
INTRODUÇÃO

O Programa Mais Médicos (PMM) foi institucionalizado por meio da Lei 
12.871 de outubro de 2013, sendo estruturado em três eixos estratégicos: 
formação para o SUS, com investimento na criação de mais vagas de gra-
duação 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). 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.

OBJETIVOS

Este trabalho teve 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 identi-
ficando novas questões de pesquisa;

• Oferecer subsídios para a melhoria do PMM no Brasil.

MÉTODO

São apresentados o mapeamento e a análise da produção científica do iní-
cio 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.

RESULTADOS

Com relação à tomada de posição dos autores dos 34 artigos de opinião, a 
maior parte (62%) apresentou 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, demons-
trando uma mudança de posicionamento com o decorrer da implementação. 

Com relação aos 47 artigos científicos:

• 22 foram considerados de alta e média relevância para a política. 
• 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.

Os achados sinalizaram diversos aspectos positivos do PMM quanto ao pro-
vimento e distribuição de profissionais médicos, 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 Es-
peciais 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). 

A análise da implementação do PMM apontou relações assimétricas e con-
flitantes, especificamente em relação aos médicos cubanos, presentes em 
todas as etapas, mesmo antes do início das atividades. Os estudos identi-
ficaram 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 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 do 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, a organização do processo de trabalho 
e a 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, bem como atendimento mais humanizado.

Estudos sobre a efetividade do PMM foram realizados, embora seja curto o 
espaço de tempo de implementação. Em estudo que buscou adaptar meto-
dologia para análise de sistemas de saúde orientados pela APS, observou-se 
melhoria nos escores em municípios após implantação do PMM, principal-
mente em relação ao aumento da cobertura da ESF, maior presença de mé-
dicos 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 Pri-
mária – 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 gastroente-
rite, 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 per-
cepção e satisfação dos usuários. Os resultados mostraram avaliações posi-
tivas, 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 humaniza-
da, caracterizada pela escuta, atenção e diálogo.

Autores: Maria Guadalupe Medina e  Patty Fidelis de Almeida

De natureza extensiva, as análises empreendidas foram capazes 
de apontar algumas pistas sobre a direcionalidade do Programa, 
diversas potencialidades, algumas fragilidades e necessidades que 
se impõem para uma agenda de pesquisa para os próximos anos. 
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. As-
pectos da implementação, como possíveis efeitos para a organi-
zação e fortalecimento da APS nos sistemas regionais de saúde e 
sinergia de políticas para qualificação da atenção básica, perma-
necem 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 al-
gumas evidências dos impactos do Programa sobre os indicadores 
de saúde, ainda pouco conclusivas, além de se elucidar possíveis 
efeitos para a organização das redes nas regiões de saúde e mu-
danças no paradigma do modelo de atenção à saúde.
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