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Tema da Oficina: Metodologias de Avaliação de Impacto do Programa Mais Médicos  

 

I. Programação Geral  

 

01/05/2017 – Faculdade de Nutrição da UFRN, sala 05  

 

9h – Abertura – Luiz A. Facchini – Coordenador da Rede APS 

9h15 – Atividades da Rede APS para 2017 – Luiz A.Facchini  

10h30 – Avaliação das estratégias Metodológicas de avaliação de impacto de políticas 

de saúde. (debate com os participantes) 

12h30 – Intervalo  

14h – Metodologias de avaliação de impacto de políticas e programas de saúde. 

Coordenação: Ligia Giovanella 

Apresentação: Rosana Aquino (45 minutos) 

Debatedores: Luiz Augusto Facchini (15 minutos)/Renato Tasca (15 minutos) 

16h –  Estratégias para o desenvolvimento de uma proposta metodológica para avaliar 

impactos do PMM. 

Coordenação: Luiz Augusto Facchini 

Debate 

18h – Leitura da relatoria do evento e encerramento da Oficina 

 

II. Participantes 

 

Allan Claudius Queiroz Barbosa – FACE/UFMG 

Aluisio Gomes da Silva Junior – UFF 

Claunara Mendonça – UFRGS 

Elisandréa Kemper – OPAS 

Geraldo Cury – UFMG 

Geraldo Cury – UFMG 

Ligia Giovanella – FIOCRUZ 

Inaiara Bragante – ABRASCO 

Márcia G. de Mello Alves – UFF 

Marcia Regina Cubas – ABEN   

Márcia Fausto – FIOCRUZ   

Maria Guadalupe Medina – UFBa 

Patty Fedélis – UFF 

Raquel Abrantes Pego – OPAS 

Rosana Aquino – UFBa 

Renato Tasca – OPAS 

Samuel Jorge Moyses 
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1. Apresentação 

 

Este relatório, de natureza descritiva, apresenta anotações e comentários registrados 

pelos participantes durante a Oficina, demonstrando a diversidade dos relatos 

realizados pelos participantes ao longo da realização da Oficina.  Tendo como temática 

geral o debate sobre avaliação de impactos do Programa Mais Médicos (PMM) e as 

dificuldades inerentes a uma atividade sistemática desta natureza, considerou-se que 

procedimentos desta magnitude são fundamentais para estabelecer referências e 

balizadores para aperfeiçoamento visando alcançar maior robustez e sustentação 

conceitual e metodológica das ações do PMM.  

 

Uma das questões abordadas na Oficina foi: “o que significa avaliação de impacto?”. 

Assim sendo, o debate proporcionado pela temática esteve alicerçado num arcabouço 

teórico e conceitual que visou orientar o olhar sobre o objeto a ser avaliado. 

 

2. Detalhamento Descritivo das Atividades 

 

As anotações foram organizadas em cinco (5) itens:  

 

i) Questões norteadoras de um processo de avaliação de impacto;  
ii) A complexidade da avaliação de impacto;  
iii) Os limites do processo investigativo;  
iv) Algumas implicações relacionadas ao contexto do PMM;  
v) Assuntos a serem considerados.     

 

 

i) Questões norteadoras de um processo de avaliação de impacto  

1. Identificar a dimensão de impacto, as variáveis e o público alvo a ser avaliado; 
2. Analisar os eixos descobertos e os elementos importantes, para oferecer 

prioridade dentro do universo de possibilidades (nada é irrelevante, mas há que 
estabelecer prioridade); 

3. Identificar (ou recuperar) temáticas desafiadoras na APS ou Saúde Coletiva visando 
o PMM, que obriguem aprofundamento, com boas questões de pesquisa e 
desenvolvimento de instrumentos adequados; 

4. Usar arcabouço teórico para definição de campos de pesquisa, desenhos, 
abordagens e técnicas interpretativas; 

5. Utilizar diferentes expertises (regionais, de domínio ou de grupos de pesquisa) para 
os diferentes temas ou abordagens; 

6. Compreender que nem todas as questões são de investigações, muitas são de 
gestão; 
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7. Identificar o potencial das metodologias sofisticadas e robustas em avaliação de 
impacto; 

8. Analisar os bancos de dados disponíveis, seus limites e potencialidades, bem como 
utilizar outras pesquisas avaliativas (PMAQ e aplicações do PCAtool, por exemplo); 

9. Diferenciar monitoramento e avaliação; 
10. Analisar a possibilidade de construir estratificações (por região, contexto de 

implantação, porte de município, IDH, etc) 
11. Analisar que um programa que tem três componentes, com mais de 4.900 

municípios contemplados, produz um valor público, alguns dos quais tem impacto 
possível de ser avaliado. Por outro lado, pode ter resultados que não podem ser 
medidos por estudos epidemiológicos. 

 

ii) complexidade da avaliação de impacto  

 

1. Ponderar que a avaliação de impacto é desafiadora, que existe pouco consenso e 
muitos temas em desenvolvimento; 

2. Analisar se a avaliação será de impacto direto ou indireto; 
3. A centralidade deve ser “o impacto do PMM (ações em saúde) sobre a situação da 

saúde da população”;  
4. O tema acesso ao médico deve ser analisado com cuidado (médico de família 

qualificado; recém-formado; locais sem médico; com médico cubano ou brasileiro) 
- as pessoas estão tendo qualidade na saúde que recebem? 

5. Avaliação de impacto sempre tem uma comparação, deste modo, atenção deve ser 
oferecida às variáveis que serão utilizadas para as comparações, bem como as 
bases de dados (informações); 

6. Cuidado com a expectativa de iniciar uma discussão teórica de que parte essencial 
do PMM é a mudança da formação, deste modo, este eixo deve ser estratégico 
para avaliação de impacto. Entretanto é um eixo que depende de uma 
temporalidade maior para avaliar o impacto; 

7. As questões de provimento e fixação devem ser consideradas como prioritárias; 
8. A avaliação do impacto extrapola o âmbito da saúde, é um desafio acadêmico, de 

todos que estabelecem intervenções na vida social; 
9. Entender que o médico é um dinamizador, que pode produzir impactos em outras 

situações (internações sensíveis, acesso aos outros profissionais, etc); 
10. O rigor no desenho é importante para obter resultados intermediários do impacto 

na saúde da população; 
11. A avaliação de impacto, no conjunto, carece de métodos mistos. Este conjunto não 

pode abrir mão de avaliar o processo de trabalho, os cenários da prática, a 
legislação, as evidências e discutir o cuidado (modelo); 

12. O PMM é está dentro de um programa que visa universalidade, que atinge grupos 
sociais (vulneráveis, etc) e pode não chegar diretamente no individuo, mas sim no 
grupo. A lógica de avaliação é outra. 

 

iii) Limites do processo investigativo 
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1. Dificuldade para avaliar satisfação e percepção do usuário, desconsiderando o rigor 
da implementação e da abrangência (análise de contexto, adesão espontânea, 
fraudes, etc); 

2. O PMM é operacionalizado conforme a lente do gestor; 
3. O debate pode ser “contaminado” pela ideologia; 
4. “Um usuário que esteja bem atendido não quer dizer que ele esteja adoecendo 

menos (morrendo menos).” 
5. O “Requalifica” pode ser uma variável de confusão; 
6. Para os três eixos do programa, os modelos de estudos seriam distintos; 
7. Pesquisas que tragam a dimensão do eixo formador, se não for bem avaliada, pode 

trazer dificuldades; 
8. Na dimensão macroestrutural, tem que considerar porque tem distorções e no 

micro, tem que considerar fatores locais; 
9. Múltiplos componentes – alguns serão robusto que vão funcionar em qualquer 

contexto e outros não.  
 

iv) Implicações relacionadas ao contexto do PMM 

1. A atual política pode ser que não se sustente; 
2. “O programa é complexo - muda no discurso do programa, tem estado que o PMM 

chegou, não era apoiado mas foi adiante.” 
3. As características do médico Cubano, do médico de família e dos “outros” 

envolvidos; 
4. Colocar o aspecto econômico do MM – o sistema de saúde não é mais o que era; 
5. Os cubanos têm experiência – são pessoas que trabalham muito bem – se o 

cubano sair, a população vai cobrar o estilo do trabalho feito anteriormente. 
(“Cubanos estão lá para isso, tem disponibilidade”); 

6. A tendência da mortalidade melhorar, independente da provisão de médicos; 
7. Não é a mesma coisa – uma equipe no interior do RS e no interior na Amazônia – 

tem características diferentes em termos de acesso, vinculação do profissional com 
o cotidiano da equipe. 

8. “Não podemos dizer que o programa iniciado em 2014 é o mesmo. Estamos num 
conjunto de efeitos muitos poderosos e se conseguimos identificar efeitos benéficos 
podemos atribuir os achados à política.” 

 

v) Assuntos a serem considerados:  

 

1. Formação do médico brasileiro; 
2. Questão financeira; 
3. Carga horária do médico com as pessoas; 
4. Quando o profissional médico desencadeia ou propicia mudanças? 
5. Todo o conjunto de esforços, no âmbito da APS, provoca um aumento no 

número médio de consultas para o conjunto da população, qual seria o 
elemento atribuído ao PMM? 

6. Se aplicar a diferença da diferença, conseguiria ver qual a contribuição que o 
PMM conseguiu? Ela se deveu a algum perfil de desempenho de profissionais 
com ou sem o PMM? 
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7. Os profissionais do PMM produzem um conjunto de mudanças simples nas 
ações do médico e da equipe? Eles extrapolam o âmbito da equipe que recebe 
a intervenção? 

8. Provimento da distribuição dos profissionais - uma vez instalados nos serviços 
de saúde que efeitos eles produzem no desenvolvimento do serviço? 

9. Você consegue imaginar o SUS sem MM? 
 

3. Conclusões da Oficina  

 

Ao longo da Oficina e após amplo debate realizado, os participantes indicaram ao final 

do dia de trabalhos os seguintes aspectos para o desenvolvimento das ações da rede 

de Pesquisas em APS no geral considerando a temática do PMM: 

 

a) Reforçar o papel da Rede como articuladora do balizamento conceitual de 
impacto e das diferentes estratégias conceituais para a avaliação; 
 

b) Propor uma agenda permanente que não desconsidere o que é relevante para 
avaliação, com questões que possam gerar uma agenda de trabalho; 

 

c) Construir proposta de “modelização” para saber o que depende do médico, 
dentro do contexto da análise da intervenção, de modo a escolher alguns 
temas a serem inicialmente desenvolvidos. 

 

Como estratégia (inicial) para continuidade da discussão gerada pela oficina foram 

propostas: 

 

d) Elaboração de um documento, por um pequeno grupo (skype – 4 a 5 pessoas), 
com o conteúdo teórico apresentado, analisando os desafios e a magnitude da 
avaliação do impacto do PMM;  
 

e) Composição de um painel de possibilidades. 
 

 

 

 

   

 

Natal, 01 de maio de 2017.  


