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INTRODUÇÃO

O Programa Mais Médicos (PMM), instituído em 2013, foi cria-
do como uma estratégia de provimento de médicos para atuar 
na Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Brasil, especialmente em localidades de maior vulne-
rabilidade e escassez de médicos. Mais de 18 mil vagas foram 
disponibilizadas, das quais 12 mil foram preenchidas por médi-
cos provenientes de Cuba, parceria entre Ministério da Saúde e 
OPAS/OMS. Com o intuito de avaliar a qualidade dos serviços de 
APS no Brasil, após a política de provimento, foi realizado estudo 
com usuários e médicos cubanos da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), principal modelo de APS no país.

OBJETIVOS

Avaliar a qualidade da APS nas unidades da ESF de todo o Brasil, 
com o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool-
Brasil), a partir da experiência de usuários e dos médicos cuba-
nos do PMM. Comparar, a partir da perspectiva dos usuários, a 
força da APS dos serviços onde atuam médicos vinculados ou 
não ao PMM. 

METODOLOGIA

Foram realizados dois estudos transversais de abrangência na-
cional com usuários adultos e com médicos cubanos que atuam 
na ESF. A amostragem de unidades de ESF foi sistemática, com 
ou sem a presença de médicos que atuam no PMM. A amostra 
de usuários (n=8.264) foi distribuída igualmente conforme os 
três tipos de médicos: médicos cubanos vinculados ao PMM, mé-
dicos brasileiros vinculados ao PMM e médicos brasileiros não 
vinculados aos PMM. As entrevistas com os usuários foram reali-
zadas na unidade de saúde, com pessoas que haviam consultado 
pelo menos duas vezes com o médico amostrado. O questionário 
dos usuários continha perguntas sobre características sociode-
mográficas, de utilização do serviço e morbidades, além da ver-
são reduzida do PCATool-Brasil e todos os itens contidos na ver-
são expandida do PCATool-Brasil referente aos atributos Acesso 
de Primeiro Contato e Longitudinalidade. Foi possível obter o 
Escore Geral da APS (grau de orientação) e os escores de Acesso 
e Longitudinalidade. Na comparação dos Escores entre as tipo-
logias de médicos foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) 
com o ajuste de Bonferroni para as múltiplas comparações. Foi 
considerado nível de significância 5% para todas as análises. No 
estudo dos médicos cubanos, foi utilizado o instrumento valida-
do do PCATool-Brasil na versão para profissionais. O questio-
nário foi enviado a todos os médicos cubanos do PMM (total 
= 9600 médicos) via formulário eletrônico SurveyMonkey® que 
estavam no Brasil no mês de abril de 2016. Com esse instru-
mento, foi obtido o Escore Geral da APS, o Escore Essencial (que 
avalia os atributos essenciais) e os escores individuais de cada 
atributo. Os escores obtidos foram transformados em escala con-
tínua que varia de 0-10, sendo classificados como alto escore os 
valores iguais ou superiores a 6,65. 

RESULTADOS

Foram entrevistados 6.160 usuários das 5 regiões do país. A 
maioria era do sexo feminino (75,8%), com idade média de 47,8 
anos (ep=0,2), apresentavam cor ou raça auto definida como 
parda (52,9%). Os estratos socioeconômicos inferiores foram 
preponderantes, sendo que 36,5% pertenciam ao estrato C2 e 
42,7% ao estrato D-E. A média do Escore Geral da APS do Brasil 

foi 6,78, e a média do Escore de Longitudinalidade foi 7,43. 
Ambos escores não apresentaram diferença entre os tipos de 
médicos. O Escore de Acesso do Brasil foi 4,24, havendo diferen-
ça pequena, mas estatisticamente significativa entre os grupos 
(p-valor < 0,001): grupo MM Cuba com 4,43 (IC: 4,32-4,54), 
MM Brasil 4,08 (IC:3,98-4,18) e ESF com 4,20 (IC: 4,09-4,32). 
Em relação aos médicos cubanos, foram respondidos 8.235 
questionários. A maioria dos entrevistados era do sexo feminino 
(60,2%) com idade média de 43 anos. O Escore Geral obtido 
na entrevista dos médicos foi 7,9 e o Escore essencial 7,6. Na 
avaliação dos atributos, o Escore de Acesso (média: 5,0 ; dp:1,7) 
foi o único que apresentou baixa orientação a APS (pontuação 
inferior a 6,6).
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Figura 1. Estimativas pontuais do Escore médio de Acesso, Escore médio de Lon-
gitudinalidade e Escore médio Geral da APS na avaliação dos usuários adultos que 
consultam com médicos cubanos (MM Cuba) e brasileiros (MM Brasil) vinculados 
ao PMM e médicos brasileiros não vinculados ao PMM (ESF), Brasil, 2016 

AVALIAÇÃO DA FORÇA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL

Avanços na força da APS na ESF de todo o Brasil são 
evidentes por meio deste estudo visto que o grau de 
orientação para a APS foi alto em todas as regiões 
do país, tanto pela avaliação dos usuários como dos 
médicos cubanos. A estratégia nacional para alocação 
emergencial de médicos mostrou-se efetiva para me-
lhorar o acesso da população, evidenciado pela dife-
rença entre o Escore de Acesso conforme o grupo de 
médico. Embora com diferenças culturais e de língua, 
o estudo mostrou que o vínculo das pessoas com os 
profissionais cubanos não foi pior do que o vínculo das 
pessoas que consultam com os profissionais brasileiros, 
fato esse expresso pelo Escore de Longitudinalidade. 
O grau de orientação da APS (Escore Geral) do Brasil, 
e seu componente longitudinalidade, ultrapassaram 
levemente o ponto de corte para a categorização de 
um alto escore, mostrando que, além do provimento 
de médicos, existem outros componentes que necessi-
tam de intervenção para promover o fortalecimento da 
APS no país. No ponto de vista dos usuários, como dos 
médicos, o atributo acesso ainda é um dos maiores de-
safios a serem enfrentados para melhorar a qualidade 
da APS brasileira.

CONCLUSÃO




