas direcionados para a 

APS - PMM, PMAQ-AB e Requalifica UBS, o que fortalece as possibilidades 

de modificação efetiva na qualidade da atenção prestada na APS. 

� Questões críticas: fortes indícios da alocação em EqSF existentes, sugerindo 

efeitos complementar e substitutivo no provimento emergencial; manutenção de 

um quadro de insegurança assistencial pela dependência dos municípios em 

relação à provisão federal de médicos; manutenção de iniquidades distributivas 

desfavoráveis para determinadas regiões (Norte e Nordeste) e municípios (de 

menor porte) mais vulneráveis. 

� Menor participação de unidades de saúde com pior infraestrutura demonstrando 

que, em situações críticas e de baixa capacidade administrativa e de gestão, o 

PMM teve menor impacto. 

� Grande número de municípios que aderiram ao Programa e que não se 

enquadravam nos critérios. 

 

 

 

 

 

Referências: Giovanella et al., 2016; Girardi et al. 2016; Mendonça et al., 2016; 
Nogueria et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Pereira et al., 2016. 
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Implementação do PMM 

Reúne três artigos relevantes, com abordagem metodológica qualitativa, que 

mapearam os atores envolvidos na formulação e implementação do PMM (Macedo et 

al., 2016), analisaram o processo de implementação no nível local, município (Sousa e 

Silva, 2015) e estado (Mota e Barros, 2016). 

Um dos estudos (Macedo et al., 2016) aponta que os processos de implementação 

do PMM não foram lineares nem sequenciais, marcados por relações assimétricas e 

conflitantes entre atores motivados por interesses, ideologias e objetivos diversificados. 

Os conflitos fizeram se presentes em todas as etapas iniciais de implementação, desde 

seu anúncio, aprovação da Lei, chegada e início das atividades dos médicos do 

programa, sobretudo, os cubanos. 

Os dois estudos realizados no nível local envolveram diversos atores-chave. A 

investigação em um estado da região centro-oeste envolveu representantes do estado, 

supervisores e tutores acadêmicos, médicos do PMM e gestores da saúde que 

participaram de entrevistas semiestruturadas ou grupos focais; além de dados 

secundários provenientes dos relatórios de supervisão do PMM (primeiras impressões e 

primeiras visitas) (Mota e Barros, 2016). O outro estudo (Sousa e Silva, 2015), de 

abrangência municipal, foi realizado em um município do estado da Paraíba com 

participação de gestores, médicos e usuários por meio da realização de entrevistas, 

aplicação de questionários, observação de campo e consulta documental. 

O estudo de abrangência estadual (Mota e Barros, 2016) identificou vários nós 

críticos na implementação do programa, que dizem respeito, especialmente às relações 

estabelecidas entre Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde (SES) e 

municípios. O precário alinhamento político entre as três esferas de governo revelou um 

cenário institucional de tênue compromisso entre gestores e falta de coordenação para 

garantia de condições de trabalho no nível local, com conflito entre os atores 

institucionais envolvidos. No momento inicial, foi decisivo o apoio do COSEMS na 

articulação com os municípios que haviam aderido ao PMM. 

Os dois estudos identificaram: resistências das instituições representantes da 

categoria médica; interesses político partidários e ideológicos conflitantes e, no estado 
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caso, manifesto formal por parte da Faculdade de Medicina da Universidade Federal; 

falta de apoio da SES; e o cumprimento parcial da contrapartida municipal como 

entraves iniciais na implementação. Também no caso do PMM, evidenciou-se o caráter 

vertical da relação entre MS, estados e municípios.  

Problemas anteriores e estruturais presentes na organização da APS nestes 

cenários também afetaram as ações desenvolvidas pelas equipes com profissionais 

PMM como: ausência de cadastramento das famílias, inapropriada definição do 

território, funcionamento das UBS como pronto-atendimento, equipes incompletas, falta 

de planejamento. A precariedade da infraestrutura e fragmentação da rede de serviços 

de saúde, sobretudo nos municípios de pequeno porte e distantes dos grandes centros, 

minimizam as condições para atuação das equipes. Tais achados reafirmam a 

necessidade da convergência de políticas e programas para enfrentamento de entraves 

estruturais do SUS para provisão de atendimento integral. Ainda assim, o estudo de 

Mota e Barros (2016) indicou que o PMM contribui para a estruturação da APS, 

sobretudo nos municípios de menor porte, permitindo a fixação de médicos, 

estimulando a Educação Permanente, organização do processo de trabalho e troca de 

experiências, o que merece ser foco de futuras investigações. 

No nível local, foram identificadas manifestações explícitas de apoio popular aos 

médicos recém-chegados. Os dois estudos (Mota e Barros, 2016 e Sousa e Silva, 2015) 

apontam melhoria do acesso a serviços médicos na percepção dos usuários e 

reconhecimento de que os profissionais do PMM valorizam e realizam atividades com 

foco na promoção da saúde e atendimento mais humanizado. 

Os dois artigos são sinérgicos ao apontarem as potencialidades do PMM na 

mudança do modelo, fortalecimento da APS, melhoria no provimento, enfrentamento da 

rotatividade de médicos nas equipes de atenção básica, considerável aceitação por parte 

dos usuários e diminuição das desigualdades de acesso à saúde, principalmente em áreas 

com populações vulneráveis. 
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Implementação do PMM 

 

� A implementação do Programa foi marcada por relações assimétricas e conflitos 

em todas as etapas, desde seu anúncio à chegada dos médicos, sobretudo, os 

cubanos. 

� Precário alinhamento político entre as três esferas de governo (municípios, 

estados e governo federal) para gestão do PMM. 

� Resistências das instituições representantes da categoria médica e de instituição 

formadora. 

� Insuficiente apoio da gestão estadual da saúde. 

� O PMM contribuiu para: estruturação da APS, sobretudo nos municípios de 

menor porte; fixação de médicos; estímulo à Educação Permanente em Saúde; 

mudanças no processo de trabalho na APS; e troca de experiências entre os 

profissionais, a despeito dos problemas estruturais e organizacionais da atenção 

básica no nível local. 

� Angariou manifestações explícitas de apoio popular. 

� Melhorou o acesso e a qualidade dos serviços médicos na APS (foco na 

promoção da saúde e atendimento mais humanizado), segundo a percepção dos 

usuários. 

� Diminuição das desigualdades de acesso à saúde, principalmente em áreas com 

populações vulneráveis. 

 

 

Referências: Mota e Barros, 2016; Macedo et al., 2016; Silva e Sousa, 2015. 
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Práticas e processos de trabalho 

Reúne artigo relevante que trata das práticas e processos de trabalho 

desenvolvidas por profissionais vinculados ao PMM, discutindo aspectos relacionados a 

organização e conteúdo. Tomou como base o artigo de Girardi et al. (2016), para a 

análise do conteúdo das práticas. 

O objetivo principal foi caracterizar o escopo de prática de médicos PMM 

inseridos na APS e investigar os fatores associados à execução de maior número de 

atividades clínicas. Participaram do estudo 1.241 médicos do PMM que responderam 

um questionário autoaplicável, enviado via eletrônica, contendo uma lista de 49 

procedimentos, atividades e ações realizadas na APS. Os resultados apresentados são 

surpreendentes, revelando que os profissionais realizavam menos da metade dos 

procedimentos relacionados (média de 22,8 ± 8,2 procedimentos), porém relataram 

saber fazer um número bem maior. O principal motivo para a não realização de 

procedimentos e atividades que sabia fazer, mencionado por mais de 87% dos 

respondentes, foi a falta de materiais e a infraestrutura inadequada das unidades de 

saúde onde se encontravam.  

Outros fatores demográficos, geográficos, e relacionados à formação também 

apresentaram alguma relevância quando realizado teste estatístico para verificar a 

diferença de proporções entre grupos. Assim, foram fatores relacionados a maior 

realização de procedimentos: sexo masculino, menor tempo de graduação, dois anos ou 

menos de atuação na UBS, região geográfica Norte ou Sul, município de pequeno porte 

e mais distante da sede da região de saúde.  

A principal contribuição do estudo foi analisar o escopo da prática dos médicos 

PMM e apontar áreas específicas e inesperadas (como ações preventivas) em que a 

atuação dos profissionais estava aquém de sua capacidade de realização. Os autores 

reafirmam a necessidade de convergência de programas no âmbito da APS de modo a 

dar sustentação ao desenvolvimento das práticas sanitárias e de análises que envolvam a 

participação de outros profissionais. 
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A análise do conteúdo das práticas desenvolvidas pelos profissionais é 

fundamental para verificar em que medida a APS é resolutiva e capaz de contribuir para 

a integralidade do cuidado, identificando pontos críticos a serem superados.  
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Práticas e processos de trabalho no PMM 

 

� Mas de 90% dos médicos entrevistados afirmaram realizar na UBS tratamento 

de: anemia, micoses superficiais, dermatites, lombalgias, epigastralgia/úlcera 

péptica, infecção urinária recorrente, asma, sinusite recorrente, pré-natal de 

baixo risco, rinopatias alérgicas, otite recorrente e solicitação de sangue oculto 

nas fezes. 

� Mais de 90% dos médicos relataram saber fazer: atendimento de queixas de 

olhos vermelhos, tratamento de feridas superficiais, pré-natal de alto risco, 

remoção de cerume, injeção intramuscular, injeção subcutânea, oxigenoterapia, 

teste Papanicolau, infiltração de anestésico local, suturas, remoção de corpo 

estranho do ouvido, incisão e drenagem de abscesso, punção venosa, 

imobilização de extremidades feridas, inserção de cateter ureteral e parto normal 

de baixo risco. 

� Chama a atenção o fato de apenas 45% realizar Papanicolau na UBS e de menos 

de 30% dos médicos realizarem pequenos procedimentos como remoção de 

lesões na pele, remoção de corpo estranho da córnea ou conjuntiva e vias aérea 

superiores, remoção de unha encravada, entre outros. 

� Médicos que atuavam em municípios remotos, distantes de suas sedes regionais 

e de menor porte afirmam realizar maior número de procedimentos comparados 

aos que trabalhavam mais próximos às capitais e regiões metropolitanas. 

� Falta de materiais e a infraestrutura inadequada das unidades de básicas de 

saúde foram as principais causas para a não realização de procedimentos, 

atividades e ações de APS pelos médicos do PMM, mesmo estando capacitados 

para realizar escopo mais amplo - de uma lista de 49 procedimentos, realizavam 

em média 22 (+ 8,2), mas relataram saber fazer 39 (+ 9,1). 

 

 

 

Referência: Girardi et al., 2016 
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Atendimento às populações vulneráveis 

O PMM teve como um dos seus objetivos prover atenção à saúde a populações 

vulneráveis, residentes, muitas vezes, em localidades de difícil acesso e precárias 

condições sanitárias. Comunidades quilombolas e pertencentes a distritos sanitários 

indígenas foram beneficiadas pela política, sabendo-se, ademais, que a rede de serviços 

ofertada a essas populações é insuficiente, o que potencializa as dificuldades no 

provimento e fixação de profissionais para esses grupos. 

No conjunto de artigos analisados neste estudo, houve menção ou inclusão de 

municípios que atendiam a essas populações. Entretanto, um artigo (Pereira et al., 2015) 

se debruçou especificamente sobre a problemática da população quilombola. 

O artigo de Pereira et al. (2015) realizou estudos de caso em duas comunidades 

quilombolas (uma no Rio Grande do Norte e outra no Pará), que incluíram como 

estratégia metodológica a realização de entrevistas (profissionais de saúde e 

representantes do controle social) e de grupos focais com usuários quilombolas. 

Os resultados apresentados foram positivos no que diz respeito à garantia de 

acesso à saúde nas comunidades estudadas. Esse acesso foi traduzido em ampliação da 

frequência de usuários nas unidades de saúde, em maior facilidade no agendamento de 

consultas, na ampliação de visitas domiciliares, entre outras questões. A inovação nas 

práticas realizadas foi outra constatação do estudo, com o desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção da saúde, práticas clínicas diferenciadas, participação dos 

médicos no planejamento das agendas, fortalecimento das relações de equipe e 

articulação entre os profissionais além do estabelecimento de vínculo com os usuários. 

Tais características devem estar presentes em serviços de atenção primária resolutivos e 

de alta qualidade e foram percebidas pelos usuários como um modelo diferente de 

prestação do cuidado em saúde.  

O trabalho permite concluir que houve um efeito positivo do PMM para essas 

populações. Estudos de maior abrangência e a análise sobre as diversas consequências 

em médio e longo prazo, seja sobre o estado de saúde, o modelo de organização da 
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atenção ou sobre a apropriação da saúde como um direito por essas populações são 

questões em aberto e devem se constituir em novos objetos de investigação
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Atendimento às populações vulneráveis: comunidades 

quilombolas 

 

� O PMM apresentou resultados positivos na garantia de acesso à saúde por meio 

da ampliação da frequência semanal dos médicos nas UBS, facilidade no 

agendamento de consultas na APS, aumento das visitas domiciliares, 

acompanhamento oportuno de pessoas com doenças crônicas, maior adesão aos 

tratamentos, participação dos médicos no planejamento das agendas, 

fortalecimento das relações de equipe e articulação entre os profissionais, além 

do estabelecimento de vínculo com os usuários, elementos presentes em 

serviços de atenção primária à saúde resolutivos e de alta qualidade. 

� Identificou-se realização de ações de prevenção e promoção da saúde, antes 

inexistentes, e características diferenciadas das práticas clínicas objetivadas 

pelo maior tempo de consulta, atenção dispensada pelo médico e organização 

da agenda de marcação de consulta, segundo percepção dos usuários. 

�  Destacaram-se mudanças na organização dos serviços em função da presença 

rotineira dos médicos nas UBS com aumento da demanda por consultas, 

exames e medicamentos, que esbarravam nas insuficiências de retaguarda 

terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Pereira et al., 2015. 
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Abordagem midiática do PMM 

Cinco artigos (Macedo et al., 2016; Pinto e Amaral, 2016; Luz et al., 2015, 

Morais et al., 2014; e Landim, 2013) trataram da abordagem da mídia em relação ao 

PMM, sendo que três deles analisou, de alguma forma, o posicionamento dos atores 

midiáticos (Macedo et al., 2016; Luz et al., 2015; e Morais et al., 2014), um analisou em 

profundidade uma postagem sobre "médicas cubanas" em mídia digital (Pinto e Amaral, 

2016) e o último (Landim, 2013) discutiu a questão da democracia digital, a partir das 

matérias publicadas sobre o PMM em diferentes fontes. Tomamos como caso os artigos 

de Pinto e Amaral (2016) e Luz et al. (2015). 

O artigo de Pinto e Amaral (2016) analisa uma única postagem em facebook, 

datada de 27 de agosto de 2013, feita por uma jornalista, afirmando que as médicas 

cubanas tinham "cara de empregada doméstica". O artigo explora um aspecto pouco 

analisado na política: a dimensão cultural e simbólica. A identidade biotípica das 

médicas cubanas com mulheres pobres é usada em uma rede social para desqualificar, 

ao mesmo tempo, as mulheres negras e a política (“não são médicas, mais parecem 

empregadas domésticas”), traduzindo e expressando, a um só tempo, racismo cultural e 

oposição velada ao PMM. 

O artigo de Luz et al. (2015) analisou a cobertura da Folha de São Paulo em 

relação ao PMM, através do monitoramento computacional de 28 termos-chave 

extraídos dos objetivos da Lei 12.871 (Brasil, 20139), no período de 28 de janeiro de 

2013 a 30 de junho de 2014. O estudo identificou que os termos-chave que caracterizam 

o PMM foram pouco frequentes, ou seja, foi conferida pouca atenção pela fonte àquilo 

que, de fato, caracteriza o Programa. Diversamente, grande atenção foi dada ao que não 

seria prioritário: o fato dos médicos serem cubanos. O estudo identificou, também, 

mudanças entre o período de cobertura anterior à publicação da Lei e o período 

posterior, revelando que a cobertura provavelmente se modificou em função da 

                                                             
9 BRASIL. Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 

Médicos, altera a lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, e dá outras providências, 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm>. Acesso 
em 9 jun. 2016. 
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progressiva aprovação popular. O artigo demonstra o distanciamento da cobertura do 

jornal em relação aos objetivos da lei que instituiu o PMM e conclui que a cobertura 

midiática foi pouco produtiva para a discussão sobre saúde pública. Este artigo foi um 

dos poucos que analisou o posicionamento da mídia em relação ao Programa, a partir de 

uma abordagem lexical e quantitativa.  

A importância que a mídia assume na disseminação de conteúdos diversos e 

formação de opinião nos parece argumento suficiente para indicar que serve não apenas 

como fonte e canal de informações, mas como um objeto a ser estudado. Certamente, 

outras perspectivas e estratégias de investigação, para além do exame linguístico, lexical 

ou opinativo, serão promissores para uma compreensão mais profunda sobre o papel da 

mídia na construção simbólica do PMM, na defesa de interesses de grupos e no debate 

consubstanciado sobre a importância e efeitos do Programa.  

 

Formação de profissionais para atuação na APS 

Além do número insuficiente de médicos atuando na APS e da desigual 

distribuição pelo território nacional, a formação e qualificação de profissionais para as 

equipes de atenção básica representa um dos maiores desafios para o desenvolvimento 

do SUS e uma das medidas mais estruturantes, capaz de fornecer uma base sustentável 

para manutenção e continuidade das mudanças que vêm sendo viabilizadas a partir do 

PMM.  

Das publicações disponíveis até o ano de 2016, identificam-se poucos estudos 

voltados a esta temática. Para este caso, são sumarizados os resultados de dois artigos 

(Silva Junior et al., 2016 e Carrer et al., 2016). O primeiro, com base em análise de 

dados secundários, descreve os resultados iniciais do PMM em relação ao eixo da 

formação médica, entre 2013 e 2015, no Estado do Rio de Janeiro, sendo a única 

produção dedicada a este tema. Embora ainda preliminar, observa-se tendência 

crescente de privatização da graduação médica, com novas vagas criadas, 

principalmente, em instituições privadas em todas as regiões do país. Foi verificada 

interiorização das vagas de graduação em medicina no estado do Rio de Janeiro e 

expansão dos programas de residência médica no interior, sobretudo, em Medicina de 

Família e Comunidade, embora concentradas na capital (53%).   
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A maior contribuição do estudo é trazer ao debate o eixo formação, pouco 

explorado nas publicações, além de questões importantes para constituição de uma 

agenda de pesquisa: avaliação da qualidade dos novos cursos e do perfil das instituições 

formadoras; perfil do aluno com acesso às vagas nas instituições privadas; avaliação das 

propostas político-pedagógicas dos novos cursos; avaliação da interiorização das vagas 

de graduação e residência e possíveis impactos na fixação de médicos no interior; e 

possíveis articulações entre instituições de ensino e as redes locais de saúde construídas 

para viabilizar os processos formativos (Silva Junior et al., 2016). É destacado que 

embora haja interiorização das vagas de graduação em medicina e de residência médica, 

são necessários estudos que acompanhem e verifiquem os impactos destas ações na 

fixação dos médicos nestas localidades.  

O artigo de Thumé et al. (2016) aborda as reflexões dos profissionais do PMM 

sobre o significado do curso de especialização em Saúde da Família, na modalidade à 

distância, ofertado pela Universidade Federal de Pelotas. O curso de especialização não 

compõe o eixo “formação”, conforme a Lei 12.871, sendo uma oferta exclusiva aos 

profissionais participantes do PMMB, componente da política também pouco explorado 

nas produções acadêmicas disponíveis.  

O estudo, com abordagem qualitativa, foi realizado a partir da análise de textos 

com reflexões críticas sobre o processo pessoal de aprendizagem dos médicos PMM, 

sendo este um dos componentes do volume final do Trabalho de Conclusão de Curso. A 

análise textual sobre o processo de aprendizagem vivenciado permitiu observar que, 

apesar da obrigatoriedade de aperfeiçoamento no âmbito do PMM, ter participado da 

especialização permitiu ampliação do conhecimento sobre os princípios e diretrizes do 

SUS, fortalecimento do trabalho das equipes e melhoria da prática clínica, mesmo para 

profissionais experientes. Identificou-se, ainda que secundariamente, problemas de 

infraestrutura relacionados à conectividade. Mesmo baseado unicamente na percepção 

dos alunos, analisa uma estratégia de grande alcance para a qualificação dos 

profissionais do PMM, cujo modelo pode ser expandido e aperfeiçoado para outras 

categorias profissionais e médicos fora do programa, em sinergia com as demais ofertas 

de qualificação empreendidas, principalmente pelo Ministério da Saúde, nos últimos 

anos (Thumé et al., 2016). 
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Os dois artigos tratam de temas essenciais e pouco explorados na implementação do 

PMM, sendo urgente a composição de uma agenda de pesquisa que monitore e avalie o 

campo da formação e qualificação dos trabalhadores da saúde a partir do PMM.  

 

Efetividade do PMM 

Constituem este caso 3 artigos (Gonçalves et al., 2016; Carrer et al., 2016 e 37). 

Um que analisa a efetividade do incremento de médicos via PMM na Região Nordeste 

(Gonçalves et al., 2016), outro que propõe adaptação de metodologia para avaliar a 

orientação do sistema de saúde à APS (Mendonça et al., 2016), ambos de abordagem 

quantitativa e utilização de bases secundárias, e um terceiro (Carrer et al., 2016) que 

analisa a percepção/satisfação dos usuários com o Programa. 

O artigo de Mendonça et al. (2016) tem como propósito testar metodologia que 

sirva como linha de base para mensurar a qualidade do PMM. O estudo do tipo antes e 

depois (2012 e 2104) foi desenvolvido em municípios de médio e grande porte da 

Região Metropolitana de Porto Alegre, com indicadores adaptados de Starfield e Shy 

(2002)10 que consideram macrocaracterísticas indutoras de um Sistema de Saúde 

orientado à APS, que extrapolam o escopo de ação do PMM. Foram considerados 8 

critérios, adaptados para avaliação em nível municipal, sendo atribuída pontuação de 0 

(ausência ou pobre desenvolvimento da característica) a 2 (elevado nível de 

desenvolvimento da característica). Observou-se melhora nos escores que deveu-se, 

principalmente, a: aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família, maior presença 

de médicos na APS, aumento de gastos com assistência farmacêutica, adscrição da 

população aos serviços de APS, ampliação na rede de serviços por meio de unidades de 

pronto-atendimento, aumento de residências em MFC. Observou-se estágios 

diferenciados de organização da APS e melhores escores e resultados dos indicadores de 

saúde em municípios com estabilização do acesso à atenção básica, ressaltando-se que 

nem todos os critérios utilizados poderiam ser diretamente afetados pelo PMM. 

O artigo de Gonçalves et al. (2016) avalia a efetividade do PMMB na Região 

Nordeste, com o uso das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. O 

                                                             
10 Starfield B, Shy L (2002). Policy relevant determinants of health: an international perspective. Health Policy, 60 
(3): 201-218. 
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estudo foi realizado em duas etapas: exploratório e avaliativo, com seleção e análise de 

uma CSAP (diarreia e gastroenterite infecciosa CID 10: A 09). Comparou-se as médias 

de internação com a taxa de médicos/hab., tendo como unidade de análise o estado no 

período de setembro de 2012 a agosto de 2015. A redução da média de internações por 

diarreia e gastroenterite infecciosa na amostra investigada, com expressivo declínio nos 

últimos dois anos, em comparação ao ritmo de redução de todas as condições sensíveis 

no período de 2008 a 2014 sugere a influência do PMMB, o qual parece ter alavancado 

a tendência observada em anos anteriores. Identificou-se muitas diferenças entre os 

estados da Região NE (Piauí, por exemplo, com redução de 18,3% e Sergipe de 0,2%). 

As conclusões são contraditórias em alguns pontos na medida em que se reconhece a 

limitação do estudo ao não identificar outros determinantes das ICSAP e, ao mesmo 

tempo, se atribuir influência do PMM na redução das internações. 

Outra evidência apresentada mostra que a incorporação de médicos do PMM às 

equipes de atenção básica resultou em menor elevação da razão de médicos em todos os 

estados, sugerindo que estes profissionais integraram-se a equipes existentes. 

Entretanto, reconhece a incompletude das equipes de saúde da família como um 

problema histórico da expansão da APS no país. Neste sentido, este estudo soma-se a 

outros que indicam a necessidade de aprofundar a análise da qualidade do provimento 

emergencial.  

Os dois artigos (Gonçalves et al., 2016, Mendonça et al., 2016) concordam que 

as reformas pró APS, embora se beneficiem do provimento emergencial de médicos, 

devem ser complementadas por ações que enfrentem o subfinanciamento, os déficits de 

equipamentos, infraestrutura e organização de uma rede de serviços com base nas 

necessidades de saúde da população. 

A percepção e satisfação dos usuários atendidos por equipes que receberam 

médicos do PMM é um dos temas de grande relevância para avaliar os efeitos do PMM. 

Um dos artigos (Carrer et al., 2016) analisou a percepção de usuários sobre o PMMB 

por meio de estudo qualitativo realizado nos territórios de UBS que receberam médicos 

intercambistas em um município do estado do Rio Grande do Norte. Foram 

entrevistados 25 usuários, distribuídos por todas as regiões do município, cujo tamanho 

da amostra foi definido com base na saturação teórica e os resultados analisados a partir 

de análise temática.  
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Os entrevistados avaliam positivamente o PMMB, por ele ter ampliado o acesso 

e a qualidade e resolutividade dos cuidados médicos recebidos, embora persistam 

barreiras no acesso a consultas e exames especializados e aos medicamentos, que 

limitam o uso dos serviços. A atuação de médicos intercambistas foi bem avaliada, com 

ênfase na relação médico-usuário humanizada, caracterizada pela escuta, atenção e 

diálogo. Os usuários destacaram a presença constante de médicos nas UBS, situação 

que se diferenciava da anterior, indicando que, mesmo em equipes “completas”, não 

havia cumprimento da carga horária. Resultado importante foi a diminuição do tempo 

de espera para consultas em APS, que poderia chegar a meses. Sobre a comunicação 

com esses profissionais, os usuários referem o idioma como uma barreira, que foi 

amenizada pelo uso de estratégias comunicacionais nas EqSF. 
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Efetividade do PMM 

 

� O pouco tempo de implantação do Programa é um fator limitante para estudos 

de efetividade. 

� Há indícios de melhoria nas taxas de internação por condições sensíveis à APS, 

especialmente diarreia e gastroenterite, entretanto é necessária comprovação 

com estudos futuros. 

� Considerando-se as macrocaracterísticas de um Sistema de Saúde orientado à 

APS, mensuradas através de escores municipais, um estudo do tipo antes-depois 

em uma região metropolitana de uma capital do país observou melhores escores 

dos municípios após a adesão ao PMM; além disso, identificou associação que 

maiores escores municipais de APS estavam associados com melhores 

desempenhos nos seguintes indicadores de saúde: percentual de baixo peso ao 

nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de morte prematura por doenças 

crônico-degenerativas (DCNT) e taxa de internações por condições sensíveis à 

APS. 

� Os usuários avaliam positivamente o PMM destacando ampliação do acesso e a 

qualidade e resolutividade dos cuidados médicos recebidos, embora persistam 

barreiras no acesso a consultas e exames especializados e aos medicamentos. 

� A atuação de médicos intercambistas foi bem avaliada pelos usuários, com 

ênfase na relação médico-usuário humanizada, caracterizada pela escuta, 

atenção e diálogo, ainda que o idioma possa ser uma barreira, amenizada pelo 

uso de estratégias comunicacionais nas EqSF. 

 

 

Referências: Gonçalves et al., 2016; Mendonça et al., 2016; Silva et al., 2016. 
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6. Agenda de pesquisa PMM: lacunas e novas 
questões de investigação 

 

Nesta seção, são apresentados temas de investigação identificados a partir da 

análise dos artigos científicos com vistas a subsidiar a construção de uma agenda de 

pesquisa, tendo como norte o aprimoramento e monitoramento contínuo do PMM. São 

também sumarizadas questões de investigação sinalizadas pelos autores dos 47 estudos 

analisados. 

Embora a Lei 12.871 (Brasil, 201311) que institui o PMM enfatize mudanças, 

sobretudo, na graduação e residência dos cursos de medicina e que, a análise dos artigos 

de opinião apontem a formação como um dos campos mais vigorosos para promover 

mudanças sustentáveis e estruturantes na provisão de profissionais para a APS, dos 47 

artigos analisados, apenas 4 tratam do eixo formação. Ainda assim, um artigo analisa a 

distribuição das vagas de residência (Alessio e Sousa, 2016), dois tratam da experiência 

de estudantes de medicina em campos no qual atuavam profissionais do PMM (Sena et 

al., 2015 e Santos et al., 2015) e apenas um (Sena et al., 2015) analisa os resultados 

iniciais do PMM em relação ao eixo da formação médica. Assim, destaca-se a 

“formação”, em seus diversos aspectos como um dos campos prioritários para 

composição de uma agenda de pesquisa para o PMM. 

Outro eixo do programa pouco presente nas publicações analisadas refere-se aos 

estudos sobre a infraestrutura das UBS, aspecto também apontado como essencial para 

qualificação da APS e diminuição da rotatividade de médicos (Campos e Malik, 200812; 

                                                             
11 BRASIL. Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 
Médicos, altera a lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, e dá outras providências, 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm>. Acesso 
em 9 jun. 2016. 
12 BRASIL. Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, 
altera a lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá 
outras providências, 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm>. Acesso 
em 9 jun. 2016. 
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Ney e Rodrigues, 201213) e para a ampliação do escopo das práticas das equipes de 

atenção básica (Girardi et al., 2016). Apenas dois artigos (Giovanella et al., 2016 e 

Soares Neto et al., 2016) tratam das condições de infraestrutura das UBS por meio de 

tipologias, relacionando-as à distribuição dos médicos do PMM. Neste sentido, estudos 

que possam monitorar e avaliar possíveis mudanças na condição de infraestrutura da 

rede básica, em sinergia com outros programas governamentais como o Requalifica-

UBS e PMAQ-AB, representa outro campo prioritário de pesquisas. 

O eixo provimento emergencial concentrou a maior parte das publicações até o 

ano de 2016, conforme já discutido. Ainda assim, as evidências produzidas indicam 

novos campos para investigação e temas a serem aprofundados. 

A seguir, são apresentadas questões consideradas de maior relevância para a 

composição de uma agenda de pesquisa para monitoramento e avaliação do PMM, que, 

de forma alguma, encerra o conjunto de temas e estudos capazes de contribuir para o 

aprimoramento da política. 

 

Agenda de pesquisa PMM 

 

Provimento emergencial e diminuição das iniquidades na distribuição de médicos 

• Análise dos processos de substituição de médicos por profissionais do PMM: 

substituição ou enfrentamento da intermitência/rotatividade? (Giovanella et al., 

2016 e Soares Neto et al., 2016); 

• Análise dos municípios não prioritários segundo os critérios de elegibilidade 

instituídos na política e que receberam médicos do PMM (Oliveira et al., 2016); 

• Estudo dos municípios que atendiam aos critérios para provimento emergencial 

mas não aderiram ou desistiram da adesão: manutenção de iniquidades 

distributivas? (Oliveira et al., 2016); 

• Especificidades do contexto brasileiro em relação às áreas de difícil atração e 

fixação de médicos, que não se restringem às zonas rurais e remotas; 

                                                             
13 Ney MS, Rodrigues PHA. Fatores críticos para a fixação do médico na Estratégia 
Saúde da Família. Physis 2012; 22(4):1293-1311. 
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• Estudos nacionais sobre fatores que incidem na fixação de médicos na APS em 

zonas rurais, remotas e periféricas de grandes centros urbanos; 

• Contribuições do PMM para a fixação de médicos em zonas rurais, remotas e 

periféricas de grandes centros urbanos; 

 

Escopo das práticas e processo de trabalho nas equipes de atenção básica 

• Fatores associados ao incremento/qualificação do escopo das práticas dos 

médicos na APS (Girardi et al., 2016);  

• Análise dos efeitos da ampliação do escopo das práticas na atração e fixação de 

médicos em áreas desassistidas (Girardi et al., 2016); 

• Construção e validação de escala nacional para avaliar o escopo da prática de 

médicos na APS (Girardi et al., 2016); 

• Análise dos efeitos do intercâmbio de experiências entre os profissionais das 

equipes de atenção básica que receberam profissionais estrangeiros ou com 

formação fora do Brasil – possíveis repercussões e marcas no processo de 

trabalho das equipes; 

 

Ampliação e melhoria da infraestrutura das UBS 

• Análise dos efeitos do Requalifica UBS na melhoria da infraestrutura e 

rotatividade de profissionais na APS; 

• Estudos de caso sobre os municípios mais vulneráveis que não aderem aos 

programas ministeriais para qualificação e fortalecimento da APS (Requalifica-

UBS, PMAQ-AB; PMMB); 

 

Implementação do PMM 

• Análise dos efeitos da política para organização e fortalecimento da APS na 

percepção de gestores municipais e estaduais; 

• Papel das Secretarias Estaduais de Saúde na condução do PMM nas regiões de 

saúde; 
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• Aprofundar análise sobre sinergismo entre políticas para fortalecimento da APS 

– Requalifica UBS, PMAQ, PMM; 

• Análise da inserção dos médicos e efeitos do PMM nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI); 

 

 

 

Formação e qualificação da força de trabalho em saúde 

• Avanços e limites do modelo ordenador da formação de pessoal em saúde 

(especialmente médicos);  

• Avaliação da qualidade e perfil das instituições formadoras dos novos cursos de 

medicina (Silva Junior et al., 2016); 

• Perfil dos discentes dos novos cursos de medicina (Silva Junior et al., 2016); 

• Avaliação dos projetos político-pedagógicos dos cursos de medicina criados a 

partir do PMM (Silva Junior et al., 2016); 

• Efeitos da interiorização das vagas de graduação e residência médica na fixação 

de médicos no interior e na APS (Silva Junior et al., 2016);  

• Articulação das instituições de ensino com as redes locais de saúde (Silva Junior 

et al., 2016); 

• Perspectiva de supervisores, tutores, universidades sobre a formação dos 

médicos do PMM; 

• Avaliação dos impactos do curso de especialização na formação e prática dos 

médicos do PMM; 

• Análise da reestruturação dos programas de residência médica; 

 

Qualidade dos serviços e estado de saúde das populações 

• Avaliação dos efeitos do PMM sobre as Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Primária (ICSAP) e internações por causas evitáveis; 

• Efeitos do PMM sobre os indicadores de saúde; 

• Avaliação da satisfação dos usuários atendidos por equipes com PMM; 
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• Análise da resolubilidade das equipes de APS que receberam profissionais do 

PMM; 

 

Organização do sistema de saúde e mudanças no modelo assistencial 

• Efeitos do PMM para a organização das redes de atenção nas regiões de saúde; 

• Análise dos impactos do PMM na oferta e utilização dos serviços 

especializados, hospitalares e de pronto-atendimento; 

• Contribuições do PMM para a mudança do paradigma do modelo de atenção à 

saúde; 

• Contribuições do PMM para o alcance de uma APS mais abrangente; 

• Análise da dimensão intercultural da APS a partir da inserção dos médicos do 

PMM; 
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7. Considerações finais  
 

Este trabalho teve como propósito a sistematização da produção científica sobre 

o PMM no Brasil, caracterizando os principais estudos publicados entre os anos de 2013 

a 2016, desenvolvendo análises para explorar as temáticas abordadas e os principais 

resultados, além de identificar novas questões a serem investigadas. 

A pujança da produção, envolvendo pesquisadores das mais diversas instituições 

de pesquisa do país, foi um indicativo a mais da importância dessa política no contexto 

nacional. Os resultados dos estudos, por sua vez, apontaram importantes contribuições 

do Programa, seja em relação ao desenvolvimento de novas práticas, seja no que diz 

respeito à satisfação dos usuários e melhoria de alguns indicadores de saúde. Tais 

efeitos, percebidos pelos atores sociais, tiveram como consequência a crescente 

aprovação do Programa, como demonstrou a análise dos artigos de opinião. 

 De natureza extensiva, as análises empreendidas neste estudo foram capazes de 

apontar algumas pistas sobre a direcionalidade do PMM, suas fragilidades e algumas 

necessidades que se impõem para uma agenda de pesquisa para os próximos anos.  

Nessa perspectiva, cabe destacar o fortalecimento das ações no âmbito da APS 

em contextos de implantação do PMM, bem como seu potencial de consolidar formas 

inovadoras de produção da saúde e do cuidado, reforçando modelos de atenção 

alternativos, como os de vigilância da saúde ou da clínica ampliada. Isto porque, em 

várias experiências, se observou o incremento ao desenvolvimento de práticas de 

promoção e prevenção, e uma nova forma de produzir o cuidado em saúde. Tais 

contribuições são muito bem vindas, na medida em que reforçam princípios e diretrizes 

da Estratégia Saúde da Família, forma de organização da APS no Brasil.  

Por outro lado, alguns estudos também apontaram tendências que podem 

apresentar, a médio prazo, conflitos com um processo mais radical de reorganização do 

sistema de saúde no país. O reforço à privatização do ensino médico, a centralidade 

assumida pelo médico e a perpetuação de alocação de médicos do PMM em áreas de 

difícil acesso podem significar o ajuste do PMM a um sistema fragmentado, que não se 
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integra com as redes de atenção, que reforça o modelo biomédico e a medicalização, e 

que, portanto, abre brechas para uma conformação diferente da perspectiva de um 

sistema universal público de saúde. Tais questões precisam ser consideradas no 

acompanhamento da política, no seu processo de reformulação e na agenda de pesquisa 

a ser implementada. 

O PMM foi desenhado como uma política voltada para o fortalecimento da APS, 

pretendendo conferir materialidade ao direito à saúde e contribuindo para o acesso 

universal e com qualidade ao SUS. A aposta no Programa tem exigido um enorme 

esforço de um conjunto de atores comprometidos com esses valores. Fazer com que 

mantenha sua identidade e coerência com os propósitos iniciais não será esforço menor 

e exigirá de todos que acreditam no seu potencial muito engajamento e disposição de 

luta. 
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Apêndice 1 

Matriz de Mapeamento e análise dos artigos PMM segundo autor/ano, periódico, eixo da política, objetivo, metodologia, principais 
resultados e relevância para política – Brasil – 2016.  

Autor/an
o/ID 

Periódico Eixo Objetivo Metodologia Financia
mento 

Principais resultados Relevância para a política 

Pereira et 
al. 2015 

(56) 

Revista da 
ABPN 

P Analisa em 
quais aspectos 
o PMM tem 
contribuído 

para a APS em 
comunidades 
quilombolas 

do Nordeste e 
do Norte do 

país 

Estudos de caso em duas 
comunidades no Rio 

Grande do Norte e uma 
no Pará, com realização 

de 13 entrevistas 
semiestruturada com 

profissionais de saúde e 3 
com representantes do 

controle social e 3 grupos 
focais com usuários 

quilombolas 

MCTI/C
NPq/CT-
Saúde/M
S/SCTIE/

Decit 
nº41/201

3 

Concluiu-se que o Mais Médicos contribuiu na 
garantia do acesso à saúde nas comunidades estudadas, 

principalmente em relação à frequência nas UBS, 
maior facilidade no agendamento das consultas, 
aumento das visitas domiciliares, características 
diferenciadas na prática clínica e grupo que não 

existiam antes. Também destacou-se participação dos 
médicos no planejamento das agendas, fortalecimento 

das relações de equipe e articulação entre os 
profissionais. A permanência dos médicos nos 

municípios possibilitou a realização de ações de 
prevenção e promoção da saúde e o estabelecimento de 

vínculo com os usuários. 

(+++) Alta. Traz questões relevantes em 
relação ao acesso à AB para populações 

vulneráveis. Além da ampliação do acesso 
pela fixação do médico, destaca mudanças 
qualitativas no processo de trabalho na AB 
como práticas preventivas e promocionais, 

integração da equipe, percepção por parte dos 
usuários de outro modelo de cuidado em 

saúde e consequente apropriação da saúde 
como um direito a ser garantido pelo estado. 

Girardi et 
al., 2016 

(19) 

C&SC P Analisar o 
impacto do 
PMMB na 
redução da 
escassez de 
médicos em 
municípios 
brasileiros 

entre 2013 e 

Identifica e mensura a 
escassez de médicos nos 
períodos de mar. 2013 a 
set. 2015 pelo Índice de 
Escassez de Médicos em 
APS, antes e depois da 
implantação do PMM.  

- Diminuição do nº de municípios com escassez de 
1.200 para 777, contribuindo para reduzir as 

desigualdades, embora permaneçam iniquidades 
distributivas. Redução na oferta regular de médicos 

pelos municípios, sugerindo substituição. Permanência 
de quadro de insegurança assistencial pela 

dependência dos municípios em relação ao provimento 
federal 

(+++) Alta. Pensar a questão da substituição 
da mão de obra médica nos municípios, 

reforçando a dependência do governo federal 
nos de menor porte (menores que 50 mil), 
nas regiões nordeste e norte. Corrobora as 

evidências positivas do PMMB em relação à 
diminuição da escassez de médicos para a 

APS, ainda assim, nestas regiões as chances 
dos municípios continuarem apresentando 
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2015 escassez continuam sendo superiores, sendo 
onde ocorre expressiva substituição da oferta 
regular das prefeituras, o que contribui para a 

manutenção da insegurança assistencial. 
Como lidar com a dependência dos 

municípios, sobretudo os mais vulneráveis, 
em relação à provisão do governo federal? 

Estudo nacional antes-depois muito bem 
conduzido com utilização de complexa 

metodologia e construção de indicador de 
escassez de médicos na APS permitindo 

aferir com propriedade e profundidade de 
análise a contribuição do PMM para a 

redução dos problemas de provimento na 
atenção básica. 

Nogueira 
et al. 

(39) 

C&SC P Analisar a 
distribuição 

geográfica dos 
profissionais 

do PMM 
alocados na 

Região 
Nordeste 

Estudo descritivo, 
transversal, de 

abordagem quantitativa, 
fonte de dados 

secundários.  Variáveis 
para caracterização do 
perfil de médicos do 

PMM: idade; sexo; ciclo 

em que foi inserido no 
programa; Estado e 

Município de atuação; 

tipo de estabelecimento 
de saúde no qual estão 

alocados; perfil de 
vulnerabilidade do 

MCTI/C
NPq/CT-
saúde/M
S/SCTIE/

decit 

Com o PMM, a razão de médicos por mil habitantes na 
Região Nordeste passou de 1,23 em 2012, para 1,34 
em dezembro de 2014. Há preenchimento de vazios 

em regiões de população vulnerável, entretanto, 
permanecem iniquidades (as capitais recebem mais 

médicos; o estado do Maranhão recebe menos médicos 
quando era o que tinha menor razão m/h; o aumento 

relativo é pequeno em todos os estados).Os municípios 
mais beneficiados foram os classificados como abaixo 
da pobreza (63% dos médicos) e quanto ao perfil de 
vulnerabilidade; manteve-se forte concentração nas 
capitais. Permanecem certas iniquidades e vazios 

assistenciais, mas avança-se na correção de 
desigualdades. Quase 80% dos médicos são cubanos; 

os brasileiros fixam-se em municípios mais próximos 

(+++) Alta. O estudo é bem desenhado, 
analisando com muita pertinência 

características da distribuição de médicos do 
PMM no NE. Permite uma avaliação do 

Programa no seu componente provimento, 
identificando pontos fortes e fracos, 

levantando hipóteses e sugerindo propostas 
para fortalecer a implementação, bem como 
novas questões para futuros estudos. Mostra 
características importantes da distribuição de 

médicos na região, com manutenção e, ao 
mesmo tempo, redução das iniquidades. 

Aponta possíveis interferências políticas para 
não adesão em municípios prioritários. 
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município; nacionalidade 

e perfil do profissional 
médico do PMM. 

de grandes centros urbanos; a ampla adesão de 

municípios no NE indica que a carência de médicos 
não se restringe aos municípios pequenos e menos 

desenvolvidos. 

Mota e 
Barros 
(38) 

C&SC G Analisar o 
cenário e o 
processo de 

implementação 
do 

PMMB, 
enquanto 
política 

pública no 
estado de 

Mato Grosso 
(MT), de 2013 

a 2015. 

Estudo qualitativo que 
teve como fontes 

relatórios de tutores e 
supervisores de Estado de 
MG, entrevistas e grupos 
focais com atores locais: 
8 membros da CCE-MT; 
10 supervisores, 2 tutores 
acadêmicos; 20 médicos 

do PMMB e 6 gestores da 
saúde. 

- Os resultados indicam: dificuldades no cenário 
institucional, especialmente quanto ao tênue 

compromisso entre os gestores na implementação do 
Programa com falta de articulação e coordenação das 
ações; falta de apoio ao trabalho, sobretudo nas ações 

preventivas; percepção de melhoria de acesso a 
serviços médicos; identificação de diversos problemas 
encontrados no processo de trabalho das equipes que 
vão desde unidades sem o cadastramento das famílias 

e apropriada definição do território, funcionamento das 
unidades como pronto-atendimento, equipes 

incompletas, precário planejamento; reconhece-se que 
os profissionais do PMM buscam trabalhar com outra 

lógica de cuidado, com foco na promoção e 
atendimento mais humanizado. Encontrou-se estrutura 
da rede nos municípios onde se implementa o PMM 
com baixa efetividade e fragmentação, especialmente 

nos municípios pequenos e distantes dos maiores 
centros. 

(+++) Alta. Identifica vários nós críticos na 
implementação do Programa, que dizem 

respeito, especialmente às relações 
estabelecidas entre os diferentes níveis de 
gestão. Análise consistente do processo de 
implementação destacando conflitos entre 

atores institucionais envolvidos: MS, SES e 
municípios. Destaca aspectos importantes 

como o fraco apoio dos gestores municipais 
em relação a sua contrapartida. Também 

evidencia o caráter vertical da relação MS e 
municípios e a ausência das SES. Ainda 

assim, destaca as potencialidades do PMM na 
mudança do modelo e diminuição das 

desigualdades de acesso à saúde. 

Oliveira 
et al., 

2016 (23) 

C&SC P Avaliar a 
implementação 
do PMM com 

base nos 
objetivos e 
critérios 

definidos em 

Estudo descritivo da 
implementação do 

provimento de médicos 
pelo PMM entre 2013 e 

2014 com base nos 
critérios de elegibilidade 
dos municípios com base 

- No período analisado, 3.785 municípios receberam 
14.168 médicos PMM em todas as regiões. 44 tiveram 

a adesão cancelada (retirada da inscrição), 376 
desistiram (renúncia à aprovação da participação no 

programa) e 1.365 não se inscreveram. 68% dos 
municípios aderiram ao PMM, destes 62,8% atendiam 
a algum critério de prioridade (2.377) e 1.408 (37,2%) 

(+++) Alta. Colabora para repensar e discutir 
as razões para a inclusão de municípios sem 
critérios de prioridade e também o que fazer 
em relação a municípios reconhecidamente 

vulneráveis mas que não aderiram ao 
programa, reforçando iniquidades. 

Argumenta-se que a criação do perfil 
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sua estrutura 
normativa no 
que se refere à 
diminuição da 

carência de 
médicos em 

áreas remotas 
e reduzir as 

desigualdades 
regionais 

em dados fornecidos pela 
SGTES, identificando-se 

quantos municípios 
participaram, tiveram a 

inscrição cancelada, 
desistiram e não se 

inscreveram 

não atendiam a nenhum critério, sendo considerados 
“demais municípios” do programa. Estes se 

concentram nas regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste. A 
região Nordeste recebeu o maior nº de médicos. 699 
municípios elegíveis, ou seja, 22,7% dos prioritários, 

não se inscreveram ou cancelaram a inscrição. O 
estudo indica redução da carência de médicos nas 

regiões norte e nordeste. 

“demais municípios” leva a prejuízo na 
priorização das regiões mais vulneráveis. 

Também aponta a necessidade de conhecer a 
razão de 22,7% dos municípios prioritários, 

dentre os quais 72% localizam-se nas regiões 
norte e nordeste, ficarem de fora do PMM. 

Analisa com propriedade as características 
dos municípios que aderiram ao PMM 

apontando aspectos positivos e 
incongruências. 

Giovanell
aet al., 

2016 (21) 

C&SC P Analisar a 
inserção de 
médicos do 

PMM segundo 
qualidade da 
estrutura das 

UBS 

Estudo transversal com 
base em dados do PMAQ 
1 e 2, PMM e Requalifica 

UBS. As UBS 
recenseadas no PMAQ-

AB 1 foram classificadas 
em 5 grupos de A 

(melhores) a E 
(reprovadas) e cotejadas 

com a alocação de 
profissionais do PMM e 
UBS com Requalifica. 

- Os resultados sinalizam convergência de investimentos 
entre os 3 programas, com predomínio em unidades B 
e C que apresentam potencialidades de melhoria de sua 

infraestrutura. Também aponta alocação de médicos 
em EqSF já existentes, sugerindo efeitos 

complementar e substitutivo no provimento 
emergencial. As UBS tipo E e D, com piores 

condições de infraestrutura foram as que menos 
participaram do PMAQ, Requalifica e PMM. Além da 
ampliação do acesso, o provimento emergencial via 

PMM, somado à melhoria da infraestrutura e 
qualificação do processo de trabalho conflui para 

enfrentar a rotatividade e garantia de médicos na APS.  

(+++) Alta. Apresenta análise que agrega 
também outros programas para 

fortalecimento da APS no país – Requalifica 
e PMAQ-AB. Para aperfeiçoamento das 
políticas traz, sobretudo, a questão da 

necessidade de políticas específicas para 
localidades nas quais concentram-se UBS 
com piores condições de infraestrutura – 
norte e nordeste – e piores condições de 

saúde. Aponta aspectos positivos do PMM 
como certa estabilidade de profissional 
médico nas EqSF, mesmo sendo um 

programa de provisão emergencial, aliado à 
politicas de melhoria da infraestrutura e 

qualificação da AB. Mas também indaga o 
potencial para enfrentamento das iniquidades 

em saúde via programas que exigem 
capacidade de captação de recursos pelas 
gestões municipais. Os 3 programas se 
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realizam numa relação direta MS-municípios. 

Estudo nacional, muito bem conduzido, que 
analisa a sinergia entre política de 

fortalecimento da APS demonstrando a 
convergência de esforços e identificando com 
precisão iniquidades importantes no acesso a 

recursos de saúde. 

Pereira et 
al., 2016 

(2) 

Rural and 
Remote 
Health 

P Descrever a 
implementação 

do PMM e 
mapeamento 

da provisão em 
2014, 

comparando 
com dados de 
2013, focando 
a distribuição 

de médicos em 
áreas rurais, 
remotas e 

vulneráveis. 

Verificou-se a 
distribuição de médicos 

no primeiro ano de 
implementação, e a 

relação médico/1000 
habitantes nos municípios 
brasileiros antes e depois 

do PMM a partir de 
informações do CNES e 
da Demografia Médica 

no Brasil (2013) 

MCTI/C
NPq/CT-
Saúde/M
S/SCTIE/

Decit 
nº41/201

3 

Em sua 1ª chamada (2013) 3511 aderiram ao PMM, 
requerendo um total de 15.460 médicos. Em 12 meses, 

a partir da cooperação internacional, recrutou-se 
14.462 médicos: 79,0% cubanos, 15,9% brasileiros e 
5,1% de outras nacionalidades, cobrindo 93,5% da 

demanda por médicos no programa, designados para 
os 3785 municípios inscritos.  Houve uma grande 
diminuição do nº de municípios com menos de 0,1 

médicos/mil habitantes, passando de 374 em 2013 para 
95 em 2014, com redução de 75%. Médicos foram 

enviados para trabalhar nos 34 DSEI e comunidades 
quilombolas. Conclui-se que o PMM aumentou o 

acesso aos serviços de saúde para populações 
historicamente negligenciadas, mas é importante 

avaliar a médio e longo prazo, a sustentabilidade desta 
iniciativa. 

(+++) Alta. Analisa aspectos importantes da 
distribuição de médicos e aumento da relação 

médico/1000 habitantes em áreas 
negligenciadas como rurais, quilombolas, 
DSEI. Aponta para a provisão PMM em 

áreas que não se enquadravam nos critérios 
prioritários e também para necessidade de 

estudos para identificação e análise de fatores 
relacionados à fixação de profissionais nestas 
regiões. Artigo bem desenhado e conduzido. 
Analisa a implementação do PMM no seu 

primeiro ano, apresentando achados 
relevantes, mensurando efeitos relacionados 

à distribuição de médicos e alguns dados 
sobre vagas em faculdade.  

Girardi et 
al., 2016 

(25) 

C&SC P Caracterizar o 
escopo de 
prática de 

médicos PMM 
inseridos na 

APS e 

Estudo exploratório 
transversal realizado 

entre jan. e mar. de 2016 
por meio de questionário 
autoaplicável enviado via 
eletrônica, com uma lista 

- Os médicos realizaram uma média de 22,8 ± 8,2 
procedimentos, porém, relataram saber fazer um 
número maior. Fatores associados à realização de 

maior número de procedimentos foram sexo 
masculino, menor tempo de graduação, dois anos ou 
menos de atuação na UBS, atuar na região geográfica 

(+++) Alta. A principal contribuição é 
analisar o escopo da prática dos médicos 

PMM e apontar áreas específicas e 
inesperadas cuja atuação dos profissionais 
está aquém de sua capacidade para realiza-
las. Reafirma a necessidade e convergência 
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investigar os 
fatores 

associados à 
execução de 

maior número 
de atividades 

clínicas. 

de 49 procedimentos, 
atividades e ações 
realizadas na APS. 
Participaram 1.241 

médicos PMM 

Norte ou Sul, em municípios de pequeno porte e mais 
distantes da sede da região de saúde. O principal 

motivo para não realizar os procedimentos e atividades 
que relataram saber fazer foi a falta de materiais e a 

infraestrutura inadequada. Os resultados revelam que o 
escopo de prática dos médicos do PMM está abaixo de 
suas capacidades, sendo necessárias intervenções para 
o ampliar. Os principais motivos apresentados foram 

falta de materiais e infraestrutura adequada (87,3% dos 
participantes). 

de programas como o requalifica para 
fortalecimento da APS e a necessidade de 
rediscussão do escopo das práticas, e de 

escala nacional para avalia-las, não apenas 
dos médicos, mas de todos os profissionais 
que atuam nas equipes de APS. Importância 

do tema para garantia da integralidade. 

Caracteriza o escopo de práticas clínicas dos 
profissionais do PMM, fatores associados a 
um maior escopo e determinantes da não 

realização de práticas específicas. A análise 
contribui potencialmente para a melhoria do 

PMM. 

Sousa e 
Silva, 

2015 (76) 

REUNIR: 
Revista de 

Administraç
ão, 

Contabilida
de e 

Sustentabili
dade. 

P Identificar as 
perspectivas 
dos atores 

sociais 
envolvidos na 
implantação 

do PMM e de 
seus benefícios 
no município 
de Boqueirão, 

Paraíba. 

Realizada entre maio de 
2014 e março de 2015, 
utilizou entrevistas e 

questionários para coletar 
as percepções e 

avaliações dos usuários e 
observações de campo e 

consulta documental. 

- A despeito das controvérsias suscitadas durante seu 
lançamento e motivadas por interesses corporativos, 

partidários e ideológicos, o PMM assegurou 
atendimento contínuo às populações de baixa renda no 

município investigado, sendo responsável pela 
manutenção constante dos profissionais médicos na 

atenção básica à saúde, o que se traduziu em 
considerável aceitação entre os seus beneficiários. 

Entretanto, as condições precárias de infraestrutura, 
oferecidas pelo município, evidenciam a distância 

existente entre a concepção do programa e a realidade 
local. Tais condições, todavia, não são suficientes para 
obscurecer a satisfação da população atendida que tem 

no serviço público a única forma de tratar da saúde. 

(++) Médio. Trata-se de estudo local. Porém 
aborda de forma contundente tanto 

problemas estruturais relativos à força de 
trabalho médica no país e de infraestrutura 
das UBS quanto dos efeitos positivos do 
PMM para a população sem acesso aos 

serviços de saúde em função da escassez de 
médicos. Trata-se de um estudo de caso da 
implementação do PMM em um município 
que analisou a percepção dos atores sociais 

sobre o Programa. Embora pouco pretensioso 
e simples metodologicamente, realiza uma 

análise consistente e busca explicar os 
significados das percepções observadas a 
partir do background sociocultural dos 

diferentes atores e dos contextos de formação 
(no caso das médicas) refletindo, também, 



280 
 
 

 
 

sobre a realidade brasileira de implantação 
do Programa (capital simbólico dos médicos 
no Brasil, contexto demográfico e social dos 

municípios, etc.). É interessante para se 
pensar em novas questões de investigação. 

 

Macedo 
et al., 

2016 (12) 

Cad. 
EBAPE 

G Mapear os 
atores 

envolvidos na 
formulação e 

implementação 
do PMM e 

compreender 
as dinâmicas e 
contribuições 
desses atores 

Estudo teórico-empírico, 
do tipo exploratório-
descritivo, com 
abordagem qualitativa e 
método de estudo de 
caso. Foi realizada 
pesquisa bibliográfica e 
documental, com buscas 
em sites governamentais, 
redes sociais, jornais e 
mídias diversas. 

- Como atores centrais foram identificados o Governo, 
os diversos movimentos sociais (dentre eles os 

protestos e manifestações das conhecidas Jornadas de 
Junho), as mídias (tanto a grande imprensa quanto as 
redes sociais) e os Conselhos de Medicina (com papel 
de destaque para o Conselho Federal de Medicina). No 
que se refere ao Programa Mais Médicos, verificou-se 
que seus processos não foram lineares nem sequenciais 

e estiveram imersos em relações assimétricas e 
conflitantes. Os diversos atores participaram do 
processo motivados por interesses, ideologias e 

objetivos diversificados. Dessa forma, os conflitos 
permearam todo o processo, desde a proposta do 

programa, o anúncio, a aprovação da Lei, a chegada 
dos diversos médicos, até o início de suas atividades 

por todo o país. 

(++) Médio. O artigo traz uma análise bem 
fundamentada sobre o processo de 

formulação e de implementação (início) do 
PMM. Seu referencial teórico-metodológico 

é robusto e pode ser adotado em futuras 
análises sobre o PMM. Além disso, aponta 
para novas questões de investigação como: 

exame dos discursos produzidos, 

consumidos e distribuídos sobre o PMM, 
especificamente pela mídia de massa e sua 

relação com legitimidade 

do programa; análise sob a ótica de outros 
modelos de políticas públicas; e a 
importância de outros atores não 

evidenciados nessa análise. Deixa de fora a 
análise de alguns movimentos importantes 

como o “Cadê o médico”, empreendido pelos 
prefeitos. 

Mendonç
a et al. 
(37) 

C&SC G Avaliar a 
qualidade da 

APS em 

Estudo antes e depois 
(2012 e 2104) 

desenvolvido em 

- Observou-se melhora nos escores que deveu-se, 
principalmente ao: aumento da cobertura da ESF 
(critério 1), maior presença de médicos na APS 

(++) Médio. Artigo bem conduzido, analisa 
efeitos do PMM em municípios de Região 
Metropolitana e testa uma metodologia que 
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municípios 
que 

implantaram o 
PMM. Testar 
metodologia 

que sirva como 
linha de base 

para 
comparações 
posteriores. 

municípios de médio e 
grande porte, com 

indicadores adaptados de 
Starfield e Shy que 

consideram 
macrocaracterísticas 

indutoras de um sistema 
de saúde baseado na 

APS. Foram considerados 
8 critérios do sistema de 
saúde, adaptados para 

avaliação em nível 
municipal, sendo 

atribuída pontuação de 0 
(ausência ou pobre 
desenvolvimento da 
característica) a 2 
(elevado nível de 

desenvolvimento da 
característica) 

(critério 3), aumento de gastos com 
assistênciafarmacêutica (critério 5), adscrição da 

população aos serviços de APS (critério 6), ampliação 
na rede de serviços por meio de unidades de pronto-
atendimento (critério 7), aumento de residências em 

MFC (critério 8). Além disso, observou-se presença de 
melhores indicadores de saúde em municípios com 

melhores escores. 

pode ser aplicada em mais larga escala para 
monitoramento do PMM e da APS ao longo 
do tempo. Artigo importante para mensurar a 

fortaleza e orientação do sistema de saúde 
pela APS e que poderá ser utilizada em 

avaliações futuras. Contudo, nem todos os 
critérios utilizados poderiam ser diretamente 

afetados pelo PMM. 

Luz et 
al., 2015 

(77) 

Tradterm - Análise da 
cobertura da 
Folha de São 

Paulo em 
relação ao 

PMM. 

Monitoramento de 28 
termos-chave extraídos 
dos objetivos da Lei no 
12.871, que instituiu o 
PMM no período de 28 
de janeiro de 2013 a 30 

de junho de 2014. 

- O monitoramento dos termos demonstrou-se capaz de 
comprovar o distanciamento da cobertura do jornal em 

relação aos objetivos da lei que instituiu o PMM. 
Termos-chave que caracterizam o PMM foram pouco 
frequentes, ou seja, pouca atenção ao que caracteriza o 
programa. Maior atenção ao que não seria prioritário – 
o fato dos médicos serem cubanos. Cobertura pouco 

produtiva para a discussão sobre saúde pública e 
mudanças entre o período de cobertura anterior à 

publicação da Lei e o período posterior, revelando que 
a cobertura provavelmente se modificou em função da 

(++) Média. Traz questões e metodologia 
relevante para análise da implementação da 

política por meio do posicionamento da 
mídia. Chama atenção para a metodologia 

utilizada pelo clipping digital do MS. 
Também relaciona o posicionamento da 

imprensa em relação a uma política pública e 
suas variações, por exemplo, em função da 

crescente aprovação da população em relação 
ao PMM. É um dos poucos artigos que 
analisa o posicionamento da mídia em 



282 
 
 

 
 

progressiva aprovação da população.  relação ao Programa, mostrando “presenças e 
ausências relevantes”, e apontando possíveis 

questões e estratégias de investigação da 
abordagem midiática. 

Mendonç
a et al. 

(41) 

C&SC P Identificar a 
participação e 

as 
características 
dos municípios 

de pequeno 
porte da 

macrorregião 
norte do estado 
do Paraná que 
aderiram ao 

PMMB. 

Estudo quantitativo 
realizado em 82 

municípios que utilizou 
dados primários e 

secundários (entrevistas 
com os 82 gestores). 
Variáveis: número 

populacional, IDHM, 
adesões do PROVAB, 

DSEI, distância até 
município sede e de 

município de maior porte 

Fundação 
Araucári

a 

Apenas 5 (6,1%) municípios atendiam aos critérios de 
adesão prioritária (elegíveis) e aderiram ao PMMB. 5 
munícipios possuíam dois critérios de adesão: fazer 
parte do DSEI e ter aderido ao PROVAB. Mais da 

metade dos MPP (62) dessa região aderiram ao PMMB 
(75,6%). Os autores discutem que municípios de 

pequeno porte têm dificuldade para fixar profissionais 
por várias razões, o que possivelmente favoreceu a 
elevada adesão. O aspecto positivo desse projeto na 

região foi a redução das desigualdades com o 
provimento de médicos em cidades mais distantes de 

grandes centros urbanos. 

(++) Média. Trata-se de um estudo 
descritivo, com poucas variáveis, todas de 

dado secundários. A contribuição do estudo 
ao Programa é trazer a especificidade dos 

municípios de pequeno porte, especialmente 
quanto à dificuldade de fixação do médico, o 

que resultou em elevada adesão na região 
norte do Paraná, mesmo sem atender aos 
critérios. Traz questões importante para 
análise do PMM. Poucos municípios de 

pequeno porte do norte do Paraná atendiam 
aos critérios de adesão, mas a maioria 
recebeu médicos. Também menciona 

possíveis questões políticas para não adesão. 
Infere que há rotatividade/escassez mesmo 
em municípios que não apresentam critério 

de adesão e que apresentam condições 
estruturais e econômicas favoráveis à fixação 

deste profissional. 

Pinto e 
Amaral, 

2016 (45) 

Revista da 
Anpoll 

P Explorar o 
entrecruzamen

to de 
mobilidade de 
textos e relatos 
de mobilidade 

de corpos, 

Analise do 
entrecruzamento da 

articulação entre textos e 
corpos. 

- A análise aponta que as variações de escala se dão 
tanto no espaço quanto no tempo histórico do racismo 
brasileiro e que a circulação desses relatos de corpos e 

dos textos sobre eles aciona tanto sentidos 
sedimentados, “mulher negra como empregada 

doméstica”, quanto sentidos imprevisíveis, “mulher 
negra como médicas”, sobre o corpo da “mulher negra. 

(++) Média. Revela um aspecto pouco 
analisado na política (cultural e simbólico); a 

identidade biotípica das médicas cubanas 
com mulheres pobres é usada em uma rede 
social para desqualificar, ao mesmo tempo, 
as mulheres negras e a política (“não são 

médicas, mais parecem empregadas 
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analisando 
marcas de 
diferença 
raciais, 

nacionais e de 
gênero na 
trajetória 

textual de uma 
postagem 

sobremédicas 
cubanas” em 
mídia digital 
durante os 

primeiros dias 
de 

implementação 
do PMM, em 

2013. 

As conclusões são: 1) a noção de escala ajuda a pensar 
os indiciamentos espaciais dentro das configurações 

históricas coloniais (racismo brasileiro, variação 
escalar regional nordeste/sudeste, 

nacional/transnacional); 2) a conexão entre corpos e 
textos não se limita a religar textos linguísticos, mas 

redes visuais de corpos e corpos vivos; 3) essas 
religações promovem ligações de dimensões 

aparentemente separadas, um multi-indiciamento que 
suplementa as interações, um deslizamento entre 
dimensões não estáveis de produções de sentidos. 

domésticas”) e traduzem e expressam a um 
só tempo racismo e oposição velada ao PMM 
(Bourdieu – estratégias de desqualificação) 

Thumé et 
al. (31) 

C&SC P Apresentar as 
reflexões dos 
profissionais 

do PMM sobre 
o significado 
do curso de 

especialização 
em Saúde da 

Família 
(modalidade à 

distância), 
para a prática 
profissional e 

Trata-se de um estudo 
com abordagem 

qualitativa realizado com 
médicos vinculados ao 
PMM que concluíram a 
especialização em Saúde 

da Família da 
Universidade Federal de 
Pelotas na modalidade à 

distancia. 

Os TCC foram ordenados 
por estado e ação 

- A análise textual sobre o processo pessoal de 
aprendizagem vivenciado pelos profissionais permitiu 

observar que, apesar da obrigatoriedade de 
aperfeiçoamento, ter participado da especialização 
significou superações e disposição à aprendizagem. 

Permitiu a ampliação do conhecimento sobre os 
princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o 
fortalecimento do trabalho das equipes e a melhoria da 

prática clínica. 

(++) Média. O artigo tem como foco a 
análise do curso enquanto metodologia de 

ensino para capacitar os profissionais para a 
prática nas unidades na APS. Conclui 
positivamente sobre a possibilidade de 

adoção do EAD como estratégia de formação 
para a prática clínica, planejamento e gestão. 

Além da questão da formação, destaca, 
secundariamente, questões de infraestrutura 

(especialmente dificuldade de conexão com a 
internet) e trabalho em equipe. Utiliza 

metodologia apropriada para avaliar um dos 
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os 
aprendizados 

mais 
relevantes. 

programática da 
intervenção, e por meio 
de um pulo sistemático, 

escolhidos 10% dos 
trabalhos (n = 101), cor-

respondendo a três 
turmas do curso de 

especialização. 

Realizada análise textual 
dos TCC. 

componentes da provisão emergencial, ainda 
pouco analisada – a especialização EAD em 
SF –, a partir do relato dos médicos PMM. 

Destaca que, mesmo para profissionais 
experientes, o curso potencializa a prática 

clínica, conhecimento sobre o SUS e o 
trabalho em equipe. 

Conclui positivamente sobre a experiência, 
entretanto se baseia unicamente na percepção 

dos alunos, o que não pode ser 
imediatamente traduzido como efetividade da 

proposta, especialmente considerando-se o 
possível viés de que o texto fonte de estudo 
(tópico do TCC) era objeto de avaliação do 

aluno.  

Silva 
Junior et 
al., 2016 

(8) 

Revista 
Eletrônica 
Gestão & 
Sociedade 

F Descrever os 
resultados 
iniciais do 
PMM no 

Estado do Rio 
de Janeiro em 
relação ao eixo 
da formação 
médica, entre 
2013-2015.  

Estudo descritivo a partir 
de dados secundários 

coletados do Portal Mais 
Médicos; do Sistema da 
Comissão Nacional da 
Residência Médica; do 

Portal E-MEC e do 
IBGE. 

DAB/MS Tendência crescente de privatização da graduação 
médica. A criação de novas vagas se deu 

majoritariamente em instituições privadas (68%). O 
processo de interiorização das vagas de graduação no 
Estado é evidente, mas não está clara sua contribuição 

para a fixação dos médicos nos municípios. A 
expansão dos programas de residência médica no 

interior, em especial de MFC, pode diminuir a 
concentração de médicos na capital do Estado e 

facilitar a fixação no interior, porém houve 
concentração das vagas PMM de residência na capital 

(53%). 

(++) Média. O artigo é bastante descritivo. A 
maior contribuição é trazer ao debate o eixo 
formação, pouco explorado nos estudos e 
questões importantes para constituição de 

uma agenda de pesquisa. Trata-se de um dos 
poucos estudos que analisa o eixo Formação. 

O estudo é bem desenhado, apresenta 
questões relevantes sobre a avaliação do 

PMM e indica questões importantes a serem 
investigadas em futuro próximo. 

Soares 
Neto et 

C&SC P Aprofundar o 
conhecimento 

A escala de infraestrutura 
das UBS construída por 

- Das UBSs que receberam médicos PMM, 65,2% têm 
infraestrutura de média qualidade e apenas 5,8% delas 

(++) Média. Mostra as condições das UBS 
em geral e das que receberam PMM, com 
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al., 2016 
(22) 

das relações 
entre a 

infraestrutura 
das UBS e o 
IDHM dos 
municípios 

que receberam 
PMM 

Soares Neto et al. é 
utilizada para conhecer o 
contexto de atuação dos 
médicos PMM. Analisa-

se a distribuição dos 
médicos e do IDHM por 

nível de infraestrutura das 
UBS por meio de 

estatísticas exploratórias 
e inferenciais. 

têm infraestrutura de baixa qualidade. A correlação de 
0,50 entre o indicador de infraestrutura e o IDHM 

aponta para uma tendência moderada de que 
municípios com baixos IDHMs tenham UBSs mais 

precárias. Por meio de uma análise de regressão linear 
múltipla, pode-se inferir que o fator que mais contribui 

para o aumento do indicador de infraestrutura das 
UBSs é a renda média municipal. O fator que afeta 

negativamente a infraestrutura das UBSs é estar 
localizada na região Norte ou Nordeste. 58% das UBS 
nível 1 e 2 (piores) estão em municípios de 10 a 50 mil 
hab. As melhores (6) em municípios com mais de 100 

mil hab.  

piores UBS localizadas nas regiões Norte e 
Nordeste e melhores no Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. Melhor infraestrutura localiza-
se em municípios com maior IDHM, 

especialmente nos componentes renda e 
educação. O crescimento dos indicadores 

renda e educação relaciona-se com a 
melhoria da infraestrutura das UBS. 

É relevante a demonstração de desigualdades 
(regionais, relacionadas ao IDHM). 

Alguns pontos da metodologia são obscuros 
(faltam os números absolutos), algumas 

conclusões carecem de maior discussão de 
plausibilidade. 

Gonçalve
s et al. 
(32) 

C&SC P Avaliar o 
PMMB na 

Região 
Nordeste, com 
o uso das in-
ternações por 
CSAP como 
indicador de 

efetividade da 
ESF. 

Estudo quantitativo sendo 
realizado em duas etapas: 

estudo exploratório e 
estudo avaliativo com 

seleção e análise de uma 
CSAP (diarreia e 

gastroenterite infecciosa 
CID 10: A 09). 

Comparou as médias de 
internação com a taxa de 

médicos / hab. Tendo 
como unidade de análise 

o estado. 

Período: setembro de 

MCTI/C
NPq/CT-
saúde/M
S/SCTIE/

decit 

A redução da média de internações por DG na amostra 
investigada, com expressivo declínio nos últimos dois 
anos, em comparação ao ritmo de redução de todas as 
condições sensíveis no período de 2008 a 2014 sugere 
a influência do PMMB, o qual parece ter alavancado a 

tendência observada em anos anteriores. 

Houve muitas diferenças entre os estados da Região 
NE (PI red em 18,3% e SE em 0,2%) . A incorporação 

de médicos do PMMB na ESF resultou em menor 
elevação da razão de médicos que o esperado, 

característica que se reproduziu em todos os estados. 

(++) Média. Embora busque alguma 
sofisticação estatística na análise, o fato de 

ter utilizado um nível alto de agregação 
(estado) e de não haver qualquer tipo de 

controle/ajuste de variáveis, torrna difícil a 
atribuição de causalidade. A única variável 
em questão é a relação médico-habitante no 
PMM; ignora-se, por exemplo, os dados de 

cobertura da ESF  e média de internações por 
CSAP. A conclusão do estudo é contraditória 
na medida em que reconhece a limitação do 

estudo ao não identifica outros determinantes 
de ICSAP e, ao mesmo tempo, atribui 

influência do PMM na redução das 
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2012 a agosto de 2015; 
incluiu 1303 municípios 

do NE (72,6%). 

internações. 

Pinto et 
al. 

(87) 

Divulgação 
em Saúde 

para Debate 

G Analisar e 
sistematizar 

informações e 
estudos sobre a 

escassez de 
médicos no 
país para o 

SUS 

Estudo qualitativo que 
utiliza o referencial 
teórico da análise de 

políticas para estudar o 
PMM. 

- Diversas evidências demonstram o êxito do PMM até 
aquele momento como as mudanças na formação 
médica e a ampliação de cobertura da ESF já são 

resultados observados. 

(++) Média. Artigo bem elaborado. Analisa a 
Lei e traz dados relacionados aos primeiros 
meses de implantação do PMM. Boa análise 

da formulação e ciclo inicial de 
implementação da política. Também formula 

agenda importante a ser monitorada. 

Silva et 
al. (36) 

C&SC P Analisar a 
percepção de 
usuários sobre 

o PMMB 

Estudo qualitativo 
realizado nos territórios 
de UBS que receberam 
médicos intercambistas; 

sujeitos incluídos 
mediante critérios e 
amostra definida por 

saturação. 

- Os entrevistados vêm positivamente o PMMB por ter 
ampliado o acesso aos cuidados médicos, embora 
persistam barreiras organizacionais e técnicas que 
limitam o uso dos serviços. A atuação de médicos 

intercambistas foi bem avaliada, com ênfase na relação 
médico-usuário humanizada, caracterizada pela escuta, 

atenção e diálogo. Sobre a comunicação com esses 
profissionais, os usuários referem o idioma como uma 

barreira, que foi amenizada pelo uso de estratégias 
comunicacionais nas ESF. Os usuários referiram maior 
acesso à consulta médica, redução no tempo de espera; 

a relação médico usuário despontou como questão 
relevante, com elevada satisfação; a língua não se 
configurou como impedimento na interação entre 

sujeitos com emprego de estratégias comunicacionais. 

(++) Média. Apesar de ser um estudo local, 
foi muito bem conduzido, traz o ponto de 

vista dos usuários com certa análise crítica e 
diálogo com a literatura. Traz avaliação 

importante do PMM em relação à percepção 
dos usuários, destacando resultados positivos 

quanto ao acesso à APS, resolutividade, 
acolhimento. Barreiras de comunicação são 
compensadas pela relação dialógica que se 

estabeleceu com os usuários. Aponta 
problemas estruturais a serem enfrentados 

pela atenção básica no país. 

Kemper 
et al. 

C&S G Mapear e 
dimensionar a 

produção 

Revisão bibliográfica 
Medline, SciELO, Lilacs 
e BVS/Bireme, utilizando 

- Foram identificadas 54 publicações. Categorias: (++) Média. Apesar de apresentar dados 
relevantes de alguns estudos, às vezes é 

difícil diferenciar a opinião das autoras e as 
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(29) científica 
sobre o PMM, 

bem como 
sistematizar os 

achados e 
apresentar os 
resultados a 

partir de uma 
análise crítica. 

como descritor ‘programa 
mais médicos’+ busca a 

partir das referências 
citadas +busca na 

Plataforma de 
Conhecimentos PMM 

 

a) Análise da implantação do PMM (15 

publicações); b) Efetividade (15); c) Mídia (8); 

d) Limitações e críticas (6); e) Formação (5); e f) 

Análise jurídica/ constitucional. 

Resultados satisfatórios em relação à ampliação do 
acesso, à equidade, à satisfação dos usuários e à 
humanização do cuidado; práticas inovadoras e 

mudanças nos processos de trabalho, com destaque 
para a prática do cuidado integral e a 

longitudinalidade; troca de conhecimentos, em âmbito 
bidirecional, entre profissional médico intercambista e 

as equipe de saúde na produção do cuidado, 
contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas e 

formação em serviço. 

evidências; algumas delas são resultados de 
monografias de estudantes e, em alguns 
casos, não há compatibilidade entre a 
afirmação e a referência mencionada. 

Também não diferencia artigos de opinião e 
outros com resultados de pesquisa, o que 

fragiliza os achados. Os estudos ainda eram 
incipientes. Primeiro trabalho que levanta 

evidência dos estudos sobre o PMM. 

Cerqueira 
e Alves, 

2016 
(130) 

Cad. Ibero-
Amer. Dir. 

San. 

G Identificar os 
argumentos 

jurídicos 
utilizados 

pelos diversos 
atores que 

atuaram nas 
ADINs 5035-

DF e 5037-DF, 
notadamente 

no que se 
refere ao 
PMMB, 

Pesquisa descritivo-
analítica de caráter 

documental por meio de 
análise de peças 

processuais. 

- Os resultados apontam que o Projeto, na sua 
estruturação legal, encontra legitimidade na medida em 

que não se confunde com a abertura de mercado de 
trabalho, institui regime específico de atuação 

profissional, com garantias essenciais dos indivíduos, 
atenta para diretrizes de cooperação internacional em 

saúde da OMS e demonstra eficácia social com a 
concreta ampliação de acesso da população na 

cobertura assistencial até que medidas conjunturais e 
estruturantes da formação médica no Brasil sejam 

implementadas e alcancem resultados diretos à 
população usuária do SUS. 

(++) Média. Analisa aspectos importantes, do 
ponto de vista da constitucionalidade, que 
ratificam a importância do PMM, sobretudo 
pela possibilidade de concretizar, na prática, 
o direito universal à saúde, negado às 
populações mais vulneráveis. O artigo 
defende a constitucionalidade do projeto 
Mais Médicos, elencando argumentos 
baseados na Teoria dos direitos fundamentais 
de Robert Alexy: a) Os autores estão 
diretamente implicados com a questão do 
estudo; b) defendem claramente uma 
posição; c) o debate jurídico traz para uma 
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ajuizadas no 
Supremo 
Tribunal 
Federal e 

analisá-los à 
luz da Teoria 
dos Direitos 

Fundamentais 
de Robert 

Alexy 

seara (plano técnico) uma disputa que é 
essencialmente política: deslocamento do 
palco de lutas visando vencer a luta (política) 
no plano jurídico, conferindo legitimidade à 
vitória (estratégia). 

 

Santos et 
al., 2016 

(134) 

Tempus 
Acta 

F Este estudo 
propôs avaliar 
a experiência 

de aprendizado 
nas atividades 
de ensino na 
comunidade 

durante o 
acompanhame
nto de equipes 
de saúde da 
família do 

PMMB pelos 
acadêmicos de 

medicina. 

Abordagem quantitativa e 
qualitativa com 23 

discentes de medicina 
que atuaram em UBS 

com equipes com 
profissionais do PMM. 

Aplicação de questionário 
semiestruturado e 
também perguntas 

abertas. 

- Os discentes da UNIFAP avaliaram que foi possível 
conhecer as condições de saúde (68,18%), aprimorar o 
aprendizado no atendimento das populações carentes 

(63,63%) e identificar suas necessidades de 
aprendizado (63,63%). Consideraram que tiveram 
oportunidade de acompanhar consultas (86,36%) e 

aprender mesmo em ambiente com muitos 
atendimentos (54,55%). Os profissionais receberam 
alunos com entusiasmo (77,27%) e disponibilidade 

para esclarecer dúvidas (59,09%). O tema mais citado 
como ponto a melhorar foi a rotina na atenção básica, 

pois perceberam que se baseia principalmente na 
observação sem participação ativa dos discentes. Em 

comparação ao ano anterior, 73,92% dos alunos 
afirmaram ter havido melhora nas atividades de IESC. 

De modo geral, a maioria dos acadêmicos avaliou 
positivamente a experiência com o PMMB. Os alunos 

consideraram que essa abordagem proporcionou 
oportunidades para conhecer rotinas na atenção básica 
e o perfil da comunidade atendida, abrangendo tanto 

(+) Baixa. Um dos poucos estudos que trata 
da formação e avalia a inserção de estudantes 

de medicina na AB, trazendo pontos 
importantes para o aprimoramento destas 
práticas. Não trata de especificidades do 

PMM. Não menciona se todas as UBS/EqSF 
que receberam estudantes tinham PMM. 
Estudo descritivo sobre a percepção de 

estudantes de medicina sobre sua experiência 
com médicos do PMM (e outros).  
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seus aspectos clínicos como psicossociais. 

Souza e 
Cavalcan
ti, 2015 
(131) 

Tempus 
actas de 
saúde 

coletiva 

P Descrever a 
distribuição 

dos 
profissionais 
participantes 
no PMMB, 

bem como da 
investigação 
do possível 

incremento na 
cobertura da 

ESF. 

Estudo descritivo com 
dados secundários do 
PMM e sistemas do 
DAB, CNES, IBGE 

- Apontou, no estado de Pernambuco, implantação de 
médicos PMM predominantemente em áreas mais 

vulneráveis e apenas 17% em outros. Também 
identificou incremento de 5% de cobertura da ESF no 
período, considerando um aumento de cobertura que 
chamou “qualificada”, à medida que são profissionais 

40 horas, com formação adequada, cursando 
especialização e supervisionados, embora não tenha 

avaliado estes aspectos. 

(+) Baixa. Trata-se de estudo descritivo e 
mesmo na discussão não aborda temas como 

a relação entre a ampliação da cobertura 
(5%) e o nº de médicos recebidos, o que 

levaria à discussão sobre possíveis processos 
de substituição ou garantia de médicos em 
equipes permanentemente incompletas. O 

estudo analisa a distribuição dos médicos do 
PMM no estado de PE utilizando alguns 

parâmetros e indicadores, verifica o 
atendimento dos requisitos, analisa a 

contribuição para a redução de iniquidades e 
para o fortalecimento da AB e desconstrói 

alguns pre-conceitos relacionados à 
incorporação de intercambistas. 

Vargas et 
al., 2016 

(7) 

Revista 
Eletrônica 
Gestão & 
Sociedade 

P Analisar a 
implementação 
do PMM, em 
Campos dos 
Goytacazes, 

RJ, ressaltando 
a guinada nas 
estratégias e 

ações da 
gestão pública 
municipal de 
saúde a partir 
dos efeitos da 

crise 

Estudo descritivo 
analítico a partir de dados 

sobre a composição 
orçamentária do 

município (período de 
abundância e escassez) e 

recursos repassados à 
saúde e para a AB, além 
de relato de experiência 
dos autores na AB, entre 

2013-2015. 

- A análise aponta que a chegada de médicos 
estrangeiros promoveu uma reestruturação positiva dos 
serviços de saúde e aumento nas condições de acesso 
da população. O intercâmbio cultural, possibilitado 

pelo contato entre os profissionais brasileiros e 
cubanos no cotidiano de trabalho, propiciou novas 
práticas profissionais, valorizando as tecnologias 

relacionais e outros aspectos da abordagem integral de 
APS. A presença de médicos e reestruturação da AB 

impulsionou maior procura também por outros 
serviços e categoriais, além de aproximação com o 

território.  

(+) Baixa. Trata de uma questão muito local 
e particular de um município. Em relação à 
análise do PMM as evidências são fracas, 
não provenientes de pesquisas empíricas, 

mas da percepção dos autores em relação ao 
PMM. Alguns elementos interessantes a 

serem investigados: em locais onde não havia 
médicos nas EqSF, a presença permanente 

deste profissional aumenta também a 
utilização de outros serviços? Tangencia a 

questão do intercâmbio cultural e 
profissional. O artigo se propõe a ser um 
“ensaio reflexivo” sobre a implantação do 

PMM no município de Campos de 
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econômica e 
mudanças na 
partilha dos 
royalties do 

petróleo.    

Goytacazes. Como ensaio, traz algumas 
reflexões interessantes sobre a volatilidade 

do município em termos de recursos e adesão 
a políticas públicas nacionais, a exemplo do 
PMM. Entretanto, extrapola a análise para a 

contribuição do PMM na organização e 
efeitos da APS no município sem apresentar 

evidências capazes de sustentar os 
argumentos. 

Sena et 
al., 2015 

(138) 

Tempus 
actas de 
saúde 

coletiva 

F Identificar as 
percepções dos 
acadêmicos de 
medicina sobre 
a experiência 

de aprendizado 
na comunidade 

durante 
acompanhame
nto de equipes 
de saúde da 
família com 

PMM. 

Estudo qualitativo com 
realização de grupo focal 

com 9 discentes de 
medicina da Universidade 

Federal do Amapá. 

- O estudo constatou que alunos tiveram percepções 
positivas sobre a atuação dos médicos acompanhados, 

principalmente pela valorização da relação médico 
paciente e atendimento holístico. Entretanto, houve 

identificação de necessidade de atualização dos 
protocolos brasileiros de atendimento na atenção 

primária. Os discentes mudaram a visão preconcebida 
sobre a baixa qualidade profissional do programa e 

passaram a aceitar melhor a experiência. A observação 
da realidade estrutural de postos de saúde foi 

considerada causa importante para que médicos evitem 
trabalhar no interior ou regiões isoladas 

(+) Baixa. Trata de questões relativas à 
formação. De forma mais direta, avalia a 

percepção dos alunos de medicina em relação 
aos médicos do PMM no que se refere à 

inserção comunitária.  

Miranda 
e Melo 

(34) 

C&SC P Apresentar 
uma análise 
exploratória 

sobre o 
processo 
inicial de 

implantação 
do PMM em 

Trata-se de um subtipo de 
ensaio comunitário, 
denominado como estudo 
de caso-controle de 
agregados: “casos” 
agregados de municípios 
que implantaram o PMM; 
e “controles” agregados 
de municípios que não o 

- Observou-se o incremento (discreto) de indicadores 
estruturais nos agregados de municípios com 
implantação do PMM. Para os indicadores de 

resultados selecionados, observou-se discreto incre-
mento na produção de serviços nos agregados com 

PMM, contudo, não foram identificadas diferenças de 
impacto entre os agregados casos e controles. 

(+) Baixa. Os resultados são discretos e 
controversos. O fato de ter utilizado como 

unidade de análise os agregados de 
municípios estratificados apenas por porte 
populacional dificulta o estabelecimento de 

conclusões e nexo causal. 

Se o desenho metodológico ficasse mais 
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municípios 
selecionados 

do Rio Grande 
do Sul. 

implantaram. Foi 
realizada análise com-
parativa de indicadores: 
taxas populacionais de 
ofertas de profissionais 
médicos e componentes 
de estrutura e resultados 
para serviços de saúde. 

 

 

claro, especialmente quanto aos cálculos das 
estimativas, sua utilidade ao servir de linha 

de base e de levantamento de hipóteses 
plausíveis, poderia ser maior. 

Alessio e 
Sousa 

(11) 

Physis F Discutir as 
políticas de 
regulação 

da abertura de 
vagas de 

residência 
médica a partir 

do Pró-
Residência e 

abordar 
mudanças 
apontadas 

pela Lei nº 
12.871/2013 

Pesquisa bibliográfica 
com análise documental e 
dados secundários DOU, 

portarias e SIG-
Residências 

- Os resultados evidenciam efeitos positivos de políticas 
públicas no número e distribuição de vagas de 

residência médica com a duplicação destas entre 2009 
e 2014, aumento mais expressivo nas regiões Norte e 
Nordeste, além do surgimento de especialidades antes 

inexistentes nessas regiões. 

(+) Baixa. O estudo traz uma boa discussão 
sobre a distribuição de vagas e dos processos 

de regulação de especialistas no Brasil. 
Entretanto, aborda de forma tangencial o 
PMM, demonstrando a coerência dessa 

política com as necessidades de mudança nos 
processos de formação, dadas as 

desigualdades de distribuição de especialistas 
no Brasil. 

Morais et 
al. 

(84) 

Rev Esc Enf 
USP 

G Analisar as 
publicações 
relacionadas 
ao PMM de 

julho a 
setembro de 
2013 e sua 

Estudo descritivo com 
métodos qualitativos e 

quantitativos; as variáveis 
foram: nome do jornal, 
mês, dia, ano, caderno 
com a retranca, página, 

tipo de publicação 

- Obteve-se um total de 363 notícias, sendo 262 
(72,17%) na Folha de São Paulo e 101 (27,82%) no 
Correio Braziliense. A palavra “Médicos” foi a que 
mais apareceu nos títulos, e na Folha de São Paulo 

foram 110 dos títulos negativos; no Correio 
Braziliense o caráter neutro esteve em 50 das 

publicações. No caráter da notícia, 178 destas são 

(+) Baixa. O estudo tem um objetivo 
interessante ao analisar as repercussões do 
PMM na mídia; entretanto a análise tem 

pouca exploração do material empírico, o que 
limita a relevância dos achados; a 

classificação é polarizada (positivo e 
negativo) e os temas pouco explorados (a 
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repercussão na 
mídia (Correio 
Braziliense e 
Folha de São 

Paulo) 

(charge/imagem, crônica, 
opinião e reportagem), 

categoria (gestão, atenção 
básica, saúde da família, 
formação profissional, 

corporativismo, 
financiamento, temas 
associados e política), 

caráter da notícia e título 
(otimista, pessimista e 

neutro), matéria de capa 
e/ou destaque (sim e 

não),  jornalista, valor 
notícia (sim e não), e por 

fim, título da notícia 

pessimistas. Percebeu-se que nos dois jornais a maioria 
das reportagens era escrita pelos mesmos jornalistas, 
por este motivo as publicações possuíam percepções 

parecidas. As notícias de cunho “neutro” 
representaram 101 (28%), e as “otimistas” 83 (23%). 
O jornal Folha de São Paulo possui 110 (42%) das 

publicações de cunho negativo, enquanto o que 
prevalece no jornal Correio Braziliense é de caráter 

neutro com 50 (49%). Os pontos mais discutidos pelos 
jornalistas eram aqueles que diziam respeito ao 

posicionamento de médicos representados por seus 
conselhos profissionais, de modo que a visão de como 

o programa afetaria a vida dos brasileiros ficou em 
segundo plano. Outro ponto a se destacar é que a mídia 

não explicita a complexidade dos fatos, mas sim as 
opiniões de alguns jornalistas tomam maior relevo. 

maioria dos temas foi classificado como 
temas associados, o que é muito vago). Traz 

um monitoramento da mídia, porém sem 
trazer elementos para análise do programa. 

Terra et. 
al. (33) 

C&SC P 

 

Analisar a 
experiência 
dos médicos 
cubanos de 
trabalho no 

PMM em uma 
perspectiva 
centrada em 

atores, 
orientados 

pelo Método 
Paideia – 

metodologia 
que busca 
aumentar a 

Estudo qualitativo, com 
uma perspectiva centrada 

em atores (actor-
centered) influenciados 
pela antropologia social, 

desenvolvido em um 
município sede de região 

metropolitana. Foram 
entrevistados 8 médicos 

intercambistas. 

Núcleos de análise:1. Os 
atores: perfil dos médicos 

entrevistados; 2. 
Experiência de migração 

União 
Europeia 

Os médicos cubanos entrevistados destacaram suas 
origens humilde e pobre. Todos os entrevistados 

tinham pelo menos uma especialização em MGI; as 
motivações para o trabalho no Brasil perpassaram pelo 

altruísmo profissional (missionário); a motivação 
econômica individual também esteve presente; garantir 

as condições de vida foi bem avaliada pelos 
intercambistas. A recepção no Brasil pelas equipes da 
OPAS e do Ministério da Saúde foi considerada boa. 

Inicialmente, os intercambistas cubanos sofreram 
algum tipo de resistência ou barreira para integração 

nos locais de trabalho. As barreiras de integração 
(ideológicas) atingiram os profissionais entrevistados 

em diferentes graus. Apesar do estranhamento em 
alguns casos, eles consideraram a relação com os 

(+) Baixa. O estudo se baseia no discurso de 
apenas 8 entrevistados. A análise não traz 
evidências suficientes sobre a principal 
hipótese do estudo que é “a potência do 

PMM na superação do paradigma biomédico 
e consolidação do direito à saúde no Brasil”, 
embora enquanto hipótese a ser testada seja 

uma questão bastante interessante. A 
conclusão carece de maior sustentação.  
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capacidade dos 
sujeitos de 
analisar e 

intervir sobre a 
práxis 

e a relação com os 
brasileiros; 3. Atuação 
profissional no PMM e 

percepções acerca da rede 
de saúde encontrada. 

médicos brasileiros boa. O curso de especialização foi 
muito bem avaliado. As condições laborais no SUS 
foram consideradas satisfatórias. O principal achado 
acerca da prática clínica deu-se na dificuldade em 

coordenar o cuidado nas regiões de saúde do 
município, pela dificuldade em ter retorno dos 

encaminhamentos (falta de acesso ao especialista); 
grande valorização das intervenções no território, nas 
visitas domiciliares, pois eles consideram que na casa 
do paciente aumenta-se a capacidade de construir o 
cuidado. Perceberam que a promoção e a prevenção 
compõe apenas uma pequena parcela do trabalho no 
Brasil. Identificou-se, ainda, diferenças na forma de 

trabalho médico entre Brasil e Cuba, gerando di-
ferentes comportamentos por parte de médicos 
brasileiros e cubanos, talvez pelas distintas cos-

movisões sobre saúde.  

Alencar 
et al. 

(9) 

Rev Elet 
Gestão e 

Sociedade 

P Identificar o 
impacto do 
PMM nos 

indicadores da 
atenção básica 
no Município 
de Altaneira, 

CE 

Estudo descritivo. 
Análise das séries 

históricas (2011-2014) 
dos indicadores do SIAB 
produzidos pelos médicos 

do PMM (relatório 
PMA2): consulta médica, 
atendimento a portadores 

de TB e Hanseníase, 
visita domiciliar, exames 

complementares e 
encaminhamentos 

- Aumento da cobertura das ações de saúde (consulta 
médica, consulta de adolescentes, visita domiciliar – a 

exceção foi puericultura) redução de solicitação de 
exames complementares e encaminhamentos, 
sugerindo possível melhoria da resolubilidade. 

(+) Baixa. O estudo limita-se a trazer alguns 
indicadores do SIAB. Ainda assim, sua 

importância consiste em revelar a melhoria 
desses indicadores. 



294 
 
 

 
 

Carrer et 
al. (35) 

C&SC P 

 

Avaliar a 
efetividade da 

assistência 
oferecida na 

APS, segundo 
a ótica dos 

profissionais 
de saúde, 

comparando-se 
unidades com 
e sem médicos 

do PMM 

Pesquisa quantitativa que 
utilizou para coleta de 
dados, o instrumento 

Primary Care Assesment 
Tool – Brasil, versão para 
profissionais de saúde, na 
totalidade das unidades 
de saúde da família, em 

município de médio 
porte, no interior do Pa-

raná (Cascavel), de 
novembro de 2015 a 

fevereiro de 2016 

- Os escores dos atributos essencial (6,93) e geral (7,10) 
obtiveram valores considerados orientados aos 

preceitos da APS em ambos os tipos de unidade.  

O principal resultado é a não diferença de desempenho 
entre equipe PMM e equipes não PMM de todos os 
atributos analisados (a variação das médias é de um 

decimal em muitos casos; não houve diferenças 
estatísticas em nenhum atributo); há, entretanto, 

problemas de desempenho nos atributos acessibilidade 
e coordenação do cuidado. A discussão sobre as razões 

de possíveis diferenças é limitada.  

(+) Baixa. O estudo é local. Poderia ter 
caráter mais universal se a discussão fosse 

menos prescritiva e problematizasse mais as 
razões de se ter encontrado escores abaixo do 

esperado para certos atributos (seriam 
problemas específicos do contexto local? O 

instrumento era adequado para capturar 
algumas situações específicas?).  Pouca 
análise crítica. Estudo em um município, 
onde não se evidenciou diferenças entre 
EqSF com ou sem PMM. Em relação aos 
escores essencial e geral da APS, ambas 

alcançaram boa orientação. Problemas com 
acessibilidade e sistemas de informação para 

a coordenação. 

Lima et 
al., 2016 

(20) 

C&SC P Contribuição 
do PMM para 
o acesso aos 
serviços de 
saúde em 
relação ao 

atendimento 
médico-

assistencial – 
produção de 
consultas, 

encaminhamen
tos médicos e 

ações de 
educação em 

saúde em 2014 

Estudo seccional sobre a 
produção consultas e 

referências médicas na 
AB e grupos de educação 
em saúde, em EqSF com 
e sem PMM cujo regime 
de trabalho fosse de 40 

horas semanais, com base 
em dados do SIAB e E-
SUS, no ano de 2014 

- A mediana do total de consultas médicas foi menor nas 
regiões mais pobres. Municípios de baixo IDH 

apresentaram as menores taxas em relação ao geral, 
comparado à mediana nacional. As equipes com PMM 
produziram mais nos municípios mais pobres, menores 

IDH e demais localidades e menos em regiões 
metropolitanas e capitais. Não houve diferença em 
relação aos encaminhamentos. Em relação ao PMM 

diferenças de mediana foram encontradas apenas para 
encaminhamento a especialista das capitais, com as 
equipes PMM apresentando maiores valores. Para 

ações de educação em saúde só houve diferença real de 
mediana entre as capitais, com os PMM executando 
mais atividades educativas. Conclui que a produção 

médica da AB contribui para o acesso aos serviços de 
saúde, especialmente em locais de maior 

(+) Baixa. O artigo não trouxe aspectos 
críticos em relação ao PMM e é tímido em 

apontar algumas lacunas do estudo. Os 
autores não questionam ou debatem com 

outros resultados de estudos, por exemplo, o 
baixo número de encaminhamentos para a 

atenção especializada, menor que para 
hospitais e urgências. A fragilidade 
metodológica acaba por limitar a 

contribuição do artigo para as políticas. 

Estudo transversal, comparando produção de 
equipes PMM e não PMM. Grande perda de 
dados (+de50%) o que coloca em cheque a 

conclusão do estudo. Dicotomização de 
variáveis de encaminhamentos e atividades 
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– em equipes 
com e sem 

PMM 

vulnerabilidade. educativas que não favorecem a análise. 

Aspecto positivo é a tentativa de utilizar e 
aprimorar dados secundários. 

Comes et 
al., 2016 

(24) 

C&SC P Descrever 
aspectos da 

integralidade 
das práticas 
das EqSF a 

partir da 
incorporação 
de médico do 

PMM. 

Estudo de caso com 
abordagem qualitativa, 

realizado em 32 
municípios elegíveis para 
recebimento de médicos 
do PMM, com realização 

de 78 entrevistas 
semiestruturadas com 

outros profissionais das 
EqSF que receberam 
médicos, sendo 30 

enfermeiros, 27 técnicos 
de enfermagem, 19 ACS, 
1 técnico de farmácia e 1 

administrativo. 

MCTI/C
NPq/CT-
Saúde/M
S/SCTIE/

Decit 
nº41/201

3 

Da análise das entrevistas emergiram temas que 
descrevem a “integralidade das práticas” nas EqSF que 
receberam médicos do PMM. Verificou-se a presença 

de traços de integralidade nas práticas das EqSF a 
partir da incorporação dos médicos PMM nas 

seguintes dimensões: aumento da acessibilidade; 
melhor acolhimento; vínculo e respeito aos usuários; 

continuidade; disposição para resolução dos problemas 
dos ; garantia de VD; integração da EqSF e com o 

NASF. 

(+) Baixa. O artigo não tem claramente 
definido qual foi seu objetivo. Qual a 

concepção de integralidade adotada? Como 
foram escolhidos os sujeitos da pesquisa? 

Havia alguma diferença de percepção entre 
as categorias profissionais? Um achado 

interessante parece ser a boa 
acomodação/recepção das equipes aos 
profissionais PMM. Um dos resultados 

converge com achados de outros estudos, 
referindo que antes do PMM havia falta total, 

alta rotatividade ou baixa quantidade de 
médicos. O estudo apresenta problemas 

metodológicos importantes. Na verdade, o 
que se investigou foi a percepção dos 
profissionais que trabalhavam com os 

médicos. Portanto, as conclusões 
apresentadas não podem ser derivadas da 
investigação (“traços da integralidade”). 

Lotta et 
al. 2016 

(27) 

C&SC G Analisar a 
constituição 
dos arranjos 

institucionais, 
compreendido 

como as 
regras, 

Análise documental do 
PMM destacando-se o 

arranjo em torno do qual 
foi implementado, sua 

organização e 
características 

específicas, bem como 

- O PMM tem sucesso na medida em que, de modo 
geral, é simples, eficiente e apresenta resultados a 

curto prazo. Traz soluções emergenciais (ampliação do 
nº de médicos) e está estruturado para gerar soluções 

de médio e longo prazo com base na formação de 
médicos. Parte da efetividade provém de utilizar 

estruturas já existentes no SUS (UBS, financiamento, 

(+) Baixa. O artigo analisa o arranjo 
institucional do PMM. Baseia-se, entretanto, 
no discurso e intencionalidade do Programa 

(restringe sua análise aos documentos 
institucionais) mas extrapola suas conclusões 
para o plano da implementação e efeitos, sem 

base empírica, o que traduz um viés 
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organizações e 
processos que 

define o 
desenho 

específico de 
uma 

determinada 
política, 

estabelecendo 
a articulação 
entre seus 
atores e 

interesses, 
voltados a 

aumentar ou 
fortalecer 

coordenação 
entre 

diferentes 
atores da 

política PMM 

suas perspectivas em 
termos de resultados, isto 
é, relação entre desenho e 
desempenho da política.  

CIB, CIT). O sucesso relativo provém das áreas nas 
quais são necessários constituição de novos arranjos 
(políticas de atração e fixação de médicos). O PMM 

não avançou na construção de novas instituições 
participativas, se baseando nas já existentes. O sucesso 
em termos de legitimação ocorre pela própria natureza 
da solução proposta: solução de curto prazo levando 
acesso médico a populações desassistidas. Por tal, 

conquista-se credibilidade e legitimidade. Ao mesmo 
tempo, investe em soluções de longo prazo para 

qualificar o acesso à APS. 

metodológico importante. Contribui 
parcialmente, em relação à metodologia para 
análise da política, o contexto de lançamento 

do programa e seus determinantes. 

Carvalho 
et al., 

2016 (28) 

C&SC P Analisar se o 
PMM 

contemplou as 
recomendaçõe

s da OMS 
(2010) 

relacionadas 
ao 

aprimoramento 
da atração, do 

Estudo descritivo, 
qualitativo com base em 

análise documental.  

- Foram sistematizadas 16 recomendações da OMS, para 
as quais o PMM atendeu a 37,5%. Entre as não 

contempladas estão a ausência de carreira e medidas 
para reconhecimento público. Algumas recomendações 

não atendidas já estavam sendo desenvolvidas, tais 
como o Programa Nacional de Bolsa Permanência para 
estudantes de nível superior e a inserção de diferentes 

profissionais de saúde no SUS (ESF). O PMM 
apresenta fatores inovadores, como a mudança 

curricular do curso de medicina e o serviço médico 

(+) Baixa. Na discussão não há uma 
contextualização em relação ao PMM. Não 

há ponderação em relação às zonas rurais, as 
quais se refere o documento e a realidade 

brasileira. No país, há também a questão das 
regiões metropolitanas, com dificuldades de 
fixação de médicos. Fala de questões como 

infraestrutura, mas não traz, por exemplo, do 
Requalifica, que já é uma resposta a este 

problema. Ainda assim, traz alguns 
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recrutamento e 
da retenção de 
profissionais 
de saúde em 
áreas remotas 

e rurais 

obrigatório, entretanto, poderia ter feito mais 
investimentos na categoria de apoio pessoal e 

profissional. 

elementos para se pensar o aperfeiçoamento 
da política a partir do documento da OMS e 
da contextualização do problema da escassez 
de médicos em outras realidades. A pretensão 
do artigo é limitada (analisar o cumprimento 

das normas da OMS).  

Melo et 
al. 

(10) 

Rev Elet 
Gestão e 

Sociedade 

G Conhecer as 
percepções dos 

usuários da 
ESF sobre o 

PMM 

Estudo descritivo (quali) 
cuja fonte são entrevistas 

com 6 usuários de 6 
municípios do CE 

- Os resultados indicam pouco conhecimento sobre as 
características e funcionamento do PMM pelos 

usuários; percepção favorável sobre o Programa por 
parte dos entrevistados e percepções negativas sobre a 

classe médica que atua fora do programa. 

A percepção positiva se relaciona particularmente à 
maior acessibilidade à consulta, atendimento 

humanizado (afeto) e competência profissional. 
Relatam dificuldades com o idioma. 

(+) Baixa. Entrevista-se apenas 6 usuários (1 
em cada município – sem mencionar  a razão, 

não se justifica). A análise reproduz o 
discurso dos entrevistados. Não apresenta 

aprofundamento de algumas análises, como, 
a “má gestão do PMM”, apontada no texto. 

Traz avaliação da percepção do usuário, 
ponto importante para a avaliação do PMM, 
contudo, não há aprofundamento na análise. 

Traz questões importantes a serem 
investigadas em outros estudos. 

Silva e 
Santos, 
2015 
(123) 

Cad. Ibero-
Amer. Dir. 

San. 

G Analisar as 
duas Ações 
Diretas de 

Inconstitucion
alidade 

proposta junto 
ao Supremo 

Tribunal 
Federal, seu 
conteúdo e 
posições 
jurídico-

doutrinárias 

Pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa. 

Revisão bibliográfica de 
literatura acadêmico-

científica, de documentos 
públicos e da legislação 

brasileira específica. 

MCTI/C
NPq/CT-
Saúde/M
S/SCTIE/

Decit 
nº41/201

3 

Os resultados mostram que a política pública PMM 
obedece aos preceitos constitucionais e apresenta-se 
como instrumento indispensável de eficácia social ao 
direito à saúde para as regiões prioritárias atendidas. 
Apontam, também, a necessidade de garantir uma 

maior integralidade na assistência e, para isso, sugere a 
implantação de um plano de carreira e salário para os 
médicos e todos os trabalhadores do SUS. Além, da 

realização de reformas no ensino médico e de 
discussões não unicamente sobre mais médicos; mas, 

sim a respeito de mais saúde para todos. 

(++) Média. Defende a constitucionalidade e 
legitimidade do PMM. Apesar de ser 

apresentado como um estudo das ações 
diretas de inconstitucionalidade, o artigo 

apenas descreve os argumentos apresentados 
pelos impetrantes das ações e respostas 

respectivas dos pareceres da União.  
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dos atores 
envolvidos. 

Santos et 
al., 2016 

(6)  

Revista 
Eletrônica 
Gestão & 
Sociedade 

P Avaliar a 
qualidade da 
assistência à 

saúde 
oferecida pela 
ESF na área 

rural do 
município de 
Porto Velho, 
Rondônia, a 

partir da 
satisfação dos 

usuários. 

 

 

Estudo exploratório-
descritivo, com 

abordagem quali-
quantitativa, com 
realização de 96 

entrevista 
semiestruturada 

(instrumento adaptado) 
com usuários 

entrevistados no 
domicílio, adscritos a 7 

USF rurais, selecionadas 
aleatoriamente, entre 

dez.2015/jan.2016. Todos 
os médicos eram do 

PMM. 

- Os resultados apontam que dos usuários pesquisados, 
47,9% classificaram o acesso aos serviços das USF 

como bom, sendo a consulta médica agendada o 
serviço mais procurado por 71,8% dos entrevistados. 

As narrativas apontaram que o PMM melhorou os 
serviços de saúde da localidade, sendo apontado que 

antes do programa não havia médicos, ou este se 
mantinha na localidade por curto período de tempo.  

Nas falas, percebeu-se que a forma como os usuários 
são atendidos, influencia mais na satisfação, do que 

possíveis problemas com a língua. Na análise 
comparativa (PMM x demais médicos), a maioria dos 
usuários avaliou como melhor a atuação dos cubanos 

em relação a: consulta (69%), duração da consulta 
(70%), comunicação médico-usuário (77%). A alta 

satisfação provém principalmente do acesso às 
consultas médicas. Outros pontos da atenção básica 

como trabalho em equipe, referências, territorialidade, 
não estiveram presente nas falas dos usuários. 
Satisfação relacionada à presença do médico. 

(+) Baixa. Avalia outros aspectos da AB, não 
apenas a questão da provisão. Traz 

contribuição importante ao ratificar a 
vinculação da satisfação dos usuários com as 

USF à presença do médico e oferta de 
consultas agendadas e espontâneas. Aponta o 
predomínio do modelo biomédico, e pouca 

valorização de outros atributos da APS. 
Destaca a importância do PMM na garantia 
de profissional em zona rural no norte do 
país com alta rotatividade de médicos ou 

atendimentos em esquema de plantão. Ótima 
aceitabilidade dos médicos PMM. Contudo, 
apresenta fragilidades metodológicas que 

comprometem os achados, além de discussão 
pouco aprofundada. 

Silva et 
al. (40) 

C&SC P Avaliar o 
acesso à saúde, 

comparando 
indicadores de 

produção, 
marcadores e 
situação de 

Estudo transversal com 
dados secundários do 

DATASUS, SIAB e MS, 
de 2011 a 2014, dos 

municípios participantes 
na região do Vale do 

- Houve aumento em número de consultas de adultos e 
idosos, atendimentos em DST/AIDS e diminuição dos 

atendimentos fora da área de abrangência. Houve 
redução nas hospitalizações por outras causas e no 

aleitamento materno exclusivo até quatro meses. Não 
houve aumento significativo de atendimentos entre 0 e 

14 anos. Aumento dos encaminhamentos para a 

(+) Baixa. Algumas fragilidades 
metodológicas comprometem os achados. 
Foram analisados os dados do município 

como um todo, não somente das equipes que 
receberam PMM. Sinaliza efeitos positivos 
em relação ao acesso à saúde e trabalho de 
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saúde antes e 
depois da 

implementação 
do PMMB. 

Ribeira atenção especializada e dos atendimentos em grupo. 
Decréscimo não significante na cobertura por ESF em 
2013. Redução da porcentagem de acompanhamento 
de hipertensão e diabetes. Após a implementação do 
PMM houve melhora no acesso à saúde e no trabalho 
de promoção de saúde focado no território. Supõe-se 

que por se tratar de área de alta vulnerabilidade e 
pressão assistencial, as internações por causas 

sensíveis à APS, assim como o encaminhamento à 
serviços secundários, não tenham sido reduzidas à 

curto prazo. 

promoção da saúde com foco no território. 

O estudo apresenta achados relevantes, 
entretanto há algumas pequenas 

inconsistências nos indicadores e algumas 
hipóteses para explicar os achados poderiam 

ter sido melhor exploradas. 

Comes et 
al., 2016 

(26)  

C&SC P Avaliar a 
satisfação dos 
usuários com 
os médicos do 

PMM e a 
responsividade 
dos serviços de 

saúde. 

Estudo transversal 
realizado em 32 

municípios com 20% ou 
mais de extrema pobreza, 
inscritos no 1 ou 2 ciclo, 
com menos de 5 médicos 

em atuação e 0,50 
médicos por 1000 hab. 
em jun 2013, com 263 
usuários de 50 equipes, 

por meio de questionário 
estruturado com 

perguntas abertas e 
fechadas. Foram 
selecionados 32 

municípios em todas as 
regiões.  

MCTI/C
NPq/CT-
Saúde/M
S/SCTIE/

Decit 
nº41/201

3 

Os usuários avaliaram positivamente os aspectos 
médicos (satisfação dos usuários) e não médicos 

(responsividade). Contribui para os resultados o acesso 
para populações antes desassistidas. Bom desempenho 
dos médicos PMM no relacionamento com usuários, 

famílias e comunidade. Disponibilidade e sensibilidade 
do profissional. O desempenho técnico e humanizado 

dos médicos contribui para garantir o acesso e o direito 
à saúde. Avaliação positiva da responsividade dos 

serviços de saúde pelo fato de se conseguir 
atendimento rápido, tempos de espera e duração da 

consulta razoáveis, privacidade, respeito e 
confidencialidade. Porém a infraestrutura das UBS 
ainda é deficiente para desenvolvimento das ações. 

(+) Baixa.  Em função das fragilidades 
metodológicas do artigo. Algumas 

conclusões não dialogam com os achados e 
nem com a literatura. Também não há 

diálogo com outras políticas no âmbito do 
próprio PMM como o Requalifica, que já 

busca enfrentar alguns dos problemas 
detectados. Aborda questão relevante, 

entretanto apresenta problemas 
metodológicos, especialmente sobre a forma 
de seleção dos usuários e equipes (não parece 

haver representatividade municipal, mas o 
estudo não é desenhado como estudo de 
casos; então, o que representam, de fato, 

esses usuários?) 
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Landim 

(104) 

Mídia e 
Cotidiano 

G Analisar a 
participação 
política de 
usuários da 

página oficial 
do Facebook 

do PMM 

Um estudo sobre a 
relação entre a 

democracia digital e a 
participação política a 

partir do debate sobre o 
Programa Mais Médicos 

no Facebook 

- São analisadas as conquistas, como a de novos espaços 
para a participação política, e desafios, como a 
inclusão parcial de indivíduos nas discussões e 

fomento de políticas públicas. A esfera pública, o 
debate e a deliberação no contexto do Facebook 

contribuem para a compreensão da relação entre a 
democracia digital e a participação política.  

(+) Baixa. O foco análise da relação entre 
democracia digital e participação política, 

tendo como caso as postagens na página do 
PMM do MS. Não analisa propriamente o 
PMM. Traz posicionamento interessante 

sobre o papel do MS na promoção do diálogo 
na referida página. 

Collar et 
al., 2015 

(75) 

Saúde em 
Redes 

P Analisa a 
implantação 
do PMMB e 

suas potenciais 
repercussões 
na atenção 
básica e 

reflexos na 
qualificação da 

rede e de 
infraestrutura 

necessária para 
potencializar e 

ampliar os 
atendimentos. 

Revisão bibliográfica e 
documental  

- Ações desenvolvidas no Brasil hoje, com e a partir do 
PMM, vão ao encontro da tendência de medidas que 
visam maximizar não apenas o acesso a um cuidado 
nas práticas em saúde de forma equânime para todos 

os brasileiros, mas fornece ferramentas para o 
desenvolvimento de agentes que sejam protagonistas 
da atenção e das práticas dos direitos humanos, sejam 

eles usuários, profissionais de saúde ou gestores. 

 (+) Baixa. Não avalia impacto. 

 

Kamikaw
a e Motta 

(91) 

Rev Jurídica 
Cesumar 

G Analisar o 
PMM 

enquanto 
política 

pública para 
garantia do 

direito à saúde 

Dados secundários, 
incluindo sistemas de 
informação em saúde, 

documentos normativos 
do PMM 

- O PMM representa uma atitude para tentar, ao menos, 
efetivar o direito à saúde. Com relação ao município 

tomado como exemplo para a análise de efetivação do 
direito, a falta de disponibilização dos dados impede 

de analisar a contribuição específica do PMM. 

 (+) Baixa. A análise sobre efetivação do 
direito à saúde é restrita, não recupera os 

aspectos relacionados aos processos 
políticos, nem embates jurídicos em torno do 
estabelecimento da MP, atém-se à descrição 
de indicadores de saúde para demonstrar a 

não efetivação do direito, e a pequenos 
trecho da MP para demonstrar possibilidade 
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de efetivação do direito. Faz uma revisão 
sobre política pública, direito, mas traz 

poucos elementos sobre o PMM. 

Garcia et 
al. 

(93) 

Informações 
FIPE 

G Apresentar o 
programa e 

discutir 
possibilidades 

de sucesso 

Não apresenta 
metodologia. 

Trata-se de um ensaio 
cuja principal fonte 
bibliográfica são a 

Portaria e Relatórios do 
PMM 

- O ensaio apresenta o programa, especialmente nos 
aspectos relacionados à incorporação e contratação de 

profissionais médicos. 

(+) Baixa.. Ensaio não acrescenta informação 
ao que a Portaria apresenta. Traz alguns 
dados de distribuição dos médicos e de 
adesão dos municípios. Não se trata de 

estudo empírico. Análise de alguns aspectos 
da política e problemas em relação à escassez 

de médicos.  

Lima et 
al. (30) 

C&SC P Identificar os 
fundamentos 

que conduzem 
a tutoria 

acadêmica do 
PMMB em 

Santa 
Catarina, a 
partir da 

unidade de 
análise 

“valores 
realizados” 

Estudo exploratório e 
compreensivo, conduzido 
em 3 cenários: Itajaí 
(SC), Florianópolis (SC) 
e Brasília (DF). 
A análise foi conduzida 

pelo método ético-
político; realizadas 
entrevistas semi-

estruturadas com tutores 
e referências 

descentralizadas e grupo 
focal para referências 

técnicas, com um total de 
9 participantes 

Fapesc Com base na categoria Provimento emergencial como 
força inovadora da operação cultural PMM, a análise 
foi conduzida pelo método ético-político. Revelaram-
se três fundamentos: apagar incêndios, qualificação do 

Projeto e perspectiva processual. Concluiu-se que a 
tutoria acadêmica das atividades produtivas de 

médicos do provimento emergencial não corresponde a 
um enfrentamento pedagógico isolado, pois é parte e 

consequência do desenvolvimento histórico da teoria e 
da prática. A atividade corresponde dialeticamente a 

movimentos de ruptura, resistência, emancipação e não 
prescinde da reflexão coletiva sobre os valores eleitos 

e realizados no agir deliberativo. 

(+) Baixa. Não foi possível identificar 
elementos para aperfeiçoamento/discussão da 

política 

Couto et 
al. 

Tempus 
actas de 
saúde 

G Resgatar o 
processo de 

formulação do 
PMM, pela 

Não há descrição da 
metodologia; infere-se 
que o estudo se baseou 
em análise documental, 

- A premência e recorrência de insuficiência de 
profissionais (“perenidade da agenda”) catalisadas 

pelas manifestações de junho de 2013, desencadearam 
as ações implementadas pelos Poderes do Estado; no 

(+) Baixa. Conclusões não relacionadas com 
os resultados da pesquisa. Resgata o processo 

de formulação da política, não deixa claro 
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(82) coletiva perspectiva do 
Modelo de 
Múltiplos 
Fluxos, 

(Kingdon) 
com ênfase 
nos embates 
estabelecidos 

entre os 
Poderes 

Executivo e 
Legislativo 

especialmente EMI 
024/2013-MS/MEC/ 

MP, MP 621/2013 e PL 
026/2013-CN 

 

Executivo as propostas foram debatidas e formuladas 
por um grupo coeso formado pelos MS, ME e MP; no 

Legislativo foram apresentadas 567 emendas com 
1733 proposições, a maioria versando sobre formação 
médica e autorização para funcionamento do curso de 

medicina (superando o “tema central”); a ação 
conjunta de parlamentares foi mais exitosa que a ação 

isolada; as forças políticas movimentaram-se para 
realizar o acoplamento dos fluxos (P,S,P), abrindo-se 

uma janela de oportunidades 

quais as fontes de análise. 

Fonte: elaborado pelas autoras
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Apêndice 2 

Matriz de análise de todos os artigos PMM segundo eixo da política, objetivo, metodologia (abrangência, abordagem, tipo de estudo, sujeitos) e 
efeitos para política – Brasil – 2016.  

ID Eixo Metodologia Efeitos 

Abrangência Abordagem Tipo de Estudo sujeitos 

 P F I G L M RS E MR N Quant. Quali. Empírico Revisão Jur. U Md. Eq G CM T/S EM NA 

2 x         x x  x          x  

6 x    x      x x x   X         

7 x     x      x x           x Não avalia efeitos 

8  x      x   x  x           x  

9 x     x     x  x          x  

10 x     x      x x   X         

11  x        x x x x          x Não avalia efeitos 

12    x      x  x x          x Não avalia efeitos 

19 x         x x  x          x  

20 x         x x  x          x  

21 x  x       x x  x          x  
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22 x  x       x x  x          x  

23 x         x x  x          x  

24 x     x      x x     x       

25 x         x x  x    x        

26 x     x      x x   X         

27    x      x  x  x         x  

28    x      x  x  x         x  

29    x      x  x  x         x Duplica os efeitos 

30 x       x    x x      x  x   Não foi possível 
classificar 

31 x       x    x x    x        

32 x         x  x  x          x  

33 x     x      x x    x        

34 x       x   x  x          x  

35 x     x     x  x    x x x     Não foi possível 
classificar 

36 x     x      x x   X         

37    x  x     x  x          x Não avalia os efeitos 

38    x    x    x x    x  x  x    
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39 x        x  x  x          x  

40 x     x     x  x          x  

41 x     x     x  x          x  

45 x         x x x x           Não avalia efeitos 

56 x    x       x x   X x x x x     

75 x         x  x  x         x Não analisa efeitos 

76 x     x      x x   X x  x      

77    x      x x  x          - Não avalia efeitos 

82    x      x  x x          x Não avalia efeitos 

84    x      x x x x          x Não avalia efeitos 

87    x      x  x  x         x  

91    x  x      x   x        x Não avalia efeitos 

93    x      x  x  x         x Não avalia efeitos 

104    x      x  x x          x Não avalia efeitos 

123    x      x  x   x        x  

130    x      x  x   x        x  

131 x       x   x  x          x  

134  x   x      x x x         x   
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138  x   x       x x         x   

Vermelho – negativo; verde – positivo; branco – para descrições; amarelo – nulo 
Sujeitos – U: usuários; Md: médicos PMM; Eq: Equipes de APS; G: gestores; CM – conselho municipal; EM – estudante de medicina; NA – não se aplica. 
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Apêndice 3 
Relação de pesquisas cadastradas na Plataforma PMM após conferência de informações 

 

Número Pesquisa cadastrada na Plataforma PMM 

1 
Avaliação discente sobre interação ensino, serviços e comunidade em equipes de 

saúde integradas ao Programa Mais Médicos em estado da Amazônia 

2 
Percepções de estudantes de medicina sobre a experiência de aprendizado na 
comunidade dentro do programa mais médicos: análise de um grupo focal 

3 Avaliação de Política Pública: o Programa Mais Médicos 

4 Avaliação do Programa Mais Médicos do Brasil 

5 Inovação e intercâmbio de Médicos Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro 

6 

Perspectivas dos médicos estrangeiros intercambistas individuais do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil e o Código Global de Práticas de Recrutamento Internacional 

de Profissionais de Saúde da Organização Mundial da Saúde 

7 
O impacto do programa mais médicos na saúde da população de assentamentos rurais 

na região nordeste 

9 
Avaliação do Programa Mais Médicos para o Brasil : a experiencia de Natal, Rio 

Grande do Norte 

10 
Programa Mais Médicos: uma análise da oferta e cobertura dos serviços da atenção 

primária no estado de Minas Gerais 

11 

O Programa Mais Médicos (PMM) na perspectiva dos atores da Estratégia Saúde da 
Família (ESF): construindo evidências que visam ao fortalecimento do PMM e da 

ESF – Goiânia (2015), Vitória e Fortaleza (2016) 

12 
Construção de uma Rede Colaborativa para produção de subsídios para formação e 

alocação de especialistas no Brasil 

13 Pesquisa Avaliativa Programa Mais Médicos 

14 
Estudo de Avaliação dos efeitos da implementação do PMAQ e Mais Médicos na 

atenção básica, com ênfase nos municípios do Estado do Rio de Janeiro 

15 
Avaliação da efetividade do Programa Mais Médicos na realização do direito 

universal à saúde e na consolidação das redes de serviços de saúde 
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17 
Estudo da sociabilidade de médicos do programa Mais Médicos nas unidades básicas 

de saúde do ceará: inserção, atuação e conflitos 

18 
Políticas públicas de saúde: percepção dos alunos de medicina sobre o programa 
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