
 

 

O campo da saúde coletiva e o compromisso com a análise e 
avaliação do Programa Mais Médicos: a importância do 
Congresso da ABRASCO na divulgação do conhecimento. 
 

Os Anais do III Congresso da ABRASCO de Política, Planejamento e Gestão 
em Saúde realizado em Natal contém as submissões selecionadas e 
apresentadas durante o evento. Sua divulgação on line faz parte do 
compromisso da ABRASCO com “a democratização do acesso ao 
conhecimento” e um documento histórico sólido que reflete o debate 
técnico-científico em um determinando momento.   
 
Deste conjunto foram selecionadas as submissões referentes ao Programa 
Mais Médicos com um total de 34 estudos sendo 9 Comunicações 
Coordenadas e 25 pôsteres em Rodas de Conversa. É um número 
significativo de apresentações que abordam o Programa sobre diferentes 
prismas e perspectivas. A partir da análise deste material é possível 
identificar as metodologias que orientam as pesquisas, as fortalezas e 
debilidades dos seus resultados, o que não está sendo analisado e debatido 
e faz falta conhecer, quem está pesquisando, as contribuições científicas, 
técnicas e sociais destas pesquisas para a saúde da população e para o SUS. 
Em outras palavras, permite um panorama geral dos núcleos de pesquisa e, 
ao mesmo tempo, reflete o estado-da-arte do conhecimento sobre o 
Programa neste momento.  
 
Colocar este material a disposição na Plataforma de Conhecimento do PMM 
é fazer chegar aos gestores e a todos interessados nos resultados do 
Programa. Amplia o impacto do Congresso e contribui para reforçar a 
relação e importância do conhecimento para a tomada de decisão de forma 
a fazê-la menos casuística ao sabor das pressões e interesses corporativos 
que não vão de encontro ao SUS cidadão.  
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13468 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS – APERFEIÇOANDO O SUS E DEMOCRATIZANDO A 

SAÚDE: UM BALANÇO ANALÍTICO DO PROGRAMA 

Introdução O trabalho visa analisar o Programa Mais Médicos (PMM) através de sua descrição 

e um balanço de seu desempenho, trazendo à luz, entre outros aspectos, à discrepância entre 

os resultados concretos e a crescente oposição da classe médica em relação ao programa. 

Além disso, procuramos focar o PMM a partir do ciclo de políticas públicas, com especial 

ênfase nas etapas de formulação e implementação, devido aos aspectos interessantes para um 

olhar analítico e para os aprendizados que o caso pode gerar ao campo de políticas públicas. 

No tocante à formulação, procura-se demonstrar como um programa gestado nos bastidores 

do Ministério da Saúde, valendo-se do insulamento burocrático, aproveita-se da janela de 

oportunidades relacionada às Jornadas de Junho de 2013 para ser lançado por meio de 

Decreto Presidencial em julho, e com apoio do Legislativo torna-se lei em outubro do mesmo 

ano. Quanto à implementação, o sucesso verificado no PMM, por meio de uma série de dados, 

permite discutir perspectivas que alertam para os recorrentes problemas entre formulação e 

implementação (ARRETCHE, 2001), sobretudo pelas diferentes visões e contextos existentes 

entre atores ligados a cada uma dessas etapas. Objetivos O objetivo geral deste trabalho é 

analisar o Programa Mais Médicos (PMM) como parte da política pública de saúde do Brasil. 

Os objetivos específicos são: 1) contextualizar, no ciclo das políticas públicas, a entrada do 

tema na agenda pública; 2) identificar os atores envolvidos nos processos de formulação e 

implementação do PMM; e 3) analisar seus avanços e desafios, principalmente quanto aos 

resultados concretos e a resistência de alguns atores em relação ao programa.  

Metodologia: Este trabalho consistiu numa pesquisa descritiva-analítica, a fim de obter 

informações acerca do Programa Mais Médicos; do processo de formulação e implementação; 

dos atores envolvidos; e seus resultados obtidos durante o funcionamento do PMM. Para isso, 

foram realizadas revisões bibliográficas considerando artigos indexados em periódicos 

científicos, livros, reportagens e documentos do Ministério da Saúde (MS). Foram consultadas 

também publicações produzidas por instituições como o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Resultados e Discussão A entrada do 

Programa Mais Médicos na agenda remete ao fato de que em 2011, o Governo Federal 

verificou um déficit de profissionais na Atenção Básica de Saúde (ABS), além de identificar 

dificuldades em proporcionar atratividade e fixação para estes profissionais em municípios 

pobres. Duas iniciativas paliativas foram realizadas na tentativa de solucionar o problema. A 

primeira foi proporcionar descontos aos estudantes de medicina financiados pelo Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), que atuassem em locais carentes pré-determinados pelo MS. 

A segunda correspondeu à criação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica (Provab), no qual os profissionais que atuassem em determinadas áreas, receberiam 

bolsas de estudos e pontuação extra nos concursos de residência médica (PINTO et al., 2014). 

As iniciativas não surtiram efeitos satisfatórios. Neste trabalho, levanta-se como hipótese que 

as Jornadas de Junho/2013, que entre outras demandas reivindicava por “saúde”, tenha criado 

uma “janela de oportunidade” para o Estado responder aos anseios dos cidadãos através da 

implementação do PMM, que vinha sendo formulado nos bastidores de forma insulada.  



Conclusões/Considerações Finais - Neste trabalho, apresentou-se o Programa Mais Médicos, o 

papel dos atores na formulação e implementação do PMM, e posteriormente realizamos uma 

análise da política com os dados divulgados pelo Governo Federal, onde foi possível observar 

que todos os objetivos propostos pelo programa estão obtendo resultados satisfatórios. De 

acordo com Secchi (2015, p. 66), “As avaliações servem para superar debates simplistas e 

maniqueístas (bom versus ruim, “copo meio cheio” versus “copo meio vazio”), em que a 

avaliação de desempenho da política pública é vitimada pela retórica política”. A partir da 

visão de Secchi e dos interesses classistas envolvidos durante o processo de implementação do 

PMM, podemos concluir que a análise e avaliação das políticas públicas possuem um papel de 

extrema importância  tanto para desmistificar questões que se tornaram polêmicas ao longo 

da implementação do PMM, quanto sob uma perspectiva de accountability, com o Estado 

prestando contas de suas ações aos cidadãos. Referências ARRETCHE, M. Uma contribuição 

para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA. M. C. R. N.; CARVALHO, M. C. B. 

(Orgs.). Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: 

IEE/PUC-SP, 2001. p. 43-56. BAPTISTA, T. W. de F.; REZENDE, M. A ideia de ciclo de políticas 

públicas. In: MATTOS, R. A. & BAPTISTA, T. W. F. (Orgs.) Caminhos para análise das Políticas de 

Saúde, 2011 (versão online). MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Mais Médicos – dois anos: Mais 

Saúde para os brasileiros. 2015. Disponível em: http://migre.me/vJtaf Acesso em 15/12/2016. 

PINTO, H. A.; SALES; M. J. T.; OLIVEIRA, F. P.; BRIZOLARA, R.; FIGUEIREDO, A. M.; SANTOS, J. T. 

O Programa Mais Médicos e o fortalecimento da atenção básica. Divulgação em saúde para 

debate 2014; (51): p 105-120. SECCHI, L. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, 

casos práticos.  

2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015, 168 p.Gustavo Bonin Gava; Murilo Santos da Silva; 

Oswaldo Gonçalves Junior; 

 

 

13648 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL: VALIDAÇÃO DE 

CONTEÚDO DE UM INSTRUMENTO 

Introdução O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do governo brasileiro para minimizar a 

escassez de médicos em locais de prioridade. E composto pelos eixos de ampliação do número 

de vagas em cursos de graduação, de residência médica e provimento emergencial de médicos 

por chamada pública. Apenas a contratação dos médicos cubanos é intermediada pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Além do Brasil, diversos países têm adotado 

estratégias para atração e fixação de médicos de modo a ampliar a cobertura em áreas 

vulneráveis. Estas medidas perpassam por regulação e serviço obrigatório; incentivos 

monetários; incentivos não monetários, como extensão de visto de permanência para 

estrangeiros e ofertas educacionais. O modelo australiano combina incentivos educacionais e 

financeiros e rígido controle do exercício profissional, enquanto os Estados Unidos, além dos 

incentivos financeiros possibilitam m o visto de permanência. Na América Latina, vários países 

recorrem ao serviço social obrigatório. Na Venezuela foi criado em 2004 um convênio de 

cooperação com Cuba: Misión Barrio Adentro. Na Europa priorizam-se a estrutura curricular e 

educação continuada com ações nas condições de trabalho.  

 



O objetivo do trabalho foi elaborar e validar o conteúdo dos indicadores para avaliação da 

efetividade do componente de provimento emergencial de médicos para a Atenção Primária à 

Saúde, um dos eixos do PMM. Metodologia O estudo foi metodológico, realizado em Natal, 

Brasil, entre março e julho de 2016. A amostra foi de 10 especialistas em avaliação de  

Atenção Primária à Saúde; e de 9 profissionais do programa, com 6 médicos de diferentes 

nacionalidades, 2 supervisores e 1 tutor. A técnica de validação foi Delphi em 3 etapas e com 

uso de escala psicométrica 0 a 10 para relevância atribuída a cada item, com cálculo da média 

das opiniões e desvio padrão para o grau de consenso entre os especialistas. Os pontos de 

corte foram  Média ≥ 7 e Desvio Padrão ≤ 1. Para verificar a compreensão e clareza do 

instrumento, realizou-se o estudo piloto em cidade próxima.  

Resultados e Discussão-  A validação de conteúdo possibilitou ratificar os elementos 

característicos do PMM no eixo do provimento emergencial contidos nas dimensões relativas à 

“Motivação, Fixação e Inovação”; “Processo de Trabalho”; “Gestão, Especialização, Supervisão, 

Tutoria, Facilidades e Dificuldades”. A conjugação de incentivos financeiros e ofertas 

educacionais caracteriza uma dimensão que permitirá avaliar um diferencial de iniciativas 

brasileiras em comparação com mecanismos utilizados em outros países como Austrália. A 

dimensão “Processo de trabalho” está diretamente relacionada aos atributos da APS. O 

mecanismo de captação com ofertas educacionais do tipo de “Especialização, Supervisão e 

Tutoria”, embora não inédito no país, adquire uma conotação expressiva na combinação com 

incentivos monetários. Analisando as diferentes dimensões pode-se afirmar que o roteiro 

reflete os conceitos e a teoria que orientam o PMM. A amostra de profissionais envolveu os 

diferentes atores do programa, permitindo uma visão mais abrangente sobre a adequação das 

dimensões da avaliação.  

Conclusões 

Considerações Finais O instrumento “Avaliação da Efetividade do Programa Mais Médicos para 

o Brasil” foi validado através de procedimentos quantitativos e qualitativos, fator 

determinante à credibilidade das conclusões e possibilitando generalizações teóricas ao estudo 

de caso. Apresentou-se como uma alternativa de fácil compreensão e aplicação para avaliação 

das potencialidades e desafios do PMM. Poderá ofertar subsídios às decisões embasadas de 

gestores, médicos e outros profissionais de saúde sobre o programa. A generalização da 

aplicação do instrumento, com extrapolação ao estudo de caso, requer outros tipos de 

validação, como a de critério para a finalidade a qual o instrumento se destina e de construto, 

acerca das relações entre as variáveis a serem medidas. Referências ARAÚJO, E.; MAEDA, A. 

How to recruit and retain health workers in rural and remote areas in developing countries. 

USA: World Bank, 2013 CAMPOS, F.E.: MACHADO, M.P.; GIRARDI, S.N. A Fixação de 

Profissionais de Saúde em Regiões de Necessidades. Saúde para Debate. n.44, 2009. DAL POZ, 

M.R. A crise da força de trabalho em saúde. Caderno de Saúde Pública. v.29, n.10, 2013 

HERNÁNDEZ, T.; ORTIZ GÓMEZ, Y. La migración de médicos en Venezuela. Rev Panam Salud 

Pública, v. 30, 2011 JONES, J.; HUNTER, D. Usando o Delfos e a técnica do grupo nominal na 

pesquisa em serviços de saúde. In: POPE, C.; MAYS, N. organizadores. Pesquisa qualitativa na 

atenção à saúde. Porto Alegre: Editora Artmed; 2005 OLIVEIRA, F. P.; VANNI, T.; PINTO, H. A.; 

SANTOS, J. T. R.; FIGUEIREDO, A. M.; ARAÚJO, S. Q.; Matos, M. F. M.; CYRINO, E. G. Mais 

Médicos: um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. Interface (Botucatu), 

2015.  

Juliana Ferreira Lemos; Severina Alice da Costa Uchoa; 



 

14103 AVALIAÇÃO DO ESCOPO DE PRÁTICA DE MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

MAIS MÉDICOS E FATORES ASSOCIADOS 

Introdução O termo “escopo de prática” é utilizado para descrever o conjunto de atividades, 

funções e ações que um profissional pode exercer com segurança, segundo sua formação, 

treinamento e competência profissional (FSMB, 2005). Na área da saúde, um profissional com 

escopo de prática limitado pode aumentar as taxas de referência para redes secundárias e, 

consequentemente, aumentar os custos de saúde, além de restringir o acesso dos usuários aos 

serviços (WONG & STEWART, 2010).  Por outro lado, um escopo de prática ampliado pode 

contribuir para melhorar o acesso aos serviços de saúde (DILL, et. Al., 2013). Dessa forma, a 

maneira como o escopo de prática é estabelecido impacta diretamente na composição e 

produtividade da força de trabalho e, portanto, na qualidade e no custo dos serviços de saúde. 

Objetivos O objetivo deste estudo foi caracterizar o escopo de prática de médicos inseridos na 

Atenção Primária em Saúde (APS), participantes do Programa Mais Médicos (PMM) e 

investigar os fatores associados à execução de maior número de atividades clínicas. 

Metodologia Trata-se de estudo exploratório, de corte transversal, realizado entre os meses de 

janeiro e março de 2016, por meio de um questionário autoaplicável, enviado por via 

eletrônica para uma amostra de médicos participantes do Programa Mais Médicos. O 

questionário abrangia atém de dados sócio-demograficos, uma lista de 49 procedimentos e 

atividades em que os participantes foram solicitados a indicar se realizam na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) em que atuam e em caso negativo se sabem realizar. Um total de 3.568 

médicos respondeu ao questionário, dos quais 1.241 foram considerados elegíveis para 

compor a amostra. Os dados sociodemográficos e os referentes aos escopos de prática foram 

descritos segundo a distribuição de frequências e medidas de tendência central. Para 

comparação de variáveis contínuas foi utilizado o teste não paramétrico de Mann Whitney. As 

análises estatísticas foram feitas utilizando-se o software SPSS 19 (SPSS Inc., Chicago, Estados 

Unidos)  

Resultados e Discussão - Os resultados revelam que, de uma maneira geral, os respondentes 

relatam saber fazer mais procedimentos, atividades e ações (22,8 ± 8,2) do que realmente 

realizam nas UBS onde atuam (39,0 ± 9,1; p < 0,001), o que indica a possibilidade de um 

escopo de prática reduzido. Este fenômeno tem sido identificado em outros estudos 

internacionais (PETERSON et al, 2015; CHE, et. al. 2006; TONG, et al, 2012). 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 Norte ou Sul, 

em municípios de pequeno porte e mais distantes da sede da região de saúde. A relação entre 

um escopo de prática ampliado e a atuação em áreas rurais e remotas tem sido apontada  em 

diversos estudos internacionais (BINDMAN, et al, 2007; MYHRE et al, 2015; PETERSON et al, 

2015) . Já com relação aos procedimentos que os médicos declararam saber fazer, foi relatado 

saber fazer maior número de procedimentos médicos cubanos e de outras nacionalidades, 

formados no exterior, que possuem título de especialistas, que tinham maior tempo de 

atuação na APS e que atuavam nas regiões Norte e Sudeste do país.  

Conclusões/Considerações-  Finais Este estudo identificou diferentes fatores que estão 

associados a um escopo de prática mais ampliado dos participantes, como o sexo masculino e 

o menor tempo de graduação, além de fatores geográficos, como localização, distância e porte 

dos municípios onde atuam os médicos. Destaca-se, ainda, que os médicos integrantes do 

Programa Mais Médicos realizam um menor número de procedimentos, atividades e ações do 



que relatam saber fazer, principalmente devido à falta de materiais e à infraestrutura 

inadequada das unidades básicas de saúde. Desta forma, o uso das competências dos 

profissionais pode ser otimizado a partir da estruturação das unidades de saúde e da 

disponibilização de materiais. A revisão dos escopos de prática de profissionais de saúde tem 

sido destacada como ferramenta para a ampliação da potencialidade do cuidado em saúde na 

atenção primária Referências Bindman AB, et. al. Diagnostic scope of and exposure to primary 

care physicians in Australia, New Zealand, and the United States: cross sectional analysis of 

results from three national surveys. BMJ 2007. Dill MJ, et al. Survey Shows Consumers Opens 

to a Greater Role for Physician Assistants and Nurse Practioners. Health Affairs 2013. 

Federation of State Medical Boards of the United States. Assessing Scope of Practice in Health 

Care De-livery: Critical Questions in Assuring Public Access and Safety. 2005. Myhre DL, et. al. 

Determinants of an urban origin stu-dent choosing rural practice: a scoping review. Rural 

Remote Health 2015. Peterson LE, et. al. Family Physicians’ S  Scope of Practice and American 

Board of Family Medicine Recertification Examination Performance. J Am Board Fam Med 

2015. Wong E, Stewart M. Predicting the scope of practice of family physicians. Can Fam 

Physician 2010. 

Sabado Nicolau Girardi; Cristiana Leite Carvalho; Célia Regina Pierantoni; Juliana de Oliveira 

Costa; Ana Cristina de Sousa van Stralen; Thaís Viana Lauar; Renata Bernardes David; 

 

14199 IMPACTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA REDUÇÃO DA ESCASSEZ DE MÉDICOS 

EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) foi lançado, baseado em evidências que 

apontavam para um cenário de escassez de médicos no país, sobretudo na Atenção Primária à 

Saúde. Essas evidências apontavam para um número insuficiente de médicos por habitante, 

má distribuição no território brasileiro, dificuldade de atração e fixação de médicos em regiões 

de necessidade. O problema da escassez de médicos veio se agravando ao longo dos anos em 

todo o mundo. Cerca de 50% da população mundial vive em áreas rurais e remotas, que por 

sua vez são servidas por menos de 25% da força de trabalho médica. À escassez de médicos se 

somam as dificuldades de retenção destes profissionais nas regiões mais isoladas, pobres e 

vulneráveis e vários estudos atestam o constante esforço dos países em investigar o problema 

e propor estratégias para sua solução. A realidade é que mesmo diante das diversas 

estratégias adotadas, o problema nunca se vê completamente erradicado. No Brasil, antes do 

PMM, 20% dos municípios apresentavam escassez de médicos, principalmente naqueles de 

menor porte, mais distantes e com maior dificuldade de acesso. Objetivos O presente estudo 

tem por objetivo analisar o impacto da provisão de médicos do PMM, na redução da escassez 

de médicos em APS nos municípios brasileiros. Pretende-se demostrar que ocorreu um 

substantivo aumento na oferta de médicos entre 2013 e 2015, sobretudo em áreas 

identificadas com escassez, o que contribuiu para diminuir as iniquidades de distribuição entre 

os municípios.  

Metodologia - Este estudo utilizou-se de um indicador criado pela Estação de Pesquisa de 

Sinais de Mercado (2010) e é denominado “Índice de Escassez de Médicos em Atenção 

Primária à Saúde”, que permite caracterizar a oferta de médicos para além do critério de razão 

de médicos por habitantes. Assim, a esta razão são adicionados indicadores relativos às 

carências socioeconômicas, altas necessidade de saúde e barreiras de acesso a serviços de 

saúde, permitindo caracterizar situações de insegurança assistencial permanente e estados de 



privação. Em suma, identificam-se não só a insuficiência de profissionais médicos, mas 

também aquelas em que, mesmo com parâmetros adequados de oferta, são vulneráveis em 

termos socioeconômicos, de altas necessidades de saúde e de acesso a seus serviços. Por meio 

da análise deste indicador, em dois pontos do tempo, verificamos em que medida a oferta de 

médicos do PMM contribuiu para a redução das desigualdades regionais e o alívio de situações 

de escassez.  

Resultados e Discussão  

Houve um incremento absoluto de 12.652 médicos entre março de 2013 e setembro de 2015. 

Esse incremento foi menor do que o número de médicos do PMM que estavam ativos em 

setembro de 2015, permitindo afirmar que ocorreu um déficit de 1.649 profissionais na oferta 

regular feita pelos municípios. A região Nordeste foi a que recebeu o maior número de 

médicos do programa, 4.849, seguida do Sudeste, com 4.372. Apesar disso, o impacto relativo 

foi maior na primeira região, com uma participação de 18,1% em relação ao total de médicos 

em APS, contra 8,7% da segunda. A região Norte, mesmo recebendo um provimento inferior, 

de 1.715, era a que apresentava a maior participação de médicos do programa, 23,7%, 

destacando o efeito do direcionamento do provimento para as áreas de maior necessidade. No 

que diz respeito ao porte populacional, os dados evidenciam que os municípios entre 20 e 50 

mil habitantes e as capitais e regiões metropolitanas, foram os que mais receberam médicos 

do PMM em termos absolutos, 3.078 e 2.889, respectivamente. Já o impacto relativo foi maior 

em municípios com até 10 mil habitantes, nos quais os 1.899 profissionais recebidos 

corresponderam a 22,2% do total.  

Conclusões/Considerações Finais - Os dados aqui analisados corroboram as evidências 

positivas do Programa Mais Médicos, sobretudo no que se refere ao cenário de escassez de 

médicos em APS. Os dados sugerem que houve uma ampliação significativa da cobertura de 

médicos em municípios localizados nas regiões Norte e Nordeste e de pequeno porte, os quais 

apresentavam as maiores proporções de escassez anteriormente ao lançamento do programa 

e, portanto, exigiam intervenções imediatas por meio de políticas públicas federais de 

provimento. No entanto, é nestas regiões e portes que as chances dos municípios 

apresentarem escassez continuam sendo superiores e onde ocorreram expressivas 

substituições de médicos da oferta regular das prefeituras pelo provimento do programa. O 

programa contribuiu também na redução da intensidade da escassez: aqueles municípios que 

apresentavam os piores níveis e situações limítrofes à privação essencial diminuíram quase 

que pela metade. Referências Pinto HA, Sales MJT, Oliveira FP, Brizolara R, Figueiredo AM, 

Santos JT. O Programa Mais Médicos e o fortalecimento da Atenção Básica. Divulg. saúde 

debate 2014; 51:105-120 Estação de Pesquisa em Sinais de Mercado (EPSM). Construção do 

índice de escassez de profissionais de saúde para apoio à Política Nacional de Promoção da 

Segurança Assistencial em Saúde. Belo Horizonte: EPSM/NESCON/FM/UFMG. 2010. [acessado 

2016 mar 01]. Disponível em: http://epsm.nescon.medicina.ufmg.br Araujo E, Maeda A. How 

to recruit and retain health workers in rural and remote areas in developing countries: A 

Guidance Note. Washington D.C: The Work Bank, 2013. Oliveira FP, et al. “Mais Médicos”: a 

Brazilian program in an international perspective. Interface 2015; 19(54):623-34. Santos LMP, 

Costas AM, Girardi SN. Programa Mais Médicos: uma ação efetiva para reduzir iniquidades em 

saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2015, vol.20, n.11, pp.3547-3552. ISSN 1678-4561. 

Sabado Nicolau Girardi; Ana Cristina de Sousa van Stralen; Joana Natalia Cella; Lucas Wan Der 
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14370 AS CARACTERÍSTICAS DA AMPLIAÇÃO DO MERCADO PRIVADO NO ENSINO SUPERIOR 

PARA A SAÚDE NO BRASIL 

Introdução A ordenação da formação profissional na área da saúde, definida como uma das 

atribuições do Sistema Único de Saúde, forneceu as bases para algumas iniciativas 

programáticas (Brasil, 1990). Exemplo disso foi a expansão da cobertura da atenção à saúde 

por meio da Estratégia Saúde da Família que demonstrou a má distribuição de pessoal, a 

dificuldade de fixação em áreas geográficas distantes dos grandes centros urbanos e a 

necessidade de mudanças na formação dos profissionais (Dal Poz, 2013; Haddad et al., 2010; 

Viana & Dal Poz, 1998). Os cursos da área da saúde acompanharam a tendência do ensino 

superior brasileiro, tanto em relação ao aumento do número de matrículas quanto no 

crescimento da participação das instituições privadas na oferta de cursos e novas vagas. Entre 

os anos de 1991 e 2013, a proporção de cursos privados na área da saúde passou de 51% para 

73% e o número de vagas de 61% para 86% (Scheffer & Dal Poz, 2015). Essa ampliação das 

instituições de Ensino Superior privadas (IESP) foi viabilizada mediante políticas sociais 

afirmativas, financiamento e subsídio estatal, incluindo oferta de novas modalidades e 

formatos de cursos, tal como o ensino a distância (Costa-Couto et al, 2015).  

Objetivos -  Este estudo visa identificar, dimensionar e caracterizar os grupos educacionais 

privados no ensino das profissões de saúde no Brasil, com ênfase no ensino médico, que vem 

se expandindo a partir das recentes políticas de indução e incentivos específicos, a saber o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Mais Médicos (PMM) no período de 

2000 a 2015. Metodologia As informações sobre IESP com cursos para as profissões da saúde, 

iniciando-se pela medicina, estão sendo sistematizada segundo três dimensões: a) Patrimonial 

(sócios e capital) – o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior, Receita 

Federal Brasileira (RFB), Juntas Comerciais, as bases de dados da Comissão de valores 

Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&-FBOVESPA 

S.A.); b) Contábil financeira - relatórios financeiros publicados; c) Agenda Política - notícias na 

mídia especializada e comercial; projetos de lei; audiências públicas (Bahia, LG, et al. 2013). 

Resultados e Discussão: Foram identificados cinco grandes grupos econômicos, a saber Estácio 

Participações S/A, Rede Internacional de Universidades Laureate, ITPAC - NRE Educacional, 

Kroton Educacional S/A e Devry Educacional do Brasil S/A. Todos realizaram operações de 

aporte de capital seja via abertura de capital, investimentos de Fundos nacionais ou 

transnacionais e obtiveram autorização para abrir novas vagas nos editais do PMM. 

Percebemos a atração de novos investidores de outros setores de atividade econômica no 

mercado de Ensino de saúde e em particular nas escolas de medicina. A análise mostrou ainda 

que a despeito das políticas de estímulo à implantação de cursos em outras regiões permanece 

a concentração da oferta de cursos nas regiões sul e sudeste. Outra tendência identificada foi a 

conformação de grupos econômicos por meio de intenso processo de fusões e aquisições, 

capitalização desses grupos via abertura de capital na Bolsa de valores, bem como aporte de 

capital via fundos de investimento e participações nacionais e transnacionais. 

Conclusões/Considerações Finais A ampliação do mercado privado no Ensino Superior acirrou 

a competitividade e a conformação de conglomerados empresariais com impactos ainda pouco 

avaliados nos processos de formação e crescentes desafios para as políticas públicas, como nos 



mecanismos regulatórios de redução dos desequilíbrios entre oferta e demanda no mercado 

de trabalho em saúde. A dinâmica da privatização e a escassez de informação e conhecimento 

sobre a expansão da formação em saúde dificulta a análise, e deve servir de estímulo na 

elaboração de uma agenda de pesquisa para que os problemas identificados se tornem 

prioritários na agenda decisória nacional. A avaliação e monitoramento dos resultados das 

políticas de incentivo aos diversos aspectos do desenvolvimento dos RHS, como a sua 

distribuição e fixação, exige a necessidade de verificar a exequibilidade e sustentabilidade da 

abertura de novas escolas de medicina e a capacidade destas para formar novos profissionais, 

articulando ensino e serviço. Referências Bahia, L. et al. Projeto CNPq nº 405077/2013-0; 

Complexo Econômico Industrial da Saúde, Inovação e Dinâmica Capitalista: desafios estruturais 

para a construção do Sistema Universal no Brasil. Costa-Couto et al. Instituições de ensino 

superior, processos de inovação e desenvolvimento em saúde. In: 

Costa,LS;Bahia,L;Gadelha,CAG(Orgs.)Saúde, Desenvolvimento e Inovação. Rio de Janeiro:-

CEPESC Editora, 2015. Dal Poz, MR.A crise da força de trabalho em saúde. Cadernos de Saúde 

Pública, v.29, 2013. Haddad,AE. et al.Formação de profissionais de saúde no Brasil: uma 

análise no período de 1991 a 2008. Revista de Saúde Pública São Paulo, v. 44, n. 3, jun. 2010. 

Scheffer, MC;Dal Poz, MR.The privatization of medical education in Brazil: trends and 

challenges. Human Resources for Health, 2015. Viana, ALD;Dal Poz,MR. A Reforma do Sistema 

de Saúde no Brasil e o Programa de Saúde da Família In: Physis. Revista de de Saúde Coletiva. 

v.8, 1998.Maria-Helena Costa-Couto; Mario Roberto Dal Poz; Mário Cesar Scheffer; 

 

 

14599 ANÁLISE DAS EMENDAS PARLAMENTARES AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: O 

MODELO DE FORMAÇÃO MÉDICA EM DISPUTA 

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) integra um conjunto estratégico de ações do 

Governo Federal para melhorar o acesso e a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS) por 

meio de mudanças na formação médica, investimentos em infraestrutura das unidades básicas 

de saúde e provimento emergencial de médicos para atuação nas regiões com vulnerabilidade 

social e sanitária (1). No Brasil havia uma razão média de 1,95 médicos por mil habitantes (2). 

Esse indicador é bem inferior ao de outros países da América do Sul e de Portugal e Espanha 

(3). Com base nessas estimativas o Governo Federal traçou metas e definiu estratégias para 

ampliar o provimento de profissionais médicos na atenção básica, visando atingir 2,7 médicos 

por mil habitantes em 2026. O PMM foi proposto pelo Governo Federal por meio da Medida 

Provisória (MP) nº 621, de 08 de julho de 2013 (4). A MP passou a ser debatida pelo Congresso 

Nacional, tendo recebido 575 propostas de emendas de parlamentares. No dia 22 de outubro 

do mesmo ano, a MP foi aprovada, passando então à condição de Lei nº 12.871 (5). Justifica-se 

registrar as disputas que ocorreram neste processo legislativo, sobretudo aquelas relativas ao 

modelo de formação médica.  

Objetivos -  Analisar os avanços e retrocessos registrados no processo legislativo e respectivos 

atos normativos que instituíram o Programa Mais Médicos, à luz dos princípios constitucionais 

do Sistema Único de Saúde, particularmente da garantia do direito universal à saúde no Brasil. 

Metodologia Pesquisa documental, quali-quantitativa, que analisou as peças legislativas a 

partir da sua estrutura: epígrafe (natureza, número e data); ementa (descrição sucinta do seu 

conteúdo); preâmbulo (justificativa); corpo da norma (texto relacionado à matéria); fecho 

(medidas necessárias à implementação, disposições transitórias, cláusula de vigência e 

cláusula de revogação); assinatura e anexos. Esta análise da forma das emendas e da Lei foi 



orientada pela Lei Complementar 95/1998, que define o modo como devem ser grafados 

decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo (6). Para 

fins de análise, o núcleo temático das emendas à MP foi classificado, de modo independente, 

por três pesquisadores. Os dados foram tabulados e a frequência simples foi calculada. Para a 

análise do conteúdo, foram realizadas leituras sucessivas, identificação de núcleos de 

conteúdo, comparação, quantificação quando pertinente e interpretação.  

Resultados e Discussão  - Dentre as emendas analisadas, 160 (27,8%) tinham como objetivo 

modificar as disposições relativas à formação médica. Os parágrafos eliminados referiam-se à 

proposta de um 2° Ciclo na formação médica envolvendo treinamento em serviço, 

exclusivamente na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com 

duração mínima de dois anos, além da possibilidade do estudante ser supervisionado por 

médicos com título de pós-graduação e receber uma bolsa custeada pelo Ministério da Saúde. 

A análise evidenciou o conjunto dos interesses e disputas envolvidos no processo, e ressaltou 

os confrontos nas emendas que atendem interesses corporativos e aquelas aliadas ao principio 

constitucional da saúde universal. Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), desde 

2001 já se previa uma maior inserção dos estudantes na atenção básica. Porém somente a 

promulgação de Lei nº 12.871 é que tornou obrigatória sua adoção por todas as Escolas de 

Medicina. A disposição de um percentual no período mínimo de atividades configura-se como 

uma nova iniciativa de regulação da inserção nos serviços.  

Conclusões/Considerações Finais -  A baixa razão de médicos por habitante e sua má 

distribuição nas regiões e municípios brasileiros são importantes desafios à universalização do 

acesso ao SUS e o PMM representou uma vigorosa iniciativa governamental voltada a sanar 

essa carência histórica de médicos nas regiões remotas, de vulnerabilidade social e sanitária. 

Destaque particular deve ser dado às Diretrizes Curriculares Nacionais e à interiorização das 

escolas médicas, que poderão contribuir para a fixação de médicos nos respectivos territórios. 

A permanência de tais profissionais facilita a criação de vínculo com as comunidades, 

contribuindo para que a atenção primária se consolide. Concluiu-se que a polêmica, os 

interesses e o acirramento entre posições ideológicas não comprometeram a iniciativa 

governamental de diminuir a carência de médicos e promover sua fixação em áreas remotas e 

vulneráveis, prioritárias para o SUS. Referências 1- OLIVEIRA, F.P. et al. Mais Médicos: um 

programa brasileiro em perspectiva internacional. Interface v. 19, número 54, p. 623-634, 

2015. 2- CREMESP, Demografia Médica no Brasil. CREMESP/ CFM. São Paulo, 2013. 3- CARRYL, 

J.A.M.; ROSSATO, L.; PRADOS, R.M.N. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. Revista Diálogos 

Interdisciplinares, vol. 5 n° 2, 2016. 4- BRASIL. 2013a. Medida Provisória n° 621, de 8 de julho 

de 2013. Institui o Programa Mais Médicos e dá outras providências. 5- BRASIL. 2013b. 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 da outra providência. BRASIL. 1998. 

Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a 

alteração e a consolidação das leis e estabelece normas para a consolidação dos atos 

normativos que menciona. 

Felipe Proenço de Oliveira; Ana Maria Costa; Antônio José Costa Cardoso; Josélia de Souza 

Trindade; Ieda Maria Ávila Vargas Dias; Natália Regina Alves Vaz Martins; Leonor MP Santos; 

 

 

 



 

 

14764 A REDUÇÃO DA ESCASSEZ DE MÉDICOS E O AUMENTO DE PROFISSIONAIS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM TANGARÁ DA SERRA – MT APÓS O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

Introdução O conceito de escassez empregado nesse trabalho abrange o sentido de que um 

bem ou recurso não existe em quantidade suficiente para atender a todos os indivíduos nos 

níveis que dele necessitam (Girardi, et. al. 2016). Com o objetivo de reduzir a escassez e as 

desigualdades no acesso à Atenção Primária à Saúde o Programa Mais Médicos (PMM), 

lançado em julho de 2013 a partir de uma medida provisória e convertido na lei nº 

12.871/2013, foi um projeto emergencial para alocação de profissionais médicos para as áreas 

mais vulneráveis. A dificuldade de interiorização, o número insuficiente de médicos por 

habitantes, quando comparado com indicadores de outros países, e a dificuldade de atração e 

fixação de profissionais nas regiões com maior carência somada a uma proposta de 

intensificação do modelo da saúde da família no território brasileiro, justificaram a criação 

desse programa que primeiramente teve a preocupação de captação de profissionais médicos 

brasileiros formados no exterior e após preenchimento em cooperação tripartite a vinda de 

médicos cubanos para preenchimento das vagas.  

Objetivos - Analisar o impacto na provisão de médicos através do PMM para a redução da 

escassez de médicos e o aumento do número de profissionais da APS no período de 2010 a 

2016, antes e após a implantação do programa, no município de Tangará da Serra - MT. 

Metodologia Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo que apresenta resultados prévios 

da pesquisa “Inserção do PMM nas políticas e práticas de saúde no município de Tangará da 

Serra – MT” aprovada pelo parecer 1.383.426/2016 (CEP/UNEMAT). Foi realizado o 

levantamento no período de 2010 a 2016 do número de profissionais, enfermeiros, agentes 

comunitários de saúde e médicos através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) e do Portal do Departamento de Atenção Básica. Foi necessário buscar no setor de 

recursos humanos da secretaria municipal de saúde os dados referentes ao PMM pela não 

atualização do CNES no ano de 2014. Para a contagem do número de habitantes foi utilizado às 

estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

disponibilizadas pelo DAB. Os dados foram apresentados em séries históricas para avaliação da 

evolução numérica e comparados com a proporção de cobertura da atenção básica.  

Resultados e Discussão - No período de 2010-2012 o município contava com 10 médicos 

caracterizando escassez desse profissional e baixa proporção de cobertura populacional 

estimada (42,09% - 40.44%). Considerando aceite de vagas disponibilizadas pelo governo 

federal no ano de 2013, o município em 2014 recebeu 21 médicos do PMM , 8 do Programa de 

Valorização do Profissional de Atenção Básica – PROVAB, somando com os 3 médicos efetivos 

do município. Nos Anos de 2015 e 2016, 6 profissionais do PROVAB se desligaram do 

programa, no entanto expressou aumento da proporção de cobertura populacional estimada 

(100%). Observou 56,8% de acréscimo nas equipes que era de 10 equipes (2010) para 26 

equipes (2016). Esse acréscimo impactou diretamente na contratação de novos profissionais e 

na orientação do modelo organizacional no município. Percebe-se que houve a evolução do 

número de enfermeiros 10 (2010) e 26 (2016). Sinaliza que em relação ao número de Agentes 

Comunitários de Saúde tinha-se cobertura de 61,04% (2010) e de 72,58% (2016), mostrando 

um déficit na comparação a cobertura da população em relação saúde da família. Durante 

todo o período analisado manteve-se 10 equipes de saúde bucal modalidade I.  



Conclusões/Considerações Finais Ficou evidente o impacto do PMM na redução da escassez de 

médicos nesse município estudado, tornando o PMM como viabilizador não somente da 

provisão de médicos como também do estímulo ao crescimento da proporção de cobertura 

populacional estimada, o que impactou diretamente no recrutamento de enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde. Há de se sinalizar que existe pelo número da estimativa da 

população necessidade de recrutamento de mais agentes comunitários de saúde. Em relação 

aos médicos há a preocupação dada pela substituição apontada já pelo Ministério da  

Saúde e a descontinuidade do trabalho que esses profissionais construíram com equipes e 

comunidade. Notou-se que não houve o crescimento de equipes de saúde bucal o que reforça 

novos investimentos devido ao número de cobertura e efetividade das práticas de prevenção. 

Referências BRASIL. Ministério da Saúde. DAB. Histórico de Cobertura da Saúde da Família. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção a saúde. CNESNet. Castrastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde. BRASIl. Medida provisória nº 621, de 08/07/2013 que Institui o 

Programa Mais Médicos. LIMA, R. T. de S., et. al. A atenção básica no Brasil e o Programa Mais 

Médicos: uma análise de indicadores de produção. Ciência & Saúde Coletiva, 21 (9), 2657-63. 

2016. MALTA, D. C., et. al. A cobertura da Estratégia de Saúde da Famíla(ESF) no Brasil, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Ciência e Saúde Coletiva, 21(2). 2016. p. 327-38. 
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14308 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMO EXPERIÊNCIA INOVADORA: PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS NO CONTEXTO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 

Introdução O lançamento do Programa Mais Médicos (PMM) aconteceu em julho de 2013, 

com o objetivo de expandir o acesso à atenção básica e melhorar o atendimento aos usuários 

do Sistema Único de Saúde. A OPAS tem realizado, desde 2015, diversos estudos de caso 

envolvendo o Programa Mais Médicos para o Brasil, particularmente relacionados ao 

provimento emergencial vinculado à cooperação internacional.  

Objetivos - 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 

caracterizam a experiência brasileira no cenário internacional. 

 Metodologia -  Foi utilizada a técnica da metassíntese qualitativa, sendo que, no caso 

específico deste estudo, os estudos já existem e já estão definidos. Assim, uma das etapas 

propostas, que inclui a seleção e avaliação da qualidade dos trabalhos, não fez parte da 

investigação. Tomando como base o modelo teórico, foi construída uma matriz que 

contemplou a análise do contexto, a análise do método e a análise das categorias de análise, 

as quais seguiram o referencial da cadeia de valor público do PMM. Para cada estudo de caso 

foi construída uma matriz e os dados foram interpretados a partir da abordagem 

hermenêutica e dialética.  

Resultados e Discussão - Com relação aos atributos da APS, se demonstrou claramente o 

aumento no acesso, dado essencialmente pela maior fixação do médico no território, a qual 



ocorre mesmo em áreas historicamente desassistidas, principalmente a partir da visita 

domiciliar. A contribuição para um modelo mais integral aparece nas falas de diferentes atores 

(profissionais, gestores e usuários) identificada a partir dos sentidos convencionais da 

integralidade: boas práticas na relação profissional-usuário; articulação das ações de 

promoção, prevenção e tratamento e na articulação intersetorial. A longitudinalidade é 

revelada como uma postura diferenciada do profissional em buscar o acompanhamento dos 

usuários. Conclusões/Considerações Finais Percebe-se que O PMM tem o potencial de ser um 

catalisador das políticas e processos realizados, para cumprir suas metas de melhorar a 

atenção à saúde da população mediante o fortalecimento da APS. Os espaços macro e 

micropolíticos de encontro promovidos pelo PMM, transformam a lógica predominante de 

organização do trabalho em saúde. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira; Elizabethe 

Cristina Fagundes de Souza; Lyane Ramalho Cortez; Márcia Cavalcante Vinhas Lucas; Natércia 

Janine Dantas da Silveira; 

 

14466 A SAÚDE NO PERÍODO DOS GOVERNOS DILMA ROUSSEFF (2011-2016) 

Introdução O movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RBS) resultou na formulação de 

propostas para enfrentar a questão saúde e reorganizar o sistema de serviços de saúde. Parte 

do projeto da RSB expressou-se na construção do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como 

ideia inicial a defesa do direito à saúde. Ao longo dos anos houve avanços e desafios no SUS 

que precisam ser debatidos e estudados. Apesar das conquistas observadas, cabe reconhecer 

que a saúde não foi prioritária nas ações dos governos após a Constituição de 1988. Desse 

modo foram observados na revisão de literatura poucos estudos resultantes de investigações 

concernentes à análise ou avaliação de políticas de saúde, especialmente no período Dilma, 

justificando o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. Assim o presente projeto parte da 

seguinte pergunta de investigação: Quais foram os principais fatos políticos em saúde 

produzidos no Brasil entre 2011-2016? 

 Objetivo Geral: Analisar fatos políticos produzidos em saúde no Brasil no período de 2011-

2016.  

Objetivos Específicos: 1)Identificar fatos políticos no período correspondente aos governos 

Dilma na área de saúde, especialmente em relação ao desenvolvimento do SUS e à legislação 

do setor; 2) Descrever os fatos políticos no mesmo período em relação aos programas de 

governo de 2010 e 2014.  

Metodologia -  A pesquisa consiste em um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo 

através de análise documental, sobre fatos produzidos ao longo dos governos Dilma (2011-

2016) e divulgados na mídia, em publicações e sites oficiais de entidades de saúde. Foi 

realizado o levantamento de documentos oficiais e matérias da mídia escrita, armazenando 

em arquivos impressos e/ou digitalizados de acordo com o tipo de documento utilizado. Após 

o arquivamento dos dados, estes foram processados e analisados por meio da elaboração de 

matrizes em Excel, sendo separados por tipo de documento. A partir do registro e coleta de 

dados, os fatos/notícias são classificados para a análise considerando critérios de acordo com 

os cinco componentes de um sistema de saúde (infraestrutura, gestão, financiamento, 

organização e modelos de atenção) e conforme os tópicos apresentados pelos programas de 

governo da candidata Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Resultados e Discussão Alguns fatos 

positivos tendo como referência o desenvolvimento do SUS podem ser apontados durante os 

governos Dilma, tais como: o Decreto 7.508, a regulamentação da EC 29 por meio da Lei 



Complementar nº 141, o Programa Mais Médicos, vetos na Lei do Ato Médico e à MP 627, 

movimentos sociais para fortalecimento do financiamento da saúde (Saúde +10), PL de 

Iniciativa Popular nº 321 e as “jornadas de junho”. No entanto, fatos negativos podem ser 

mencionados como a abertura ao capital estrangeiro na saúde, orçamento impositivo, 

proposta de planos privados para trabalhadores, tentativa de anistiar as multas das 

operadoras de planos de saúde, as desonerações e prejuízos no financiamento da seguridade 

social, Agenda Brasil, a proposta de Cobertura Universal da Saúde, a rejeição do Saúde + 10, PL 

das Terceirizações, constitucionalidade das Organizações Sociais. Sem questionar os projetos 

Uma Ponte para o Futuro e Travessia Social, propostos pelo PMDB a quem a Presidente Dilma 

ofereceu a gestão do Ministério da Saúde em 2015 o seu segundo governo reforçou a 

desvinculação de receitas, a contenção de gastos públicos para saúde e a subversão dos 

direitos sociais garantidos pela Constituição.  

Conclusões/Considerações Finais - Embora o SUS  tenha tido alguns avanços nos últimos anos, 

como o investimento em recursos humanos, ciência e tecnologia, o processo de 

descentralização e a participação social, a lista de ameaças ainda é extensa impactando o 

desenvolvimento do sistema. O sub-financiamento persiste como um sério problema, sendo 

observado uma diminuição relativa da participação da União no financiamento do SUS. 

Portanto, as contradições analisadas no início do Governo se intensificaram no decorrer do 

período em estudo, com destaque para a influência do capital na saúde e o enfraquecimento 

do setor público. Diante disto, o movimento sanitário, juntamente com diversas entidades que 

defendem o direito à saúde vem disputando projetos na defesa do SUS universal e igualitário. 

Referências ALENCAR, T. O.S. A Reforma Sanitária Brasileira e a questão 

medicamentos/assistência farmacêutica. 2016, 439f. Tese(Doutorado - ISC/ UFBA. Salvador, 

2016. PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: Contribuição para a compreensão e crítica. 

Salvador: EDUFBA; RJ: FIOCRUZ, 356p, 2008a. PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: avanços, 

limites e perspectivas. In: MATTA, G. C.; LIMA, J. C. F. Estado, Sociedade e Formação 

Profissional em Saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS. RJ: Fiocruz/ EPS- 

JV. 410p, 20.ed. – 362.1. 2008b. PAIM, J. S., et al. O sistema de saúde brasileiro: história, 

avanços e desafios. The Lancet. Serie: Saúde no Brasil. 2011. SOUZA, G. C. A. COSTA, I. C. C. O 

SUS nos seus 20 anos: reflexões num contexto de mudanças. Saúde Soc. SP, v.19, n.3, p.509-

517, 2010. TEIXEIRA, C. F. PAIM, J. S. A política de saúde no governo Lula e a dialética do 

menos pior. Saúde em Debate, RJ, v. 29, n. 71, p. 268-283, set/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÔSTERES EM RODAS DE CONVERSA 
 

14641 EFEITO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA EXPANSÃO DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL. 

Introdução A implantação da Saúde da Família – SF no Brasil encontrou ao longo dos anos 

grandes barreiras. Dentre elas a falta de médicos para composição de equipes. Segundo o 

Ministério da Saúde – MS a proporção médico por habitante do Brasil é muito baixa, 1,8, no 

ano de 2013. Bem abaixo de países adotados de sistemas de saúde universais, referência para 

o MS, como o reino Unido que conta com 3,2. Acrescenta-se ainda a distribuição destes 

profissionais é bastante desigual nos estados brasileiros. O estado do maranhão possuía uma 

relação de 0,58 enquanto o Distrito Federal – DF tinha 3,46. Apesar do DF apresentar a maior 

relação médico habitante do país, possuía, no período de implantação do Mais Médicos - MM, 

a menor cobertura de SF em comparação com os estados brasileiros, tendo apenas 25% de sua 

população. Neste sentido surgem os seguintes questionamentos alvos deste estudo: Onde se 

concentram os profissionais médicos no sistema de saúde do DF? O que representou a 

implantação do MM na cobertura de SF no DF? E como se comportou territorialmente a 

lotação destes profissionais? Assim define-se como questão do estudo: Como se comporta a 

distribuição dos médicos do DF na Atenção Básica?  

Objetivos Geral Avaliar o comportamento da distribuição dos médicos do Distrito Federal na 

Saúde da Família. Específicos - Analisar a distribuição territorial dos profissionais da Saúde da 

Família do Distrito Federal; Analisar os locais de concentração dos profissionais médicos no 

sistema de saúde do Distrito Federal; Analisar a representação da implantação do Programa 

Mais Médicos na cobertura de Saúde da Família no Distrito Federal.  

Metodologia - Compreendendo o Programa Mais Médicos – PMM como uma intervenção na 

implantação da Atenção Básica no Distrito federal – DF o estudo realizou de uma pesquisa 

avaliativa para fazer um julgamento ex-post do tipo de análise de implantação adotando 

indicadores a cobertura de Saúde da família – SF do DF, a lotação dos profissionais médicos do 

DF e a lotação dos profissionais do PMM no DF para a realização de uma análise descritiva e 

uma analítica do comportamento dos profissionais médicos do DF antes e depois do PMM com  

com foco na Saúde da Família. Utilizando os dados secundários disponibilizados publicamente 

pelo Ministério da Saúde por meio do site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES. Resultados e Discussão O Distrito Federal na competência de 07/2013 tinha 8214 

médicos registrados no CNES, destes apenas 311 registros de CBO de Médico de Saúde da 

Família e Médico da Estratégia de Saúde da família, indo para 391 em 07/2016 significando um 

aumento de 25.7 % do número de profissionais em atuação na SF. Enquanto o número de total 

de médicos no mesmo período foi para 8.936. Observa-se que o aumento percentual de 

profissionais na SF é 3 vezes maior que o da totalidade. Neste período o DF contava com 

apenas 190 eqSF, o que induz acreditar que uma parcela destes não atuavam 40 horas 

semanais na SF. Com a adesão a PMM o DF recebeu 121 profissionais do Programa e o número 

de equipes aumentou para 243 representando um aumento de 27,89 % do número destas. 

Quanto a distribuição destes profissionais identificou-se que 55 destes foram lotadas em EqSF 



nas regiões com maior vulnerabilidade social. Das 19 áreas do DF as cinco com pior IDH-M 

concentram 52,4 % dos profissionais do Programa, enquanto que 25 % dos médicos de família 

não aderidos ao Programa concentravam-se nestas mesmas áreas e nas cinco áreas com 

melhor IDM-M não concentra nenhum profissional do Programa.  

Conclusões/Considerações - Finais A partir dos resultados da pesquisa identifica-se que a 

esmagadora maioria dos profissionais médicos do DF atua na atenção especializada 

demonstrando pouca atratividade da Saúde da Família para estes profissionais. Após a 

implantação do Programa observa-se uma maior aproximação dos profissionais com a Saúde 

da Família, apesar de não identificarmos uma relação direta para isso. Assim como houve uma 

significativa ampliação do número de EqSF, mas a mesma continua apresentando um baixo 

percentual de cobertura na Unidade da Federação. A implantação do Programa no DF seguiu 

de acordo com o preconizado pelo Programa. Provendo profissionais prioritariamente para as 

regiões de maior vulnerabilidade dentro do DF. Referências Starfield B. Atenção Primária: 

equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da 

Saúde, 2002. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

Giovanella L. Et al. A provisão emergencial de médicos pelo Programa Mais Médicos e a 

qualidade da estrutura das unidades básicas de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 21(9):2697-

2708, 2016. Ministério da Saúde, SeSecretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Programa mais médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2015. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Histórico de Cobertura da 

Saúde da Família [internet]. [Acesso em 19 fev. 2016]. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/p ortaldab/historico_cobertura_sf.php 
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15713 SUPERVISÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL: ENTRE APOIO 

INSTITUCIONAL, TÉCNICO-PEDAGÓGICO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - POTENCIALIDADES E 

DESAFIOS. 

Introdução O Programa Mais Médicos para o Brasil, iniciativa do governo federal para ordenar 

o provimento de médicos para a atenção básica brasileira lançado pelo governo federal em 

2013, estrutura-se em três eixos: formação, infra-estrutura e provimento emergencial de 

profissionais. Neste último, além do recrutamento de médicos brasileiros formados no país e 

fora dele, firmou-se também a cooperação internacional com o governo cubano, através da 

Organização Pan-america-na de Saúde (OPAS), para o intercâmbio de médicos na condição de 

alunos de especialização em Atenção Primária, cuja carga horária distribui-se entre 

treinamento prático em serviço e atividades de estudo a distância na plataforma digital da 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Como parte do processo 

formativo e do acompanhamento institucional dos médicos intercambistas, são realizadas 

visitas periódicas para o acompanhamento de suas atividades, condições de trabalho e ensino 

e realização de intervenções formativas – a supervisão – por médicos de família brasileiros 

vinculados a um tutor docente de instituição de ensino superior nacional.  

Objetivos-  Discutir  o papel do supervisor em suas prerrogativas técnico-pedagógicas, mas 

também sua inserção institucional, como apoio aos sujeitos e práticas dos serviços de atenção 

http://dab.saude.gov.br/p%20ortaldab/historico_cobertura_sf.php


básica e mediação entre os diversos agentes implicados – intercambistas, profissionais locais, 

população, gestores municipais, apoiadores do ministério da saúde, educação e OPAS nos 

Estados. Apontar as potencialidades e fragilidades dessa posição polivalente, seus limites 

logísticos e políticos, e caminhos para sua superação.  

Metodologia - Analisando, por um lado os referenciais normativos do programa mais médicos 

(legislação, manuais e tutoriais) e por outro as  experiências e reflexões da prática do grupo 

especial de supervisão no Estado do Pará, buscou-se contrastar as atribuições em tese com o 

papel de facto demandado e assumido pela figura do supervisor. A partir dessa análise, 

buscou-se na literatura do campo – em particular os aportes sobre apoio institucional e co-

gestão – novos referenciais para compreender a prática de supervisão em suas vocações, 

diversas e interrelacionadas, bem como identificar as insuficiências e incongruências que 

limitam sua atuação, apontando possíveis soluções.  

Resultados e Discussão - O Projeto Mais Médicos articula ensino e serviço ao aliar prática 

profissional e atividades didático-pedagógicas dos médicos participantes, espaço privilegiado 

para a efetivação dos princípios da educação permanente, tanto pelo tempo atribuído às 

atividades programadas de aperfeiçoamento, quanto pelo envolvimento de instituições de 

ensino com o cotidiano dos serviços. Na mediação desse processo encontra-se o supervisor, 

médico responsável por visitar os cenários e acompanhar as atividades profissionais do médico 

e sua equipe e programar atividades formativas em resposta às demandas identificadas e 

consoantes aos princípios e diretrizes assistenciais do SUS. Todavia, não raro as demandas 

mais prementes decorrem não do perfil sócio-sanitário local, mas da inserção institucional do 

médico – trabalho em equipe, relações administrativas e políticas com gestão da unidade de 

saúde e municipal e com a Comissão de Coordenação Estadual. O processo pedagógico ganha 

sentido muito mais em seu caráter de apoio ao estabelecimento de espaços de gestão 

compartilhada, e por vezes torna-se ponto de partida para a franca mediação de conflitos e 

construção de consensos. Conclusões/Considerações Finais Nesse cenário, o papel do 

supervisor profissional merece ser recompreendido. Se o apoio técnico-pedagógico é essencial 

tendo em vista o aprimoramento dos serviços prestados à população, seu planejamento e 

execução não podem ser desconectados dos contextos institucionais e políticos concretos em 

que se realizam, sob pena de perder em pertinência e efetividade. Sob essa perspectiva, a 

estrutura institucional e o processo de supervisão teriam muito a se beneficiar de preparo 

técnico-político para o desempenho dessa função – conhecer os atores desse microssistema 

político de saúde, seus espaços, foros e responsabilidades institucionais e individuais, bem 

como as redes regionais de atenção à saúde; desenvolver competências e exercitar 

ferramentas de gestão compartilhada e mediação de conflitos – bem como a reorientação dos 

espaços de suporte acadêmico – a tutoria docente – e sua interface com a articulação 

administrativa do programa em nível Estaducom as instâncias de controle social. Referências 

Brasil, 2013. Lei 12.871, de 22 de Outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as 

Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras 

providências.  

Brasil, 2014. Ministério da Saúde, Portaria no. 30 de 12 de Fevereiro de 2014. Dispõe sobre o 

cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável 

pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o 

Brasil, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013. 

Campos e Domitti, 2007. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão 

do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):399-407, fev, 



2007. Pinheiro et al, 2014. Apoio regional no estado do Rio de Janeiro, Brasil: um relato de 

experiência. Interface: Comunicação, Saúde e Educação. 2014; 18 Supl 1:1125-33. 

Gerson da Costa Filho; André Luís de Oliveira Mendonça; 

 

13645 PROVIMENTO E A ATUAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: COM A 

VOZ, GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 

Introdução O direito à saúde no Brasil está garantido constitucionalmente e regulamentado, 

embora existam alguns vazios normativos. Alguns autores nacionais e internacionais 

reconhecem o Sistema Único de Saúde (SUS) como a experiência brasileira mais bem-sucedida 

de implantação de uma política pública inspirada na social democracia e voltada para valorizar 

e implicar o usuário do sistema de saúde na organização da proteção social e pública universal, 

integral e intersetorial1. No Brasil, o desafio da redistribuição de médicos foi alvo de diversos 

programas governamentais. Apesar de atrair alguns profissionais para áreas remotas, estes 

programas não alcançaram a magnitude necessária para suprir as necessidades dos 

municípios2,3. Como resposta, o Governo Federal criou para o Brasil o Programa Mais Médicos 

(PMM), por meio da Lei nº. 12.871, de 22/10/2013, elegendo três frentes estratégicas: i) 

qualificação profissional, com mais vagas em Cursos de Medicina e Residência Médica, 

orientados por novas Diretrizes Curriculares; ii) investimentos na reconstrução de Unidades 

Básicas de Saúde; iii) provimento de mais de 15 mil médicos brasileiros e estrangeiros. 

Objetivos-  Este estudo objetiva analisar o componente provisão de médicos do Programa Mais 

Médicos, segundo a ótica e a percepção de gestores municipais de saúde.  

Metodologia - Como a ênfase metodológica se voltou para a percepção de gestores da 

Atenção Básica, optou-se pela abordagem qualitativa, consoante Denzin e Lincoln4, definir a 

pesquisa qualitativa é, antes de tudo, atuar dentro de um campo histórico complexo. A 

pesquisa foi realizada em 32 municípios, cuja escolha obedeceu aos seguintes critérios de 

inclusão: 20% ou mais da população em situação de pobreza extrema, com menos de cinco 

médicos e menos de 0,5 médicos por mil habitantes antes do Programa (junho de 2013). 

Foram incluídos 63 gestores de todos os municípios selecionados. Para apreensão do material 

qualitativo, foram realizadas entrevistas que foram analisadas seguindo a teoria de Análise de 

Conteúdo, com o auxílio do software Atlas Ti, Versão 1.0.36. A pesquisa obedeceu aos 

parâmetros e itens que regem a Resolução 466/ 2012 e foi apreciado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, sob o número 

399.461/ 2013.  

Resultados e Discussão -  É unânime que o provimento de médicos no município permitiu à 

população a ampliação do acesso relativo ao atendimento médico e o cumprimento da carga 

horária. Ainda, a melhoria dos indicadores de saúde da atenção básica e da vigilância à saúde. 

Já com relação à prática clínica, os gestores avaliaram positivamente o atendimento médico, 

citando: atendimento minucioso, com esforço para garantia da compreensão do usuário; 

dispêndio de tempo adequado para cada atendimento; realização de exame físico completo; 

utilização racional de medicamentos; respeito ao paciente; dentre outros. No que tange à 

alteração na Rede de Atenção, afirma-se que os médicos do PMM realizam o seu trabalho 

conforme orienta a PNAB, priorizando ações de promoção e prevenção e considerando os 

princípios da ESF. A experiência sobre a avaliação da oferta de serviços de saúde no Brasil, 

focando na formação e distribuição dos médicos, não é extensa. Os estudos de Maria Cecília 

Donnangelo são considerados fundadores de um repensar sobre a profissão médica, a inserção 



do profissional no mercado de trabalho e suas tensas relações com as políticas públicas. 

Conclusões/Considerações Finais - O provimento e a fixação de médicos na Atenção Básica por 

meio do PMM, vêm garantindo avanços importantes no que concerne a melhorias na atenção 

à saúde, no acesso à rede e à humanização do cuidado. No entanto, a sustentabilidade da 

garantia desse direito atrela-se às medidas estruturantes do PMM, tais como ampliação de 

vagas e criação de novos cursos de medicina, políticas de cargos, carreira e salários para 

profissionais da saúde, melhorias na infraestrutura das unidades de saúde em cumprimento 

das diretrizes e estratégias contidas na PNAB. O que aqui se aponta, reafirma a importância do 

componente provimento no PMM no Brasil, ao mesmo tempo que remete às expectativas de 

continuidade, no que tange aos anseios da população, que demanda atendimento médico com 

qualidade, humanização no cuidado, acesso a outros níveis de atenção e efetividade das ações 

desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família.  

Referências 1. Cotlear D., Gómez-Dantés O., Knaul F., Atun R., Barreto IC., Cetrángolo O. et al. 

Overcoming social segregation in health care in Latin America. The Lancet (British edition). 
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13213 DESAFIOS DO SUS NA ORGANIZAÇAO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE: O PONTO DE 

VISTA DOS MÉDICOS ESTRANGEIROS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 

Introdução - O Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) garante o direito à saúde por meio de 

um conjunto de normas e ações dirigidas direta e indiretamente a melhorar a saúde da 

população brasileira; o sistema, universal e gratuito, é orientado pela atenção básica e 

articulado com a média e alta complexidade (1). Em 2013 foi criado o programa Mais Médicos 

(2) como uma resposta às necessidades da população, especialmente das regiões Norte e 

Nordeste, onde a carência de médicos era um problema estrutural (2). A falta de médicos 

brasileiros para garantir uma cobertura adequada, a inequidade da distribuição e o fato do 

Brasil ter uma baixa razão médico/ habitante, determinou incorporação de médicos 

estrangeiros ao Programa. Nos primeiros três anos houve o provimento de 11.429 médicos 

cubanos e 1.537 médicos formados em outros países (2). O olhar desses profissionais, 

formados em outras realidades, constitui-se numa fonte de informação importante sobre os 

desafios a enfrentar e as dificuldades da articulação entre a atenção básica e os outros níveis 

de complexidade no SUS. Objetivos O estudo visou compreender os desafios e obstáculos da 

rede de serviços do SUS do ponto de vista dos médicos cooperantes cubanos.  

Metodologia- Foi realizado estudo de caso descritivo com abordagem qualitativa (3) numa 

amostra intencional de 32 municípios com 20% ou mais de população em situação de pobreza 

extrema, inscritos no primeiro ou segundo ciclo do programa Mais Médicos e com carência de 



médicos. Realizaram-se 45 entrevistas semiestruturadas com médicos cooperantes cubanos. A 

entrevista versou sobre a experiência dos profissionais com a rede do SUS e algumas reflexões 

a respeito das interconexões com os serviços de apoio, acesso a medicamentos e referência/ 

contra referência, entre outros. Empregou-se, nas entrevistas, a técnica de análise de 

conteúdo (4) com base em uma organização temática das categorias selecionadas.  

Resultados e Discussão - Os discursos dos médicos entrevistados referem dificuldades na 

atenção básica e nas redes do SUS. A análise demonstra que existem situações diversas na 

capacidade de gestão da atenção básica e das redes de serviços de saúde do SUS em cada 

município. Não é possível generalizar, já que a descentralização própria do SUS (1) permite 

conformar um mosaico de casos diferentes. Cada um destes casos é resultado das gestões 

municipais e do nível de força e tensão entre múltiplos atores, gestores, profissionais, usuários 

e atores do controle social. Um problema generalizado foi a dificuldade de acesso a 

medicamentos, sendo esta uma situação persistente e anterior aos Mais Médicos (5). Outra 

fragilidade foi o acesso restrito e demorado a exames diagnósticos no SUS (6). Os médicos 

consideram que a organização do atendimento melhorou e que agora podem implantar o 

agendamento de consultas, situação propícia para melhor acolhimento aos usuários (7). Os 

problemas referidos à utilização de serviços na rede do SUS tem a ver com a referência e 

contra referência, sendo este tópico um problema descrito por outros autores (8). 

Conclusões/Considerações Finais  - Os relatos dos médicos expressam um olhar geral dos 

profissionais que, cotidianamente, devem utilizar o SUS em todas suas instâncias. Neste 

sentido, além de incorporar um olhar “de fora”, podem indicar os desafios para que a atenção 

básica possa ser a coordenadora de cuidados dentro do SUS. Os principais desafios apontam a 

necessidade de reforçar o acesso aos medicamentos e garantir equidade entre todos os 

habitantes do Brasil. Outro desafio é reforçar as redes de apoio a exames e estudos 

diagnósticos, necessários para um bom diagnóstico e resolubilidade, hoje com sérias restrições 

de acesso. Por último seria interessante monitorar os mecanismos de referência e contra 

referência existentes e incorporar as experiências exitosas nos Municípios onde é preciso 

aprimorá-los.  
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2015;18:A849. 6. Mendes EV. O acesso à atenção primária à saúde. CONASS. 2016;171. 7. 

Santos DA et al. Potencialidades e dificuldades nas práticas de acolhimento na rede de atenção 

básica conforme a Política Nacional de Humanização. Saúde Transform Soc 2016;6:54–69. 8. 

Protasio APL et al. Avaliação do sistema de referência e contrarreferência do estado da Paraíba 

segundo os profissionais da Atenção Básica no contexto do 1o ciclo de avaliação externa do 

PMAQ-AB. Saúde em Debate 2014;38:209–20. 

Yamila Comes; Leonor Maria Pacheco Santos; Helena Eri Shimizu; 

 

 

 

 



 

 

 

13219 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM TANGARÁ DA SERRA - MT E A INTEGRALIDADE NAS 

PRÁTICAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) caracteriza-se como uma política inédita que 

conseguiu enfrentar, parcialmente, o desafio de reordenar a formação e a atuação de médicos, 

tensionando o poder histórico desta corporação (CAMPOS, JÚNIOR, 2016). O município 

estudado é destaque no estado apor alocar 21 novos profissionais médicos e apresentar uma 

expansão de 60% da cobertura da atenção básica (Brasil, 2017). Essa rápida expansão e 

ordenamento do cuidado através do nível primário, que impactou também a alocação de 

outros profissionais, visa a qualidade dos serviços médicos e o aumento da capacidade da 

resolutividade da atenção primária com as redes de atenção. Esse processo requer um olhar 

de como a integralidade favorece o acesso e a acessibilidade no âmbito do SUS como conceito 

incorporado na constituição brasileira, e que tem norteado a estruturação de documentos que 

orientam as práticas de saúde e completam as ações de promoção e prevenção e, não 

somente de atenção. 

Objetivos -  Analisar a percepção de membros das equipes de saúde da família acerca da 

integralidade nas práticas dos médicos do PMM. Metodologia Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo que apresenta resultados prévios da pesquisa “Inserção do PMM nas 

políticas e práticas de saúde no município de Tangará da Serra – MT” aprovada pelo parecer 

1.383.426/2016 (CEP/UNEMAT). No segundo semestre de 2016 foram realizadas 15 

entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde não médicos, sendo 05 enfermeiros, 

02 técnicos de enfermagem e 08 agentes comunitários de saúde das equipes que receberam 

médicos do PMM. As entrevistas abarcavam a dimensão do significado e vivência do trabalho, 

do atendimento à necessidade da população e da integração do profissional na equipe e na 

comunidade, e ainda a avaliação da integralidade a partir do olhar do entrevistado. As 

entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo. Resultados e Discussão Uma das 

barreiras que a presença de médicos estrangeiros traria seria a comunicação; o que se percebe 

é que esta acabou por promover uma aproximação entre os membros da equipe e por criar 

entre as equipes uma colaboração no intuito de minimizá-la. Reconhecem que houve garantia 

ao acesso e acolhimento às necessidades da comunidade com a cobertura de 100% da saúde 

da família, por conta do PMM que também gerou a contratação de mais profissionais de 

saúde. Sinalizaram que a fixação dos médicos com as equipes, o que não acontecia antes do 

PMM, fortaleceu o planejamento de ações no território e deu mais segurança à população por 

reconhecer quem é o seu profissional médico. Apontam que alguns médicos, estes cubanos, 

incentivaram a equipe a ter novas práticas de saúde, compartilharam suas experiências de 

atuarem mais no território com atividades de cuidado e intensificaram em algumas unidades o 

número de visitas domiciliares, ao que alguns entrevistados atribuíram um fator de superação 

das dificuldades de comunicação. O discurso da maioria dos profissionais caracteriza a atenção 

como humanizada e destaca que aumento do tempo da consulta tem sinalizado uma escuta 

qualificada.  

Conclusões/Considerações Finais - Talvez possamos considerar a reconstrução do sentido 

social da prática médica na atenção básica hoje, representada pelo contraste frequentemente 

mencionado na postura dos médicos brasileiros e dos cuba-nos em particular, criando um 



horizonte de oportunidades para a medicina de família e comunidade e para a melhoria da 

atenção básica. Há traços de integralidade pelo que os profissionais das equipes apontaram, 

porém é necessário observar como objeto, nesse território, a interação entre a biomedicina e 

a medicalização, e como essas estão sendo enfrentadas pelos médicos do PMM, indagando se 

o usuário tem sido o centro das demandas potenciais nas práticas profissionais e não um 

objeto de um processo de meras prescrições normativas.  

Referências BRASIL. Portal do Departamento de Atenção Básica. 2017. Disponível em 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php acesso em 15 de Janeiro de 

2017. CAMPOS, G. W. de Souza; JUNIOR, N. P. A atenção Primária e o Programa Mais Médicos 

do Sistema Único de Saúde: conquistas e limites. Ciência & Saúde Coletiva, 21 (9), 2657-63. 

2016. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n9/1413-8123-csc-21-09-2655.pdf 

acesso em 12 de Novembro de 2016. 

Josué Souza Gleriano; Raimundo Nonato Cunha de França; Amélia Cohn; 

 

13995 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS REDUZIU A DESIGUALDADE REGIONAL NA 

DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS? 

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) foi criado em 2013 com o objetivo de diminuir a 

carência de médicos nas regiões prioritárias e reduzir as desigualdades regionais na área da 

saúde. Por sua importância há que ser avaliado. A modernização da Administração Pública e a 

adoção de princípios de gestão empreendedora impulsionam a prática avaliativa, que em 

países desenvolvidos já é amplamente disseminada.  

Objetivos - Verificar se houve redução das desigualdades regionais na concentração de 

médicos, como resultado do provimento emergencial de médicos aos municípios brasileiros.  

Metodologia - Calculou-se a densidade de médicos nos municípios participantes antes (julho 

2013) e depois do PMM (setembro 2014). O número inicial de médicos foi obtido da pesquisa 

Demografia Médica, a população do IBGE e o número de médicos do PMM foi fornecido pelo 

Ministério da Saúde. Os resultados sofreram padronização do coeficiente; categorização em 5 

grupos de densidade médica por mil habitantes e região. Com o teste de Wilcoxon foi 

calculada a significância (p<0,001) da variação da densidade e com o Índice de Hoover a 

heterogeneidade da distribuição intrarregional. A partir do Índice de Gini se mediu a variação 

da concentração de médicos no Brasil.  

Resultados e Discussão - Houve provimento de 14.168 médicos em 3.785 municípios ao longo 

do primeiro ano de implantação do PMM. Antes do programa 294 municípios, entre as cinco 

regiões, apresentavam menos do que 0,1 médico por mil habitantes muito abaixo do 

preconizado) e, após, 15 municípios. Apenas no Norte e Nordeste esta categoria não se 

reduziu a zero. Foi demonstrado, para todas as regiões, o deslocamento de municípios das 

categorias de menor densidade para as de maior densidade. Contudo, isso não ocorreu de 

forma equitativa. O teste de Wilcoxon foi significativo. Com o Índice de Hoover verificou-se 

aumento da dissimilaridade intrarregional e no Brasil, o que foi corroborado pela elevação do 

Índice de Gini.  

Conclusões/Considerações Finais - O acesso da população aos serviços de saúde é regulado 

pela disponibilidade e qualidade de recursos humanos, de tecnologia, de informação, da 

distribuição geográfica dos recursos, entre outros. O PMM possibilitou a ampliação do acesso a 



serviços de atenção básica, mas após um ano de implantação a desigualdade na concentração 

de médicos aumentou. 

João Paulo Alves Oliveira; Leonor Maria Pacheco Santos; Mauro Niskier Sanchez; 

 

14239 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM COMUNIDADES RURAIS 

QUILOMBOLAS: AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DE INEQUIDADES NO ACESSO À ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

Introdução - O Programa Mais Médicos (PMM) foi criado em 2013 e um de seus objetivos é o 

provimento imediato de médicos em regiões prioritárias para o SUS. O presente tema de 

avaliação justificou-se pela importância e dimensão do Programa Mais Médicos (PMM) (Brasil, 

2013) bem como pela relevância de verificar se o mesmo atende as necessidades em saúde de 

segmentos tradicionalmente marginalizados, como é o caso da população negra e quilombola 

(Batista et al, 2012). Destaca-se também que avaliar ações relacionadas à atenção primária à 

saúde, é fundamental para reforçar o modelo de atenção preconizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). O reconhecimento da importância da avaliação das ações governamentais para 

verificar em que medida as políticas sociais contribuem para a consolidação da cidadania tem 

se expandido nos últimos anos. Objetivos A pesquisa teve como objetivo mapear a percepção 

dos atores sociais sobre o processo de implantação do PMM em comunidades quilombolas, 

sua repercussão na atenção básica à saúde nas comunidades estudadas e sua contribuição na 

redução da escassez de médicos e inequidades em saúde. Verificou em que medida o 

programa contribuiu na redução do problema da escassez de médicos e das inequidades em 

saúde, fortalecendo a rede de atenção primária à saúde.  

Metodologia - A pesquisa é fruto do projeto de doutorado e como procedimento 

metodológico empregou a abordagem qualitativa composta por duas etapas realizadas em 

duas comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte e uma comunidade quilombola do 

Pará. Foram realizados 3 grupos focais e 16 entrevistas semiestruturadas com: usuários e 

lideranças das áreas rurais e comunidades quilombolas, gestores, médicos do PMM, 

profissionais de saúde, que compõem as equipes das Estratégias Saúde da Família (ESF) e 

representantes do Conselho Municipal da Saúde. Na análise dos dados, adotou-se a técnica de 

análise de conteúdo, com foco nas etapas, empregada por Bardin (2010): pré-análise, 

exploração do material, tratamento e interpretação dos resultados. Na execução das etapas, 

procedeu-se a sistematização e categorização das informações e a análise à luz da literatura, 

com foco nas questões pertinentes ao estudo.  

Resultados e Discussão - As condições ambientais e socioeconômicas associada ao acesso 

limitado aos serviços de saúde, à ações de educação em saúde e a medicamentos contribuem 

para que as comunidades quilombolas estudadas vivenciem situações de vulnerabilidade e 

inequidades em saúde. Em relação à atenção à saúde, os resultados mostraram a insuficiência 

dos serviços de saúde para garantir um atendimento integral à saúde dos usuários 

quilombolas, devido a ausência de alguns profissionais nas equipes de saúde, a UBS de 

referência é distante e as ações de saúde realizadas nas comunidades são insuficientes. Após o 

programa, os entrevistados destacam mudanças na frequência semanal dos médicos nas UBS, 

a maior facilidade no agendamento das consultas, o aumento de visitas domiciliares e as 

características diferenciadas da prática clínica dos médicos contratados. O PMM possibilitou a 

realização de ações de prevenção e promoção da saúde e o estabelecimento de vínculo com os 

usuários, melhorando, desta forma, o acesso das comunidades quilombolas à atenção à saúde.  



Conclusões/Considerações Finais - Percebeu- se que a presença de médicos na atenção 

primária é essencial na prestação de cuidados de forma continuada aos usuários e suas 

famílias, e que tem importante impacto na sua saúde e no funcionamento dos serviços. Os 

resultados apontam melhorias na atenção primária à saúde, como aumento de consultas e 

ampliação do acesso aos serviços de atenção básica ofertados, atribuídas à presença do 

médico e às estratégias mais equitativas adotadas. Os participantes da pesquisa chamam 

atenção para a necessidade de resolver a médio e longo prazo, de forma permanente, o 

problema da ausência de profissionais na atenção básica à saúde em áreas remotas e de 

grande vulnerabilidade social, bem como solucionar as inequidades raciais em saúde, 

garantindo o acesso das populações negras e quilombolas à ações de promoção, prevenção, 

recuperação e tratamento, conforme previsto na Constituição Federal.  

Referências BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória no 621, de 8 de julho de 

2013c. Institui o “Programa Mais Médicos” e dá outras providências. BATISTA, LE; WERNECK, J; 

LOPES, F. (Orgs). Saúde da população negra. Brasília, DF: ABPN - Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros; 2012. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa/Portugal: Edições 70, 

2010.Lucélia Luiz Pereira; Leonor Maria Pacheco dos Santos; 

 

14564   PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO NORDESTE: AVALIAÇÃO DAS 

INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Introdução - Em 2013, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Mais Médicos no Brasil, 

tendo em vista a problemática da carência de médicos no Sistema Único de Saúde (SUS), 

especialmente na Atenção Primária à Saúde (BRASIL,2013). Essa estratégia gerou controvérsias 

e ampla exposição política e midiática, em detrimento da análise crítica da situação, 

dificultando a compreensão do potencial dessa iniciativa. Entre as ações iniciais de 

implantação do programa, o MS lançou chamadas públicas para o ingresso temporário de 

médicos na APS em regiões prioritárias, eixo de orientação designado ‘Projeto Mais Médicos 

para o Brasil’ (PMMB). Ação que contou com o recrutamento de profissionais estrangeiros, 

após a adesão insuficiente de médicos que atuavam no país (OLIVEIRA, 2015). Passados pouco 

mais de dois anos de implantação do projeto, o MS relatou que 18.240 médicos participavam 

do projeto em 4.058 municípios, além de 34 distritos indígenas, beneficiando cerca de 63 

milhões de pessoas (BRASIL, 2015). Em que pese o significativo aporte de médicos na APS e a 

relevância do problema que o PMMB busca intervir, o conhecimento acerca dos resultados 

dessa iniciativa é incipiente.  

Objetivos - Avaliar o PMMB na Região Nordeste, com o uso das internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) como indicador de efetividade da Estratégia de Saúde da 

Família, contextualizando-as pela razão de médicos por 10.000 habitantes, nas unidades 

federativas.  

Metodologia - Pesquisa quantitativa realizada em duas etapas: exploratória e avaliativa com 

seleção e análise de uma CSAP. O agravo selecionado foi a diarreia e gastroenterite de origem 

infecciosa presumível (DG), ao considerar três aspectos: elevada frequência de internações, 

simplicidade de intervenção e ocorrência histórica no Nordeste (NE). O período de referência 

dos dados foi de setembro/2012 a agosto/2015. Esse intervalo incluiu o ano que antecedeu o 

início do PMMB e os dois primeiros anos de sua execução. Foram coletados dados relativos ao 

provimento de médicos no NE e aqueles resultantes das internações por DG. A amostra foi 

constituída por 1.242 municípios do NE (69,2%). A análise de dados constou da comparação 



das médias de internação em séries temporais, da região e dos estados (testes Scott-Knott e 

Friedman). Também se calculou o desempenho dos estados nas reduções de médias 

observadas e elaborou-se taxas padronizadas das populações amostrais e da concentração de 

médicos por território.  

Resultados e Discussão - As internações por DG totalizaram 181.152 casos na amostra de 

municípios, no período investigado. As médias de internação passaram de 6.092,8 casos no 

primeiro ano, para 5.040,5 no segundo e, 3.962,7 no terceiro. A redução de média do 1° ao 3° 

ano correspondeu a 35,0%. A tendência de queda observada é corroborada pelo estudo de 

Boing et al. (2012), ao analisar período distinto, mas com menor intensidade de redução. 

Todos os estados apresentaram redução das médias de internação, destacando-se o melhor 

desempenho do Piauí (18,3%); estado que teve uma das maiores taxas de incorporação de 

médicos pelo programa, permitindo inferir a ação desta maior oferta. O incremento de 

médicos na APS, a partir do PMMB, variou de 20 a 45% do quantitativo de médicos que havia 

nos estados à época de oficialização do projeto. Todavia, em alguns municípios, houve redução 

do número de profissionais após a incorporação de médicos pelo PMMB. Evidência que sugere 

a ocorrência de reposição ou substituição de profissionais. Houve homogeneidade na 

distribuição de médicos na Região. Fato que demonstra a busca por tornar essa oferta mais 

equânime, mas ainda não pautada pelas diferenças de perfis epidemiológicos.  

Conclusões/Considerações Finais - Na última década a DG estava entre as três principais 

causas de internações por condições sensíveis à APS e permanece uma condição de 

mortalidade relevante. Apesar de ser uma CSAP, trata-se de um problema complexo e 

consequência de outros condicionantes, sendo o sistema de saúde limitado para erradicá-la. 

Não obstante os limites da função do médico na APS, o estudo elucida que o PMMB 

influenciou a redução das internações por DG, sendo importante a continuidade de 

investimentos nesse nível de atenção para a melhoria das condições de saúde da população. 

Recomenda-se que futuros estudos incorporem outras variáveis na análise dos efeitos do 

PMMB e utilizem métodos qualitativos para a investigação de questões pouco sensíveis à 

objetivação dos métodos quantitativos. Os autores deste estudo, integrantes do Grupo de 

Pesquisa Economia Política da Saúde da UFPE, agradecem o financiamento do Ministério da 

Saúde/CNPq, que permitiu a sua realização.  

Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Brasília, 2013. BRASIL. Ministério 

da Saúde. Programa mais médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2015. 128 p. ISBN: 978-85-334-2284-1. OLIVEIRA, Felipe Proenço de et al. Mais 

Médicos: um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. Interface (Botucatu), 

Botucatu v. 19, n. 623-634, set. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-

57622014.1142>. Acesso em: 29 mar. 2016. BOING, Antonio Fernando et al. Redução das 

internações por condições sensíveis à atenção primária no Brasil entre 1998-2009. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 359-366, abr. 2012. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000011>. Acesso em: 30 mar. 2016.Rogério  

Fabiano Gonçalves; Adriana Falangola Benjamin Bezerra; Islândia Maria Carvalho de Sousa; 

Oswaldo Yoshimi Tanaka; Carlos Renato dos Santos; Keila Silene de Brito e Silva; 

 

 



 

 

14623 FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS MÉDICOS INTERCAMBISTAS DO 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PARÁ 

Introdução - O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 e um de seus objetivos é a 

contratação emergencial de profissionais. Através do acordo com a OPAS, muitos médicos 

cubanos preencheram as vagas que não foram ocupadas por brasileiros. Houve, porém, grande 

mobilização contra o Programa por parte dos movimentos médicos, que criticaram a formação 

dos profissionais estrangeiros, considerando-a insuficiente.  

Objetivos- Esta pesquisa tem como objetivo analisar a formação/experiência desses 

profissionais, através da investigação de suas origens e educação acadêmica, se possuem pós-

graduação e experiências profissionais em Cuba e em outros países.  

Metodologia - A pesquisa foi realizada a partir dos dados coletados no Projeto Multicêntrico 

“Avaliação da implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil” (Sub-projeto: “Análise da 

efetividade da iniciativa Mais Médicos  a “Missión Barrio Adentro”, na Venezuela. Além disso, 

indicaram ter ampla experiência em Cuba, especialmente na área da saúde da família. 

Demonstraram, também, que uma de suas motivações é a dedicação à causa da saúde pública.  

Conclusões/Considerações Finais - Podemos concluir que os médicos cubanos possuem 

formação acadêmica suficiente para atuar no Brasil, ainda que não tenham feito o Revalida. 

Suas experiências anteriores e seu histórico de participação em missões e programas apontam 

que eles têm os requisitos necessários para atuar no processo de prevenção, promoção e 

assistência na atenção básica.  Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. 

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 

6.932, de 7 de julho de 1981 e dá outras providências. Diário Oficial da União 2013a; 23 out. 

MORAIS, I.E.T. Al. Jornais Folha de São Paulo e Correio Braziliense: o que dizem sobre o 

programa mais médicos? Rev Esc Enferm USP 2014; 48 (Esp2): 112-120. SANTOS, L.M.P. 

Projeto de Pesquisa Análise da efetividade da iniciativa Mais Médicos na realização do direito 

universal à saúde e na consolidação das Redes de Serviços de Saúde. 2015. SANTOS, L.M.P. 

Mais Médicos program: provision of medical doctors in rural, remote and socially vulnerable 

areas of Brazil, 2013–2014. The International Eletronic Journal of Rural and Remo-te Health 

Research, Education, Practice and Policy. © James Cook University 2016. 

Roseane Bittencourt Tavares; Hilton Pereira da Silva; 

 

14684 ATENÇÃO NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: PRÁTICAS DE MÉDICOS 
INTERCAMBISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
 
Introdução - Em 2013, foi criado no Brasil o Programa Mais Médicos (PMM), com o objetivo 
central de fixar médicos em municípios distantes dos grandes centros urbanos e com maior  
vulnerabilidade social (BRASIL, 2013a), além de formar recursos humanos na área médica para 
o Sistema Único de Saúde (SUS). A atenção básica à saúde (ABS), na qual esses profissionais 
realizam ações que vão desde a promoção da saúde, prevenção de agravos à cura e 
reabilitação, inclui ações de alimentação e nutrição, organizadas como Atenção Nutricional 
(AN), por força do perfil epidemiológico e da transição nutricional (JAIME et. al., 2011). Na 
matriz das ações de A&N na ABS considera-se que a atenção nutricional implica em diferentes 



níveis de intervenção (diagnóstico, promoção da saúde, prevenção de doenças, e 
assistência/tratamento/cuidado) e diferentes sujeitos de abordagem (indivíduos, família, 
comunidade). Passa-se, portanto a contar com médicos, muitos estrangeiros, com outras 
formações e experiências, atuando em municípios de maior vulnerabilidade social e maior 
risco de insegurança alimentar e nutricional. Problematiza-se, então, como os intercambistas 
estão atuando no campo da atenção nutricional na ABS.  
Objetivos - Analisar as práticas que os  médicos do PMM estão incorporando à Atenção 
Nutricional na Atenção Básica à luz do proposto na matriz das ações de alimentação e nutrição 
na ABS e na Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Metodologia Os resultados 
analisados integram como subprojeto o projeto “Análise da efetividade da iniciativa Mais 
Médicos”, financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde/DECIT, de abrangência nacional. A 
pesquisa foi realizada em 3 municípios do interior da Bahia, com densidade menor do que 0,5 
médico/1000 habitantes e integrantes da amostra do projeto nacional. A coleta de dados foi 
feita em 2015 e 2016. Os dados foram analisados a luz da Teoria Fundamentada em Dados, 
com o suporte do software Atlas.ti, contemplando todas as etapas estabelecidas pelo método 
(NICO, 2007). As entrevistas semiestruturadas com os médicos utilizaram dois roteiros: 1. 
Visão e avaliação dos médicos quanto ao funcionamento do SUS e a experiência do 
profissional no PMM, no contexto do município; e 2. Perguntas sobre a atenção nutricional 
realizada pelos médicos. As entrevistas foram gravadas e transcritas. Foram entrevistados 7 
médicos, 5 cubanos e 2 brasileiros.  
 
Resultados e Discussão - As formas de operar a atenção nutricional na ABS em sua maioria 
envolvem, segundo os entrevistados, as orientações sobre alimentação saudável e específicas 
para patologias em palestras, atendimento ambulatorial, salas de espera, e também visitas 
domiciliares, muito valorizadas pelos cubanos. Nas orientações os profissionais referiram 
abordar o consumo alimentar do brasileiro, fazendo sugestões de modificações, discorrendo 
sobre a higiene e o modo de preparo dos alimentos, e outros temas gerais para além daquelas 
da relação direta com alimentação. Entre os médicos brasileiros, mesmo quando transcendem 
a prática ambulatorial, referiram a atenção nutricional relacionando-a ao cuidado específico, 
apesar de reconhecerem a interferência de outros fatores no estado de saúde. Os médicos 
cubanos defenderam o trabalho em equipe e multiprofissional para adquirir melhores 
resultados, e referiram compreender outras deficiências estruturais como um problema de 
saúde. De uma forma geral, no entanto, o trabalho desses profissionais tem na educação em 
saúde o principal orientador, sendo este o cerne da ação no cotidiano dos serviços.  
 
Considerações Finais - A investigação sobre as práticas realizadas pelos médicos do PMM, 
obteve como resposta a realização de atividades comuns à atenção básica: orientações sobre 
alimentação saudável e específicas para patologias em palestras, atendimento ambulatorial, 
salas de espera, e visitas domiciliares. Contudo, as formas de operar a AN pelos cubanos 
demonstrou maior aproximação de mais fatores para além dos determinantes biológicos da 
saúde do que pelos médicos brasileiros, que mesmo considerando a importância deles não 
incorporavam à sua prática e se aproximavam muito da abordagem clínica. Assim, observa-se 
que a valoração das orientações sobre alimentação e nutrição é comum a todos os 
entrevistados, e são fortemente consideradas por eles como uma forma de melhorar a saúde 
dos usuários, mas nem todas as formas de operar a atenção nutricional consideravam nessas 
orientações os diversos determinantes da saúde: fatores sociais, econômicos, culturais, 
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.  
Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 
Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, 
e dá outras providências. Brasília, DF, 2013 JAIME, P. C.; SILVA, A. C. F.; LIMA, A. M. C.; 
BORTOLINI, G. A. Ações de alimentação e nutrição na atenção básica: a experiência de 
organização no Governo Brasileiro. Rev. Nutr., Campinas, v. 24, n. 6, p. 809-824, Dec., 2011. 
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NICO, L. S.; BOCCHI, S. C. M.; RUIZ, T.; MOREIRA, R. S. A Grounded Theory como abordagem 
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15780 PROGRAMA MAIS MÉDICOS – ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Introdução - No cotidiano das equipes de saúde da família nos municípios que receberam 

médicos através do Programa Mais Médicos para o Brasil – PMM, desde sua implantação em 

2013, principalmente onde havia uma grande dificuldade de fixação de médicos ou quando 

havia, não estavam presentes todos os dias e horários esperados, houve um perceptível 

avanço nos processos de trabalho das equipes e tem sido uma experiência muito positiva, 

tanto para as equipes e gestores, quanto para os usuários. O PMM chegou ao Rio Grande do 

Norte em 2013 e preencheu o vazio assistencial de médicos nas equipes de saúde da família 

em 114 municípios do estado, da capital Natal a municípios com menos de 20.000 habitantes.  

Objetivos - Esse estudo tem como objetivo, apresentar uma análise descritiva dos indicadores 

de produção de consultas e encaminhamentos médicos de uma equipe da estratégia saúde da 

família realizada na atenção básica, com o enfoque no PMM, no município de Alexandria.  

Metodologia - Foram analisados dados do E-SUS AB considerando a informações fornecidas 

pelas equipes de saúde da família do município de Alexandria, estado do Rio Grande do 

Norte/RN, entre os meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, período onde o médico do 

PMM estava na equipe de saúde de Alexandria. Alexandria pertence a VI região de saúde do 

estado, possui segundo o IBGE, uma população estimada de 13.839 habitantes. Foi analisada a 

produção ambulatorial da equipe considerando Consultas eletivas, Urgência, Acidente no local 

trabalho, outros tipos de acidente de trânsito, outros tipos (lesões/envenenamento por 

agentes físico e químicos). O município foi escolhido por ser considerado de pequeno porte, 

ter apenas uma equipe de saúde da família com médico do Programa Mais Médicos (médico 

da cooperação entre Ministério da Saúde e Organização Pan-americana da Saúde -OPAS), com 

características rurais e de difícil acesso a grandes centros urbanos como Natal.  

Resultados e Discussão - Em janeiro de 2014, após a chegada do profissional médico do PMM, 

em cooperação com a OPAS, os atendimentos médicos que incluem Consultas eletivas, 

Urgência, Acidente no local trabalho ou a serviço da empresa, Acidente no trajeto para o 

trabalho, outros tipos de acidente de trânsito, outros tipos (lesões/envenenamento por 

agentes físico e químicos) foram de 2757. No mês de fevereiro de 2014 o número de 

atendimentos foi de 3011, demonstrando já um crescimento no quantitativo de atendimentos. 

A crescente de atendimentos seguiu uma constante durante o ano de 2014 e 2015, chegando a 

3473 em agosto de 2015, a 3651 em novembro de 2015 e a 3978 em novembro de 2016. Os 

procedimentos da atenção básica incluem ações de promoção e prevenção em saúde, sejam 

ações coletivas e individuais, além de procedimentos clínicos e de atividade diagnóstica.  

Conclusões/Considerações Finais - O incremento na quantidade de atendimentos médicos na 

atenção básica no município, vem demonstrar uma demanda reprimida ao longo dos anos que 



antecederam a chegada do profissional do PMM. Também mostra a importância na 

longitudinalidade do cuidado ao demonstrar que mesmo com a presença constante do médico 

na unidade, a população continua procurando a equipe e o cuidado médico. As consultas 

clínicas não foram as únicas a aumentarem no período, mas também as atividades de 

prevenção e promoção em destaque as ações educativas. Nos locais mais remotos e de difícil 

acesso, nas regiões rurais, nas piores condições de estrutura, o PMM não somente deu 

resultado como reforçou a estratégia de saúde da família da qual o programa é parte.  

Referências Ministério da Saúde, Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. Programa Mais 

Médicos. Miranda, Gabriella Morais Duarte; Mendes, Antonio da Cruz Gouveia; Silva, Ana Lúcia 

Andrade da; Santos Neto, Pedro Miguel dos. A ampliação das equipes de saúde da família e o 

programa mais médicos nos municípios brasileiros. Trab. educ. saúde; 15(1) Jan.-Apr. 2017. 

Organização Pan-Americana da Saúde Estudo de caso do Programa Mais Médicos no Rio 

Grande do Norte: caminhos percorridos, produções e criações de conhecimento no Semiárido 

Potiguar. Brasília, DF: OPAS, 2016. 73p.: il. (Série Estudos de Caso Sobre o Programa Mais 

Médicos 3) 
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14752 MODIFICAÇÕES DE INDICADORES DE RESOLUTIVIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA EM 

MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DE NORTE PARTICIPANTES DO PMMB 

Introdução - O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) objetiva fortalecer a Atenção 

Básica (AB) no Sistema Único de Saúde. Esse processo de qualificação do cuidado em saúde 

depende da gestão das redes, que pode ser indicado pela resolutividade dos problemas de 

saúde na AB. Objetivos Verificar as modificações ocorridas em indicadores de resolutividade da 

atenção básica em municípios do Rio Grande do Norte (RN) participantes do PMMB de 2013 a 

2015.  

Metodologia - Consiste em um estudo ecológico cujas unidades de análise foram compostas 

pelos 167 municípios do RN. A variável dependente foi dicotômica: presença ou ausência do 

PMMB por municípios do estado. As variáveis independentes de resolutividade da AB, com 

dados provenientes do DATASUS, foram: variação anual dos encaminhamentos para nível 

secundário e terciário realizados pela AB, e variação anual das internações por condições 

sensíveis a AB, ambos por municípios e dicotômicas [reduziu/aumentou]. Utilizou-se estatística 

descritiva de frequências.  

Resultados e Discussão - Verificou-se que 97 municípios do RN possuíam médicos do PMMB 

entre 2013 e 2015. Ocorreu redução dos encaminhamentos para nível secundário e terciário 

realizados pela AB em 73% dos municípios com PMMB. Além de ter sido identificada redução 

de internações por condições sensíveis a AB em 62% dos municípios com PMMB. Porém, 

quando comparou-se esses indicadores nos municípios com e sem PMMB não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, apesar das frequências serem mais 

elevadas no primeiro grupo de municípios. A ausência dessas diferenças entre os municípios 

pode não ter sido encontrada, pois, na prática, verifica-se que a gestão possui grande 

interferência. 



Conclusões/Considerações Finais - Observou-se, portanto, melhorias nos indicadores de 

resolutividade na AB nos municípios com PMMB constatada pelo maior percentual de redução 

dos encaminhamentos e internações por condições sensíveis a atenção básica. Porém, outros 

estudos precisam ser realizados considerando indicadores de qualidade da gestão. 

Diôgo Vale; Clécio Gabriel de Souza; José Adailton da Silva; Petrônio Souza Spinelli; Ayanara 
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13595 FINALIDADE DO PROCESSO DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, APÓS 

A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM UM MUNICÍPIO BAIANO 

Introdução - O processo de trabalho em saúde é constituído, segundo Mendes-Gonçalves 

(1992, 1994), por agentes (trabalhadores de saúde); objeto de trabalho (necessidades 

humanas de saúde socialmente referenciadas); instrumentos do trabalho; e a finalidade do 

trabalho (produção do cuidado). Nesse sentido, o instrumento interage com o objeto de 

trabalho e a finalidade deve ser estabelecida antes mesmo do processo de ação, para a 

transformação do objeto. No entanto, essa finalidade assume um caráter normativo e 

prescritivo de trabalho, tornando-se comum encontrar trabalhadores que atuam na Estratégia 

Saúde da Família e não possuem o esclarecimento sobre os elementos que compõem o 

processo de trabalho em saúde (MARQUI et al., 2010). Para tentar facilitar o processo de 

trabalho destes trabalhadores, algumas estratégias e programas foram implantados pelo 

governo brasileiro (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012), sendo destacado neste estudo, a criação do 

Programa Mais Médicos, regulamentado pela Lei n° 12.871/2013 (BRASIL, 2013).  

Objetivos  -  Analisar a finalidade do processo de trabalho em saúde na Estratégia Saúde da 

Família, após a implantação do programa mais médicos em um município da Bahia. 

Metodologia Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, realizado em um 

município de grande porte da Bahia. Foram entrevistados trabalhadores de saúde do ensino 

superior e técnico, sendo incluídos intencionalmente na pesquisa: médicos estrangeiros; 

enfermeiros; técnicos de enfermagem; agentes comunitários de saúde; cirurgiões-dentistas e 

técnicos em saúde bucal. Selecionou-se apenas um trabalhador de cada profissão que tivesse o 

maior tempo de atuação nas unidades de saúde da família. A coleta de dados, deu-se por meio 

da entrevista semiestruturada, análise de documentos e observação sistemática, no período 

de junho a julho de 2016, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, sob número do parecer: 1.530.791. O material empírico foi 

analisado utilizando-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

Resultados e Discussão Emergiram das entrevistas os seguintes achados sobre a finalidade do 

trabalho em saúde na Estratégia Saúde da Família, após a implantação do programa mais 

médicos: ajudar as pessoas, construir vínculos e realizar o acolhimento com os usuários; 

desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; atender a sintomatologia 

apresentada pelos usuários; atender às demandas programáticas do Ministério da Saúde e 

Secretaria Municipal de Saúde; atender as necessidades individuais e pessoais (financeiras e de 

conhecimento); melhorar a saúde de usuários pobres que não têm condição para realizar um 

tratamento particular. Nesse sentido, apesar de algumas falas sinalizarem para mudança do 

modelo de atenção biomédico, na prática, por meio das observações e análises de 

documentos, bem como do próprio discurso de alguns trabalhadores, evidenciou-se que a 

finalidade do trabalho é voltada para recuperar o corpo adoecido e evitar o aparecimento de 

doenças.  



Conclusões/Considerações Finais - Conclui-se que apesar da vinda dos médicos estrangeiros 

para o contexto da Estratégia Saúde da Família, não houve modificação sobre a finalidade do 

trabalho da equipe, a qual continua voltada para o procedimento-centrado. Pôde-se observar 

durante a coleta de dados, a adaptação do trabalhador médico a um serviço já consolidado e 

estruturado que segue e prioriza a lógica da produtividade em detrimento de ações voltadas 

para a promoção da saúde. Conclui-se que um trabalhador não consegue modificar por si só 

essa lógica de organização da equipe de atenção à saúde que é realizada em todo o País e que 

antecede a criação do Sistema Único de Saúde. Apesar dos avanços advindos com o programa 

mais médicos na Estratégia Saúde da Família, a finalidade do trabalho em saúde ainda é um 

paradigma a ser enfrentado.  

Referências BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 279p BRASIL. 

Ministério da Saúde. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Diário oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF,22 out. 2013. MARQUI, A. B. T. et al. 

Caracterização das Equipes da Saúde da Família e de Seu Processo de Trabalho. Rev. Esc. 

enferm. USP, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 956-961, dez. 2010. MENDES GONÇALVES, R. B. Práticas 

de Saúde: Processos de Trabalho e Necessidades. São Paulo: Prefeitura Municipal de São 

Paulo, 1992. ______. Tecnologia e Organização social das práticas de saúde: características 

tecnológicas de Processo de Trabalho na rede estadual de centros de saúde de São Paulo. São 

Paulo: Hucitec, 1994. REIS, D. O.; ARAÚJO, E. C.; CECÍLIO, L. C. O. Políticas públicas de saúde: 

Sistema Único de Saúde. 2 unidade. São Paulo: UNIFESP, 2012. 
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13470 A OFERTA DO SERVIÇO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE NO BRASIL, NA 

PERSPECTIVA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

Introdução-  A Atenção Primária em Saúde (APS) apontada como principal porta de entrada no 

sistema de saúde no Brasil, sustenta em seu arcabouço teórico (princípios norteadores) e 

prático (por suas ações e programas) a proposição de conversão do modelo assistencial 

biomédico para uma perspectiva baseada na prevenção e promoção da saúde. Para além de 

tal característica, no caminho da implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) é 

considerada como o nível de atenção estruturador da (re) configuração do SUS. A tendência à 

concentração de médicos nos grandes centros urbanos demonstra, em alguma medida, o 

interesse dos médicos ao trabalho nos níveis de média e alta complexidade. Portanto, a 

assimétrica distribuição do profissional médico no território brasileiro frente ao grande 

contingente populacional faz da oferta de serviços médicos insuficiente para atender toda a 

demanda. Nesse contexto, é parte do processo de mudança e reorganização da atenção, 

constituir o aumento da cobertura de “mais médicos” em regiões mais vulneráveis do país, 

para tanto o governo federal institui o Programa Mais Médicos (PMM) em 2013.  

Objetivos- O estudo tem como objetivo identificar mudanças no quantitativo de médicos em 

regiões do Brasil e o incremento no número de atendimentos realizados por médicos após o 

PMM ser implantado. Metodologia A abordagem metodológica que guia todo estudo se da no 

âmbito da dimensão quantitativa por meio de análise descritiva de dados, acompanhada de 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa que preza pela abordagem quantitativa tem como objetivo 

trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis de uma realidade (SERAPIONI, 2000). 

A coleta de dados se deu a partir de consulta ao DATA-SUS, incluindo a Base de Dados do CNES 

e informações específicas sobre o PMM disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A análise de 



dados foi guiada no intuito de identificar o número de profissionais médicos da Estratégia de 

Saúde da Família lotados em municípios de extrema pobreza por mil habitantes, por região do 

país, tendo como recorte temporal uma breve comparação no período de 2012 a 2015.  

Resultados e Discussão  

Os dados confirmam inserção significativa de médicos na APS com incremento da oferta e 

cobertura. Quanto à demografia médica em 2012 predominava a razão médico/habitante 

menor que 1/1.000 em quase toda a região norte, parte do nordeste e centro oeste, regiões 

consideradas menos atrativas para fixação de médicos. Em 2015, a tendência de 2012 parece 

se manter. Entretanto, nota-se um adensamento na região Norte, Centro-Oeste e na porção 

sul do Nordeste aproximando a assistência médica no SUS para aqueles que vivem em regiões 

de pobreza. Para Girardi (2016) em março de 2013 havia 1.200 municípios com falta de 

médicos, em setembro de 2015, cai para 777. No aspecto político, o PMM se apresenta como 

parte da intensificação de ações dos atores governamentais como a nova Política Nacional de 

Atenção Básica e o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

(BRASIL, 2012). A partir de 2013 aconteceu aumento de consultas médicas. A oferta dos 

serviços em 2.347 municípios com médico do PMM, com um incremento de 34,9% de 

consultas básicas (parâmetro de 4.428.112 em janeiro/13 e 5.972.908,janeiro /14) e uma 

redução de 20,8% de encaminhamentos hospitalares no Brasil (MDS, 2014).  

Conclusões/Considerações Finais - O estudo evidencia que o PMM ao levar médicos para a APS 

traça um caminho que busca mitigar efeitos danosos a saúde da população das regiões mais 

vulneráveis do país, de modo que atua no nível de atenção fundamental a reconversão do 

modelo assistencial. Como resultado de esforços destaca-se o incremento do quantitativo do 

profissional médico nessas áreas. Apesar do estudo não demonstrar uma correlação explícita 

sobre o impacto do PMM, há indícios de impacto do PMM nos indicadores de saúde relativos a 

atenção primária. Logo, a temática carece de mais esforços que sejam capazes de obter novas 

informações. Para tanto, emerge a necessidade de se verificar outros aspectos que possam se 

relacionar à implantação do programa no Brasil, vez que sua proposta vai além do 

investimento no profissional médico e se insere uma perspectiva interssetorial.  

Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Programa mais médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros Brasília: Ministério 
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brasileiro em uma perspectiva internacional. Interface (Botucatu).,n. 19, v.54, p.623-34. 2015. 
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14717 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MÉDICOS 

ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARTICIPANTES DO PMMB NO RIO GRANDE DO NORTE 

Introdução - O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) é uma inciativa governamental 

interministerial (Ministério da Saúde e Ministério da Educação)[1], tendo iniciado no Rio 

Grande do Norte em 2013 com a adesão de 243 médicos distribuídos em 97 municípios. O 

provimento emergencial de médicos vem acompanhado de iniciativas de formação 

permanente que visam qualificar as ações na atenção básica, como a obrigatoriedade de 

cursar especialização em saúde da família[2] proporcionados pela Universidade Aberta do SUS 

(UNA-SUS) em parceria com algumas instituições de ensino superior, como a Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel). O Curso de Especialização em Saúde da Família da UFPel objetiva 

ampliar “a capacidade de gestão e de organização de serviços de Atenção Primária à Saúde e 

Saúde da Família, a qualificação da prática clínica, a institucionalização da avaliação e 

monitoramento em saúde”. Esse processo educativo gera um trabalho de conclusão de curso 

que registra todo processo formativo de análise situacional, projeto de intervenção, execução 

e avaliação da intervenção[3].  

Objetivos - Caracterizar o perfil de trabalhos de conclusão do curso de especialização em saúde 

da família desenvolvido por médicos do PMMB no Rio Grande do Norte. Metodologia Tratou-

se de um estudo bibliométrico descritivo dos trabalhos de conclusão do curso (TCC) da 

especialização em saúde da família, ofertado pela UFPel, de médicos que atuavam no PMMB 

no RN em 2015 e 2016. Foram considerados todos os TCC finalizados e disponíveis na 

Plataforma Educacional de Saúde da Família – kurt kloetzel 

(https://dms.ufpel.edu.br/p2k/#login). Nesse acervo virtual foi realizada a busca avançada 

utilizando os critérios: Estado [RN] e Programa [PMMB]. Essa busca gerou os seguintes dados 

que foram organizados em planilha eletrônica: título do trabalho, autor, ação programática 

(tema), data de defesa, cidade. Nessa planilha foi adicionada uma coluna classificando os 

municípios nas oito regiões de saúde do RN. Por fim foram construídas as variáveis de 

frequência: número de TCC por município, número de TCC por região de saúde, frequência de 

TCC por tema no RN, frequência de TCC por tema por região de saúde do RN.  

Resultados e Discussão - No curso de especialização da UFPel foram encontrados 141 TCC 

cadastrados e defendidos por médicos do PMMB no RN. Esses distribuídos em 63 municípios e 

nas oito regiões de saúde. Os três municípios que tiveram o maior número de TCC foram Natal 

(17), Mossoró (13), Macaíba (11). A região de saúde com maior número de TCC foi a sétima 

(36) e a com menor, foi a oitava (7). Em todo o estado o tema (ação programática) mais 

trabalhado foi Atenção à saúde das pessoas com HAS e DM (44%), seguido de Atenção à saúde 

da mulher – câncer de colo de útero e mama (26%), Atenção à saúde do idoso (13%), Atenção 

à saúde da mulher – pré-natal (11%) e Atenção à saúde da criança (7%). Verificou-se que o 

tema mais frequente em quase todas as regiões de saúde foi Atenção à saúde das pessoas com 

HAS e DM, exceto na quinta região que foi Atenção à saúde da mulher – pré-natal (60%). O 

tema Atenção à saúde da criança e Atenção à saúde da mulher – pré-natal foi menos 

frequente em cinco e três das regiões de saúde, respectivamente. Verifica-se que as 

intervenções atenderam a demanda crescente das doenças crônicas não transmissíveis nos 

territórios, comum ao perfil epidemiológico do Brasil [4].  

Conclusões/Considerações Finais - Constata-se a finalização da especialização na UFPel por 

58% dos médicos pactuados pelo PMMB durante os dois primeiros anos do programa no RN, 

isto configurando-se como um aspecto positivo à qualificação das ações de atenção básica nos 

territórios. Além disso, a maior frequência de TCC com temas relacionados a doenças crônicas 



não transmissíveis em detrimento das ações de saúde materno infantil é sugestiva da 

consonância entre os trabalhos produzidos e o perfil epidemiológico dos territórios. Porém, a 

baixa frequência de trabalhos com o público materno infantil, pode ser explicada pela histórica 

organização dessas ações nos territórios que antecedem até mesmo a Estratégia Saúde da 

Família e o Sistema Único de Saúde. Contudo, outros estudos a partir desse material 

bibliográfico podem ser realizados buscando compreender, por exemplo, que estratégias 

foram utilizadas nas intervenções, e como essas foram avaliadas.  

Referências - 1. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Programa Mais Médicos: orientações para organização da atenção básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 2. Organização Pan-Americana da Saúde. Estudo de caso 

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

criações de conhecimento no Semiárido Potiguar. Brasil, DF: OPAS, 2016. 3. Brasil, Ministério 

da Saúde. Universidade Aberta do SUS. Universidade Federal do Pelotas. Departamento de 

Medicina Social. Especialização em Saúde da Família: Projeto Pedagógico. Pelotas: 

Universidade Federal de Pelotas; 2014 [acesso em 26 jan 2017]. Disponível em: 

https://unasus.ufpel.edu.br/moo-dle/documentosmenu/ProjetoPedagogico_2014.pdf 4. Chor, 

Dora, and Paulo Rossi Menezes. “Saúde no Brasil 4 Doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil: carga e desafios atuais.”The Lancet 2011: 60135-9. 
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14742 ANÁLISE DO PROCESSO DE SUPERVISÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: 

POTENCIALIDADES E BARREIRAS. 

Introdução -  O Programa Mais Médicos do Brasil (PMMB) é uma iniciativa do Governo Federal 

que iniciou em julho de 2013, com o propósito de fortalecer a Atenção Primária em Saúde 

(APS), melhorar a distribuição e assistência de médicos em áreas carentes e contribuir para 

reestruturação da formação dos profissionais e dos serviços de saúde (1). O programa conta 

com médicos brasileiros e estrangeiros, que tem o apoio de supervisores e tutores, sendo 

estes ligados a uma Instituição de Ensino Superior, responsáveis pelo acompanhamento das 

atividades práticas e orientação acadêmica (2). A reorientação das práticas em saúde é 

baseada principalmente em ações de caráter preventivo (3). Para tanto, o programa busca 

estratégias para a capacitação profissional no âmbito da atenção básica e valorização da força 

de trabalho em saúde coletiva. Nesse sentido os supervisores desempenham um papel técnico 

e pedagógico, realizando visitas periódicas para análise das atividades desenvolvidas (4). No 

entanto, o processo de supervisão apresenta pontos de atenção, barreiras e limitações que 

devem ser discutidos na busca por melhorias e potencialidades do programa.  

Objetivos- Esse trabalho teve como objetivo analisar o processo de supervisão do programa 

mais médicos no Estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito às suas potencialidades e 

barreiras. Metodologia Trata-se de um estudo transversal, realizado por meio da análise de 

dados secundários contidos no Relatório de Supervisão Prática do PMMB, compreendendo os 

anos de 2014 e 2015 e tomando como base uma amostra de 50 relatórios selecionados de 

forma aleatória. Esse relatório é preenchido mensalmente pelos supervisores na plataforma 

WebPortfólio e é dividido nas seções: identificação, que contém dados dos supervisores e dos 

médicos inscritos no programa e local de atuação; processo de supervisão, que observa o 

desenvolvimento das atividades práticas e o cumprimento da carga horária, avaliação mensal, 



suporte do município, espaço para relato de intercorrências e o item de planejamento prévio 

para próxima supervisão Nesse trabalho foram analisadas seis variáveis: atuação do médico e 

processo de trabalho com a equipe de saúde, redes de atenção e média das notas atribuídas 

aos médicos com relação ao envolvimento comunitário, assiduidade, condutas terapêuticas e 

atividades em saúde coletiva.  

Resultados e Discussão -  Pôde-se observar com os dados analisados que foram desenvolvidas 

reuniões periódicas em equipe para planejamento de ações e discussões do projeto 

terapêutico de forma satisfatória, apesar de em alguns casos ocorrerem atrasos devido a 

chegada de novos profissionais e de adaptação dos recém-chegados. Na variável redes de 

atenção foi observada uma dificuldade na acessibilidade dos serviços, com entraves no 

processo de referência, além do impacto no tempo de marcação de consultas, realização e 

entrega de exames de apoio diagnóstico. No que diz respeito à avaliação dos supervisores e da 

equipe quanto criação de vínculos com as famílias pelos médicos, numa escala de 0 a 10, 

obteve-se uma média de 8,6 ± 1,44. Com relação a realização correta da anamnese, exame 

físico e uso racional dos recursos diagnósticos, a média dos participantes do programa ficou 

em 8,7 ± 1,37. No quesito assiduidade e pontualidade a nota média atribuída aos médicos foi 

de 9,3 ± 1,30 e no aspecto desenvolvimento de atividades comunitárias a média foi de 6,72 ± 

1,28. 

Conclusões/Considerações Finais -  Como pontos positivos da supervisão, os mais evidentes 

foram o conhecimento, a postura e a abordagem clínica observada nos médicos. Por outro 

lado, como pontos negativos observou-se a baixa motivação para atividades em grupo e 

envolvimento comunitário. Podemos observar que o papel do supervisor revelou um papel 

importante no acompanhamento dos profissionais do programa, principalmente no processo 

de adaptação do idioma para os médicos estrangeiros e de aproximação com os locais e 

equipe de trabalho, além de maior efetivação e controle da carga horária mínima a ser 

cumprida. As barreiras do processo de supervisão ainda estão atreladas à condições de 

infraestrutura e organização dos serviços, contudo as mudanças na forma de assistência e a 

maior cobertura dos espaços e serviços tem sido avaliadas como potencialidades do programa.  

Referências 1. Brasil. Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. Dispõe sobre a 

implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Diário Oficial da União 2013; 8 jul. 2. 

Pinto HA, Sales MJT, Oliveira FP, Brizolara R, Figueiredo AM, Santos JT. O Programa Mais 

Médicos e o fortalecimento da Atenção Básica. Divulg.saúde debate 2014; 51:105-120. 3. 

Collar JM, Neto JBA, Ferla AA. Formulação e impacto do Programa Mais Médicos na atenção e 

cuidado em saúde: contribuições iniciais e análise comparativa. Saúde em Redes 2015; 1(2):43-

56. 4. Carvalho M, Santos NR, Campos GWS. A construção do SUS e o planejamento da força 

de trabalho em saú- de no Brasil : breve trajetória histórica. Saúde em Debate 2013; 

37(98):372-387. 
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15092 O FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NUMA ESF COM 

PROGRAMA MAIS MÉDICO. 

Introdução Relato de experiência numa ESF do Município de Milagres-CE, vinculada ao 

Programa Mais Médico. A organização da assistência à criança contempla uma série de ações 

como atendimentos individuais e coletivos. O fluxograma analisador é um dispositivo que 

fomenta a visibilidade dessas ações e dá praticidade ao trabalho, garantindo acesso tanto ao 

serviço de saúde como também a oferta de cuidados.  

Objetivos-  Reorganizar a atenção a crianças de 0 a 2 anos por meio do fluxograma analisador 

como ferramenta de gestão no processo de trabalho de uma ESF com Programa Mais Médico.  

Metodologia- Para a construção do fluxograma foi realizada uma reunião com os membros da 

ESF I e usuários do serviço. Utilizamos a roda de conversa, onde discutiu-se sobre o processo 

de trabalho e a utilização de fluxogramas como ferramenta de reorganização de fluxos e 

resolução de problemas. Assim, foi escolhida a realização do fluxograma de atendimento às 

crianças de 0 a 2 anos. Critérios foram priorizados na escolha: grande demanda atendida nesta 

faixa etária, melhor implementação da puericultura, incentivo a consulta compartilhada, 

incentivo ao acolhimento e melhor condução dos problemas identificados.  

Resultados e Discussão - O fluxograma abre espaço para uma construção dinâmica, que dá 

visibilidade a questões antes não percebidas pelos trabalhadores. A integração para a atenção 

à saúde da criança foi potencializada pela participação do médico inserido na equipe pelo 

programa mais médico, diferenciando o processo de trabalho que se institui com assistência 

compartilhada, multiprofissional, com vinculação ao serviço e usuário centrado. Construído 

coletivamente, o produto desta experiência permeou a implementação efetiva da 

puericultura, instituiu a consulta compartilhada entre médico, enfermeiro e odontólogo no 

atendimento à criança, fomentou o acolhimento e a melhor condução dos problemas 

identificados.  

Conclusões/Considerações Finais - A percepção dos problemas existentes que por vezes 

dificultavam o itinerário da criança na unidade, foi evidenciada por esta potente ferramenta, o 

fluxograma, o qual funcionou como um apoio para a reorganização do processo de trabalho 

em saúde direcionando e efetivando o cuidado ao foco pretendido de promoção e vigilância á 

saúde, usuário centrado. 
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15872 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS PROGRAMAS DE PROVIMENTO DE 

MÉDICOS NA BAHIA 

Introdução - A questão da dificuldade de interiorização da atenção à saúde no Brasil é antiga. 

Neste contexto, nasceu em 2011 o PROVAB e a aposta do governo à indução do provimento 

emergencial de médicos na AB seguiu com o Programa Mais Médicos em 2013. Os Programas 

possuem a perspectiva da integração ensino-serviço, com atuação dos médicos na Atenção 

Básica do SUS em regiões com maior necessidade social e dificuldade de atrair e fixar 

profissionais. Os médicos possuem atividades de supervisão acadêmica realizadas por 

médicos. A distribuição dos supervisores no PMMB é realizada de forma regionalizada e por 

ordem de classificação da seleção, porém com regramentos diferentes entre os programas, na 

Bahia. Apesar de nacionalmente a IS ter autonomia para indicar os supervisores, no PROVAB 

Bahia, foram criados critérios para seleção. Leva em consideração se o candidato possui 

experiência como médico na APS, formação em MFC ou áreas afins, experiência com docência 

e como supervisor em edições anteriores. Só em 2015 com a portaria 585 do MEC estipula 

perfil para os supervisores do PMM.  

Objetivos-  Avaliar o processo de supervisão aos médicos dos programas de provimento 

médico do governo federal. Identificar possíveis relações dos dispositivos utilizados na 

supervisão com a qualificação do cuidado integral dos médicos dos programas de provimento; 

Identificar potências e fragilidades da supervisão. Conhecer as experiências e percepções dos 

médicos sobre a supervisão.  

Metodologia - A fim de avaliar a prática da supervisão do PMM na Bahia, a pesquisa tem 

caráter qualitativo, o qual segundo Minayo: “se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem 

e pensam” proposta de emprego de técnica para a coleta de dados foi a realização de 

entrevistas abertas para cada clientela específica (médicos e supervisores da Bahia, vinculados 

ao PMMB, englobando PROVAB). A entrevista aberta contou também com questões 

norteadoras, “roteiro invisível” de para os supervisores e para os médicos supervisionados. 

Com o qual, “o entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema e as perguntas do 

investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às reflexões”.  

Resultados e Discussão - Os dados obtidos foram organizados em dois núcleos de sentido 

(Percepções sobre a supervisão e DISPOSITIVOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA SUPERVISÃO, 

quatro temas (POTENCIALIDADES, FRAGILIDADES, RELATÓRIOS e OUTROS DISPOSITIVOS) e 

sete categorias (Contribuição na qualificação do cuidado integral; Contribuições na 

organização processo de trabalho; Equalizando caminhos entre apoio e fiscal; Entraves ao 

processo de supervisão: do formato à organização local; Importância da experiência em APS 

para a qualidade da prática supervisora: “a cabeça pensa onde os pés pisam”; Variações entre 

trabalho morto e indução de visita: “Menos relatórios, mais encontros.”; Quebrando o gesso 

do protocolo e reinventando o fazer supervisão). Conclusões/ 

Considerações Finais - Uma questão que é levantada nas entrevistas é que muitas das 

contribuições não são, necessariamente, dependentes dos saberes de núcleo do supervisor 

médico. Em relação ao cuidado integral, sua qualificação tem relação direta com a ampliação 

do olhar, da clínica, das ferramentas de comunicação, da tecnologia leve. No que diz respeito 

ao processo de trabalho em APS, fica evidente que se faz em equipe e a supervisão potente 

pode ser incentivadora da coprodução de coletivos. Uma dificuldade apontada no processo de 



supervisão foi o formato e frequência das visitas. Foi questionada a efetividade do 

acompanhamento do processo e limites à educação permanente. Porém outra fragilidade 

apontada não favorece a qualificação da supervisão, mais especificamente do Mais Médicos na 

Bahia. Não existe um acolhimento, formação, manual ou critérios de seleção para os 

supervisores, situação confirmada por uma das entrevistadas “A supervisão do Mais Médicos é 

faça do jeito que você quiser‟ . 

Referências Campos FE, Machado MH, Girardi SN. A fixação de profissionais de saúde em 

regiões de necessidades. Divulg saúde debate. 2009; Conselho Federal de Medicina. 

Demografia Médica no Brasil. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo; 2013. Girardi SN, Carvalho CL, Araújo JF, Farah JQ, Maas LW, Campos LAB. Índice de 

escassez de médicos no Brasil: estudo exploratório no âmbito da Atenção Primária. 

ObservaRH; 2011. Maciel Filho R, Branco MAF. Rumo ao Interior: médicos, saúde da família e 

mercado de trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. Brasil, Ministério da Saúde. 

Portaria Interministerial n. 2.087/MS/MEC, de 1 de setembro de 2011. Brasil, Ministério da 

Saúde. Portaria nº 585, de 15 de junho de 2015. Campos GWS, Pereir Júnior N. A Atenção 

Primária e o Programa Mais Médicos do Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 

2016 etaria da Saúde do Estado da Bahia. Manual do Supervisor -PROVAB.; 2014.Mariângela; 

 

 

13357 PLATAFORMA DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS UMA 

FERRAMENTA PARA A GESTÃO 

Introdução - A Plataforma de Conhecimento Mais Médicos é uma ferramenta de gestão do 

conhecimento que propicia o intercâmbio entre pesquisadores, gestores e profissionais de 

saúde, facilitando o acesso às evidências científicas de forma oportuna. O PMM possibilita a 

produção de conhecimentos e de inovações, despertando o interesse da comunidade científica 

em produzir evidências e avaliar a sua efetividade. 

Objetivos Descrever e apresentar a Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos, como uma 

ferramenta web para a gestão do conhecimento sobre o Programa Mais Médicos  

Metodologia - Relato descritivo da Plataforma de Conhecimentos Mais Médicos, resgatando o 

ambiente organizacional e as publicações e conteúdos que compõe o acervo científico.  

Resultados e Discussão A Plataforma reúne um acervo de 208 pesquisas e publicações sobre o 

Programa Mais Médicos. Oferece um levantamento contínuo e atualizado das publicações em 

formato de artigos, trabalhos acadêmicos, capítulos de livro, e disponibiliza um panorama da 

produção científica do PMM. Possibilita o cadastramento em andamento, permitindo a 

atualização das bases de dados e a interação entre pesquisadores. Para facilitar o acesso ao 

conteúdo científico a Plataforma disponibiliza um espaço (Olhar para a Gestão) com análise e 

síntese dos resultados de pesquisas que podem ser úteis para a gestão do PMM.  

Conclusões/Considerações Finais - Chama atenção o interesse crescente da comunidade 

científica em avaliar o PMM em diversas áreas de resultado, como acesso, equidade, 

qualidade, satisfação, formação, entre outras. Os resultados apontam para a efetividade do 

PMM no fortalecimento da Atenção Básica. 
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14172 PESQUISA DE IMPLEMENTAÇÃO: MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ATINGIR A SAÚDE 

UNIVERSAL, ACESSO E COBERTURA PARA TODOS 

Introdução Apesar dos avanços no Sistema Único de Saúde, transformar o Direito 

Constitucional à saúde em realidade é um desafio. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 

em 2012 a densidade média de 2,0 médicos por 1000 habitantes variava de 0,71/1000 no 

Maranhão a 4,09/1000 no Distrito Federal. A distribuição interna nos estados também era 

desigual; em vários municípios do Norte e Nordeste não havia médico.  

Objetivo s-  Avaliar a implementação do programa Mais Médicos para o Brasil nos municípios 

com mais de 20% da população em extrema pobreza ou localizados em áreas fronteiriças 

remotas.  

Metodologia - Realizou-se uma avaliação quasi-experimental antes e depois da implementação 

do PMM nos 1.708 municípios com mais de 20% da população vivendo em extrema pobreza 

ou localizados em áreas fronteiriças remotas. A adesão ao programa é voluntária. Analisou-se 

o provimento de médicos de 2013 a 2015 (densidade de médicos), a cobertura de atenção 

primária e as hospitalizações evitáveis em municípios participantes (n=1.450) e não 

participantes (n=258). Avaliaram-se, também, os investimentos em infra-estrutura e o 

aumento de vagas nas escolas de medicina. Os dados foram extraídos dos sistemas de 

informação em saúde e publicações do Ministério da Saúde.  

Resultados e Discussão:  Nos municípios estudados, houve o provimento de 4.917 médicos até 

setembro de 2015. O número de municípios com mais de 1,0 médico por 1000 habitantes 

dobrou, de 163 em 2013, para 348 em 2015. A cobertura de atenção primária nos municípios 

participantes aumentou de 77,9% para 86,3%. As hospitalizações evitáveis por condições 

sensíveis à atenção primária diminuíram de 44,9% para 41,2% nos municípios participantes, 

mas permaneceram inalteradas nos não participantes. Registrou-se maior investimento em 

infra-estrutura nos municípios participantes comparados com os elegíveis, mas não 

participantes. Houve um aumento expressivo no número de escolas de medicina ao longo do 

período de estudo. 

 Conclusões - Considerações Finais Outros países com carência de médicos poderiam se 

beneficiar das lições do programa brasileiro para alcançar o direito universal à saúde. 
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14195 O PROVAB COMO ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE MÉDICOS EM ÁREAS 

REMOTAS OU DESASSISTIDAS, SEGUNDO OS EGRESSOS DE 2013 

Introdução - O estudo das estratégias e políticas de provimento e fixação de médicos em áreas 

com escassez de profissionais de saúde têm sido alvo de inúmeros debates e investigações 

pelas autoridades sanitárias e centros acadêmicos nacionais e internacionais. No Brasil, várias 

estratégias foram adotadas em diferentes momentos. Mais recentemente, podemos destacar 

dois programas cujo propósito principal é a alocação de médicos para atuar nas Unidades 

Básicas de Saúde nas regiões prioritárias do SUS: o Programa de Valorização do Profissional da 

Atenção Básica (PROVAB) e o Programa Mais Médicos (PMM). O PROVAB, anterior ao Mais 

Médicos, foi instituído em 2011 por uma Portaria Interministerial, com o propósito de 

estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais no âmbito 

da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família, e tem como objetivo e conformação 

básica, alocar profissionais em municípios com escassez de médicos e qualifica-los por meio de 

cursos de especialização em atenção básica à saúde. O PROVAB oferece ainda um bônus aos 

participantes que se traduz em uma pontuação adicional no exame para ingresso em qualquer 

programa de residência médica.  

Objetivos - O objetivo deste trabalho foi avaliar o PROVAB como estratégia de atração e 

fixação de profissionais para atuar em áreas de escassez, segundo a perspectiva dos médicos 

que participaram da segunda edição do PROVAB, decorrido em 2013. Os dados provenientes 

desse estudo se apoiam nas pesquisas de monitoramento do PROVAB realizadas ao final de 

cada edição, como uma das estratégias de avaliação do Programa a fim de subsidiar as 

tomadas de decisão sobre o mesmo a cada novo edital. Metodologia O público alvo da 

pesquisa foram os 3.048 médicos que concluíram as atividades da edição do PROVAB 2013, 

segundo informações provenientes de cadastro disponibilizado pela UNA-SUS. A amostra foi 

constituída a partir das características dos municípios de atuação dos médicos. Levou-se em 

consideração a região geográfica do município, bem como seu perfil de vulnerabilidade, de 

acordo a tipologia de classificação utilizada pelo Ministério da Saúde. O cálculo da amostra 

resultou numa amostra de 719 médicos. Os dados foram coletados por meio de Entrevistas 

Telefônicas Assistidas por Computador (ETAC), durante os meses de janeiro e julho de 2015. 

Para a coleta dos dados dos egressos, foi construído um questionário eletrônico, dividido em 

quatro blocos: (i) dados de identificação; (ii) dados do trabalho; (iii) dados de formação 

profissional; (iv) dados opinativos sobre o Programa. Responderam ao estudo 502 médicos, o 

que representou 69,8% da amostra. 

 Resultados e Discussão - Todos os entrevistados da amostra eram brasileiros e em sua maioria 

(53,2%) do sexo masculino. Desses, a maior parte (82,6%) era constituída de jovens com até 30 

anos de idade e recém-formados, visto que mais de 85% da amostra era composta por 

médicos que se graduaram nos três últimos anos anteriores à sua entrada no programa. No 

que diz respeito à natureza da instituição onde os médicos concluíram sua graduação, os 

dados coletados indicam maior prevalência das instituições públicas (57,8% dos casos). Entre 

aqueles que formaram em instituições privadas, 41,2% recebeu algum tipo de bolsa ou 

financiamento. O maior atrativo à participação no PROVAB 2013 consistiu na garantia de 

bonificação de 10% na pontuação nos processos seletivos de residência médica: 81,9% dos 

entrevistados relataram esse fator como importante atrativo, muito superior à remuneração, 

destacada, por 37,5% dos respondentes. A existência de um plano de carreira, vínculo 

trabalhista estável e condições de trabalho adequadas foram apontados por mais de 90% dos 



entrevistados como fatores que levariam à fixação dos médicos em áreas remotas ou 

desassistidas. 

Conclusões/Considerações Finais - A garantia de bonificação de 10% na pontuação nos 

processos seletivos de residência médica mostrou-se como o principal atrativo para a 

participação no PROVAB 2013 e foi também o principal motivo que levaria os egressos a 

recomendar o programa. Como fatores que levariam à fixação em áreas remotas ou 

desassistidas, mais de 90% dos entrevistados apontaram a existência de um plano de carreira, 

um vínculo trabalhista estável e uma estrutura física adequada do local de trabalho, o que 

corrobora a ideia de que apenas a remuneração não é suficiente para a fixação de médicos 

nessas localidades. O PROVAB se mostrou uma importante estratégia de atração de médicos 

em áreas remotas ou desassistidas. Entretanto, para a fixação destes profissionais nos 

municípios onde estão atuando, são necessárias políticas que combinem diversos fatores, 

como aqueles apontados neste estudo.  

Referências 1. Campos FE, Machado MH, Girardi SN. A fixação de profissionais de saúde em 

regiões de necessidades. Revista Divulgação em Saúde para Debate, n.44. Rio de Janeiro, 2009. 

p. 13-24. 2. Portaria Interministerial Nº 2.087, de 1º de setembro de 2011. Institui o Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica. DF: Ministérios da Saúde e Educação. D.O.U. 

1 set 2011. 3. Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado – EPSM/NESCON/FM/UFMG. 

Avaliação e análise do perfil dos médicos do PROVAB 2013 e suas opiniões quanto à 

participação no Programa (relatório de pesquisa). [internet]. Belo Horizonte, UFMG, 2015, 

[acesso em 7 mar. 2016]. Disponível em: <http://epsm.nescon.medicina.ufmg.br/epsm/>.. 4. 

Oliveira CM, Cruz MM, Kanso S, Reis AN, Lima A, Torres RMC, et al. Avaliabilidade do Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB): desafios para gestão do trabalho. 

Ciência & Saúde Coletiva, vol. 20, no 10. Rio de Janeiro, RJ, 2015.Alysson Feliciano Lemos;  

Cristiana Leite Carvalho; Sabado Nicolau Girardi; Jackson Freire Araujo; Tiago Henrique França; 

Joice Carvalho Rodrigues; 

 

15345 PRODUÇÃO DE FATOS POLÍTICOS NO GOVERNO DILMA ROUSSEFF: O CASO DAS 

ENTIDADES MÉDICAS 

Introdução A produção científica sobre a Reforma Sanitária Brasileira (RSB) tem sido objeto de 

estudo de distintos pesquisadores (ESCOREL, 1999; COHN, 2009, PAIM, 2008). Para alguns 

autores, a RSB é um movimento concluído e para outros, constitui-se um processo inconcluso, 

presente na atualidade no centro das disputas políticas e práticas de saúde em distintas 

conjunturas (PAIM, 2008; FLEURY, 2009). Por ocasião do regime militar, o movimento da RSB 

teve o protagonismo das Entidades Médicas (EM), articuladas em torno do processo que ficou 

conhecido como “Renovação Médica”, que implicou na mobilização de muitos profissionais 

desta categoria em torno das eleições para a direção de Associações, Sindicatos e Conselhos 

(CAMPOS, 1988). Outros trabalhos recentes tomaram as EM como objeto de investigação, a 

exemplo de Gomes (2016) que analisou a atual configuração da categoria médica no Brasil; 

Pereira et al (2016) e Santos (2015), analisaram a conjuntura política na implantação do 

Programa Mais Médicos (PMM); e Ribeiro (2015), analisou os conflitos na mídia entre o 

governo e a classe médica. Assim, pergunta-se: Qual o posicionamento das EM nas Políticas de 

Saúde no governo Dilma Rousseff? 



Objetivos -  Considerando  a força e representatividade da categoria médica na atual 

conjuntura, este trabalho objetiva analisar o posicionamento das EM acerca nas políticas de 

saúde no governo Dilma Rousseff, buscando saber em que medida produziram fatos políticos, 

interferindo na agenda do Estado, em 2015. Metodologia Acompanhou-se de 1º de janeiro a 

31 de dezembro de 2015 três sites de EM: Conselho Federal de Medicina (CFM - 

http://portal.cfm.org.br/); Associação Médica Brasileira (AMB- http://amb.org.br/) e 

Federação Nacional dos Médicos (FENAM - http://www. fenam.org.br/.). As notícias foram 

coletadas, lidas, resumidas e processadas em matriz de excel. Categorizou-se as notícias em 24 

temas de relevância para o estudo, destes, a maior parte delas se enquadravam no tema 

“movimento médico” que relacionou 48 matérias, seguido de “formação médica” com 40, 

“mais especialidades” (30), “política” (28), “Programa Mais Médicos (PMM)” (28), 

“financiamento” (25) e “gestão do trabalho” que contou com 19 reportagens. Na análise, 

tomou-se as EM como feixe de forças, atravessando Estado e interferindo no processo político 

geral (GRAMSCI, 1980), para compreender os interesses que as EM expressaram em torno das 

Políticas de Saúde e que, por sua vez, produziram fatos políticos para a agenda do Estado. 

Resultados e Discussão No período estudado, as EM posicionaram-se e geraram “polêmica”, 

particularmente, em torno do PMM. A mobilização da categoria médica resultou na 

articulação com atores do legislativo, opositores do governo, bem como, o então vice-

presidente da República, Michel Temer. A crítica e articulação foram construídas sob o 

argumento de “constantes falhas do governo no trato com os médicos, e o desrespeito ao 

conhecimento cientifico da categoria (...) (FENAM, 08/07/2015) e em torno dessa questão, 

criou-se a Frente Nacional em Defesa da Saúde, da Medicina e do Médico. A formação médica 

também foi alvo de críticas, notadamente, a criação de novos cursos de medicina e a 

distribuição de vagas para instituições privadas, segundo as EM, construindo um verdadeiro 

“balcão de negócios”. Com efeito, as EM criaram o Sistema de Avaliação das Escolas Médicas 

(SAEME), sob coordenação do CFM. Também a formação de especialista e o Programa Mais 

Especialidades foram objeto de posicionamento contrário pelas EM. A mobilização da 

categoria médica sobre isso, levou a queda do Decreto nº 8497, que criou o Programa; e a 

substituição deste, por outro decreto com a inclusão de sugestões oriundas das EM. 

Conclusões/Considerações Finais No período estudado, as EM desenvolveram um papel de 

“oposição” às Políticas de Saúde do governo federal direcionadas à categoria médica, 

notadamente o PMM e seus desdobramentos, além de outras pautas, a exemplo das novas 

diretrizes para o parto Cesáreo. Houve críticas generalizadas ao conjunto de med medidas 

emitidas pelo governo em questão, envolvendo elaboração das novas diretrizes curriculares 

publicadas em 2014, a abertura e distribuição de novos cursos de medicina entre outros. As 

articulações oriundas da categoria médica com atores do legislativo, favoreceram a 

acumulação de forças políticas e poder, em prol dos interesses coorporativos da classe, 

mantendo sua hegemonia no direcionamento das políticas de saúde de interesse para os 

mesmos e culminando com a produção de fatos políticos substantivos em 2015. Referências 
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14511 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA PERSPECTIVA DOS CICLOS DE 

ADESÃO E CRITÉRIOS DE PRIORIDADE. 

Introdução - Com o objetivo de promover a equidade e universalização do direto à saúde no 

Brasil, o Programa Mais Médicos prevê em seus princípios a necessidade de garantir a atenção 

às populações que se encontram em situação vulnerabilidade. Dessa forma, foram criados 

perfis de prioridade para participação dos municípios. Contudo, dos 3785 municípios aderidos 

até o quinto ciclo, 1408 não eram prioritários.  

Objetivos - Analisar o provimento de médicos para o programa Mais Médicos de acordo com o 

perfil dos municípios ao longo dos ciclos de adesão.  

Metodologia:  Captando o PMM como uma intervenção para diminuir a carência de médicos 

nas áreas prioritárias para o SUS, foram solicitados dados relevantes ao processo de alocação 

dos médicos do PMM durante os 5 primeiros editais de adesão de médicos ao Departamento 

de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde - DEPREPS do Ministério 

da Saúde, e posteriormente recebidos. Esses dados foram analisados nos softwares Microsoft 

Excel 2013 e Quantum GIS 2.0.1-Dufour. Ainda foram classificados os municípios em 

prioritários e não prioritários conforme classificação usada pelo PMM no mês de julho de 

2014.  

Resultados e Discussão - No final do processo do 5º Ciclo de adesão de médicos ao PMM, 

foram lotados 14.168 médicos em 3.785 municípios, dos quais 11.129 foram lotados em 2.420 

municípios prioritários; e 3.039 foram para 1.365 não prioritários. O 1º Ciclo do PMM 

contemplou em edital 29,3% dos municípios prioritários e nenhum município não prioritário. 

Até o 2º Ciclo, o PMM já havia beneficiado em edital 89,4% dos prioritários e 0,4% dos não 

prioritários. O consolidado dos municípios favorecidos ainda no 3º Ciclo era de 95,2% dos 

prioritários e 55% dos não prioritários; no 4º Ciclo, 96,2% dos prioritários e 99,1% dos não 

prioritários. Já no 5º Ciclo, 100% dos municípios aderidos foram contemplados.  

Conclusões/Considerações Finais - O PMM é uma política estratégica e possibilitou a ampliação 

da cobertura na atenção básica à saúde em municípios vulneráveis e prioritários para o SUS. 

Contudo, ao longo de sua implementação deixaram-se de observar os objetivos do programa, 

o que possibilitou que municípios que não tendiam aos critérios estabelecidos aderissem ao 

PMM. 
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14553 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM REGIÕES DE SAÚDE 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Introdução - Desde a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), tem sido desafiador 

operacionalizar seus princípios. Entre as dificuldades existentes, a oferta insuficiente de 

assistência médica na Atenção Primária à Saúde (APS) caracteriza problema persistente. De 

modo geral, há concentração de médicos em grandes centros urbanos e escassez em regiões 

com menor desenvolvimento socioeconômico. A dificuldade de se assegurar o provimento de 

médicos na APS tende a aumentar as internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 

(CSAP), que são doenças tratáveis na APS, mas, devido à falta de resolutividade da mesma, se 

agravam e determinam a necessidade de internações evitáveis. Dadas às circunstâncias, o 

Ministério da Saúde passou a adotar uma série de medidas para fortalecer os municípios com 

maior fragilidade em garantir essa atenção. Entre elas, o Programa Mais Médicos (PMM) foi 

desenvolvido como forma de garantir provimento de médicos para a APS nessas regiões. 

Tratando-se de estratégia recente, os seus resultados precisam ser conhecidos e avaliados 

para colaborar com o processo dialógico de construção e consolidação do SUS. 

 Objetivos - Avaliar a efetividade do Programa Mais Médicos nos municípios participantes do 

sertão de Pernambuco, a partir da observação do comportamento das internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Primária.  

Metodologia- A variável de interesse do estudo foi o número mensal de internações por CSAP 

registrado em municípios de Pernambuco. Foram utilizados dados secundários do Sistema de 

Informações Hospitalares para coletar o quantitativo mensal de internações para cada grupo 

de CSAP, do período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2015. A análise dos dados teve como 

referência o cálculo das médias de internações por grupo de CSAP, estabelecendo-se ponto de 

corte na série temporal para avaliar a influência do PMM. Os municípios foram classificados 

em dois grupos conforme a presença ou ausência de médicos do PMM. As médias de 

internações por CSAP calculadas nos dois intervalos da série temporal foram comparadas pelo 

teste t de Student pareado. Esse procedimento foi realizado para os dois grupos de municípios 

da amostra. Em seguida obteve-se a diferença entre as médias subtraindo os valores do 

período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013 pelos valores de janeiro de 2014 a fevereiro 

de 2015.  

Resultados e Discussão - Foram encontradas diferenças estatísticas de média de internações 

por CSAP nas duas amostras de municípios, os participantes ou não do programa, inclusive 

com queda na média de internações. Um resultado esperado, visto que, embora o PMM seja 

recente, a adoção de estratégias para fortalecimento da APS já vem em longo prazo. Porém, 

nem todos os grupos de internações por CSAP obtiveram diferenças estatisticamente 

significativas ou seguiram um padrão de redução. Alguns deles apresentaram aumento na 

média de internações para as duas amostras de municípios, o que é natural, visto que foram 

trabalhados grupos de doenças distintas e com características próprias, que obedecem a 

diferentes variáveis. Observou-se, no entanto, resultados ligeiramente superiores na amostra 

de municípios com médicos do programa, principalmente em condições que tratam de 

doenças de impacto mais tangível, como o grupo das gastroenterites. Além disso, ao se 

observar todas as internações por CSAP, sem mais dividi-las em seus grupos de patologia, 

nota-se que apenas a amostra de municípios participantes do programa apresentaram redução 

na média de internações. 



Conclusões/Considerações Finais - Os resultados, principalmente quando analisados de forma 

global, sugerem um impacto positivo do Programa. Cabe ressaltar que o Programa, durante o 

período estudado, era relativamente recente e, portanto, alguns fatores podem necessitar de 

mais tempo para serem alterados, assim são necessários mais estudos com diferentes 

abordagens para que possam evidenciar em que medida o PMM tem contribuído para alterar 

ou não o cenário de internações. Por fim, é importante lembrar que o provimento desses 

profissionais além de uma medida emergencial, é temporário para auxiliar os municípios 

desprovidos de assistência médica ou com oferta descontínua dessa atenção para garantir o 

acesso necessário, promovendo maior equilíbrio entre os perfis de saúde de diferentes 

territórios, até que o país seja capaz de solucionar seus problemas de distribuição médica, 

principalmente por meio de medidas de longo prazo, inclusive, inerentes a outros aspectos do 

PMM, para além do provimento de profissionais. Referências 1. Souza GCA, COSTA ICC. O SUS 
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14347 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DA 

MACROREGIÃO NORTE DO PARANÁ SEGUNDO PERCEPÇÃO DAS EQUIPES GESTORAS 

Introdução - As dificuldades de provimento e fixação do profissional médico já eram sentidas 

desde o início da ESF. Há registros de que municípios dos estados do Tocantins, Acre e 

Maranhão possuíam em seus quadros médicos estrangeiros   em 1999, sendo a maioria de 

Cuba (DAL POZ, 2002). Vazios assistenciais decorrentes dessa escassez repercutem no acesso e 

na qualidade dos serviços prestados, o que gera insatisfação por parte dos usuários 

(CARVALHO e SOUZA, 2013). O Programa Mais Médicos (PMM) foi instituído pelo Ministério da 

Saúde (MS) com ações voltadas para a reordenação das ofertas de cursos e vagas em cursos de 

medicina e o aperfeiçoamento de médicos na Atenção Básica, mediante integração ensino-

serviço, inclusive com a possibilidade de intercâmbio internacional. Tem como finalidade a 

diminuição da carência de médicos em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), com grande vulnerabilidade social e sanitária, e o fortalecimento de ações de atenção 

primária à saúde. O médico participante recebe uma bolsa formação do MS e deve cumprir 

uma carga horária de 40 h semanais. O gestor municipal deve assegurar moradia, alimentação 

e condições adequadas de trabalho (BRASIL, 2013).  

Objetivos -  Identificar os impactos do PMM nos Municípios de Pequeno Porte (MPP) da macro 

região norte do Estado do Paraná segundo a percepção das equipes gestoras, pois nesta 

região, dos 97 municípios, 82 são de pequeno porte (84,5%) e mais da metade (N=62) 



aderiram ao PMM (75,6%), e esta região apresentou uma proporção de 0,51 médico/1.000 

habitantes na Atenção Básica (NUNES et al., 2015). Metodologia Este trabalho pro-vem do 

projeto da pesquisa “A Gestão do Trabalho no SUS em Municípios de Pequeno Porte do Paraná 

a partir do Olhar da Equipe Gestora”, financiado pela Fundação Araucária (PPSUS 04/2012) e 

aprovada pelo CEP/UEL (parecer nº 146/2012). Foi desenvolvido nos 82 MPP da macrorregião 

norte do Paraná, que é composta por cinco Regionais de Saúde (RS), e foi realizado em dois 

movimentos. O primeiro, denominado “Descortinando a Equipe Gestora”, para indicação dos 

profissionais. O segundo, denominado “A Escuta da Equipe Gestora”, foi composto de duas 

etapas. Na primeira foram realizadas entrevistas (roteiro estruturado) com todos os 

integrantes das equipes, para identificação do perfil. A segunda, de natureza qualitativa, foi 

por meio de um curso sobre gestão do trabalho no SUS, nas sedes das cinco RS (abril-

julho/2015), em que foram apresentados os resultados da primeira etapa e discutido questões 

norteadoras sobre o tema, que foram gravadas e transcritas.  

Resultados e Discussão - Os profissionais cubanos se destacaram por um perfil adequado a 

ESF, principalmente pelo acolhimento, cumprimento de horário, atividades de educação em 

saúde, identificação do processo saúde-doença, visitas domiciliares, etc. No entanto, devido a 

rotina local e a grande demanda de consultas, nem todos mantiveram esse padrão 

diferenciado. Com raras exceções, o relacionamento desses médicos com a população foi bom, 

mesmo com as dificuldades de comunicação iniciais, sanadas com a presença de profissionais 

de outras categorias durante os primeiros atendimentos. No entanto, com os demais 

profissionais médicos houve conflitos relacionados a carga horária e condutas. Algumas 

equipes consideraram que, somando   todas as despesas que cabiam aos municípios, mais a 

redução do incentivo da ESF, o PMM não se mostrou tão vantajoso, mas que sem o PMM não 

conseguiriam prover as equipes de profissionais que cumprissem as 40h preconizadas. 

Também se sentiram incomodados quanto aos recursos repassados aos países de origem dos 

médicos estrangeiros. Supostamente por economicidade, alguns municípios substituíram os 

médicos das equipes da ESF por médicos do PMM, mesmo sendo desaconselhado pelo MS.  

Conclusões/Considerações Finais As dificuldades de provimento e fixação do profissional 

médico é um problema crônico para a gestão do SUS. Aspectos como remuneração, condições 

de trabalho, dificuldade de acesso aos locais de trabalho e exigências de cumprimento de 

carga horária ou de dedicação exclusiva, baixas oportunidades de progressão na carreira, 

vínculos precários, ausência de formação prévia para atuar na ESF, são fatores que podem 

influenciar na atração e fixação desses profissionais. Estes fatores nem sempre encontram- se 

sob a governabilidade dos gestores de MPP. O2015. PMM está cumprindo seu objetivo de 

provimento emergencial e diminuição da carência de profissionais médicos nas equipes da ESF 

e contribuindo assim com o aumento do acesso da população não apenas a esse profissional, 

mas também a uma série de ações que dependem de sua presença, apesar das dificuldades de 

comunicação, do excesso de demanda e dos conflitos com os médicos locais. Referências 
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