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INTRODUÇÃO

O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), lançado em 2013, é uma iniciativa 
do governo brasileiro em parceria com a OPAS que prevê medidas emergenciais de 
provisão de médicos, articuladas a outras estratégias, para possibilitar o acesso à saúde 
para populações historicamente desassistidas. O PMMB está orientado para a consoli-
dação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e caracteriza-se como 
a maior iniciativa do Estado brasileiro direcionada para tal fim (Facchini et al, 2016).

O PMMB, embora mantenha um contexto de implementação pautado pela realidade 
econômica, política e social do Brasil, comporta uma diversidade de experiências regis-
tradas em diferentes realidades urbanas e rurais que dialogam com as políticas e ações 
nos âmbitos regional, local e internacional. 

Compreender o conjunto e a diversidade das experiências produzidas no Brasil, em suas 
particularidades e convergências, é um passo importante para vislumbrar sua expansão 
e consolidação no País e entre os Estados-membros da OPAS, divulgando a experiência 
nos âmbitos nacional e internacional. 

Desde 2015, a OPAS tem realizado pesquisas sobre o PMMB, com destaque aqui para 
as relacionadas ao provimento emergencial vinculado à cooperação internacional em 
vários municípios do País. Apresentamos a análise desses estudos de caso, como re-
sultado da metassíntese realizada para identificar peculiaridades da execução do PMM 
em territórios brasileiros caracterizados por diversidades e desigualdades, ressaltando o 
comum e o diferente, a articulação entre o local e o nacional.

OBJETIVO

Analisar a implementação do Programa Mais Médicos no contexto do sistema de saúde 
brasileiro, a partir de seis estudos de caso, destacando as especificidades que caracteri-
zam a experiência brasileira no cenário internacional. 

MÉTODO 

Para realização do estudo agregando as seis experiências anteriormente citadas, foi 
utilizada a técnica da metassíntese qualitatitaiva. A abordagem utilizada neste estudo, 
propõe uma combinação da análise propriamente dita dos dados oriundos de pesquisas 
qualitativas (análise dos meta-dados) com uma análise do próprio método (meta-méto-
do) e da própria teoria (meta-teoria).

Características dos estudos de caso incluídos

As experiências relatadas nos estudos de caso, embora tenham como eixo central o 
Programa Mais Médicos para o Brasil, se constituem em realidades distintas, que abor-
dam diferentes facetas do programa. Estão incluídos desde análise de municípios de 
pequeno porte a capitais, localizados em diferentes regiões do País.

Estratégia de Análise dos Dados

A análise do contexto considerou a dimensão geográfica do estudo, os principais dados 
demográficos e socioeconômicos e, com relação ao sistema de saúde, o modelo de APS 
e as características do PMMB nas experiências analisadas. Na análise do método, foram 
incluídas categorias relativas ao desenho do estudo, objetivos, marco teórico, categorias 
de análise, amostra, coleta de dados e estratégias de análise dos dados, algumas delas 
com subcategorias. O terceiro eixo foi composto pela análise das categorias propostas 
no modelo teórico.

Em linhas gerais, este modelo foi estabelecido a partir dos atributos essenciais da Aten-
ção Primária à Saúde propostos por Starfield (2002) e a “Cadeia de Valor do Programa 
Mais Médicos”, proposta por Tasca (OPAS, 2015). Essencialmente, a cadeia de valor 
inclui sete áreas interconectadas que foram tomadas como parâmetros para a avaliação 
do Programa Mais Médicos.

RESULTADOS

Após a consolidação das primeiras fases da pesquisa, foi realizada a leitura e a releitura 
dos estudos de caso. Após a leitura dos estudos pela equipe de pesquisa, para cada 
categoria proposta na matriz, foram identificados os seus principais elementos. 
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Municípios participantes dos seis estudos de caso.
Aspectos da atenção à saúde tais como acesso e o primeiro contato, vínculo, longitudinali-
dade, coordenação da atenção, trabalho em equipe, resolutividade e integralidade tiveram 
efeitos positivos de melhoria advindos da implantação do PMMB, com benefícios diretos 
para as populações vinculadas ao território das UBS com profissionais médicos cooperados. 

O PMMB foi concebido e implantado organicamente ao SUS e tem sido tributário de pro-
cessos já instituídos na micropolítica e na macropolítica desde a sua implantação, sendo 
essa uma das marcas de sua singularidade em relação a experiências de provimento em 
outros países.

As transformações na perspectiva de construir redes de atenção integral à saúde só se 
efetivam na medida em que os macroprocessos se articulam com os microprocessos e mu-
danças macropolíticas repercutem em mudanças na micropolítica (Malta & Merhy, 2010). 
Nesse sentido, consideramos que os espaços e os tempos para articular a produção destes 
processos macro e micropolíticos promovidos pelo PMMB tiveram potencial de provocar 
transformações positivas na lógica predominante de organização do trabalho em saúde 
e de convocar gestores, trabalhadores e usuários a buscarem novos olhares, conceitos e 
práticas mais voltados para a universalidade, integralidade e equidade em saúde à se-
melhança do que buscou médicos cooperados em seus territórios de atuação.

CONCLUSÕES




