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RESUMO 

 

A escassez de médicos e os desequilíbrios geográficos destes profissionais são problemas em 

sistemas de saúde de diversos países. Em 2013, no Brasil, verificava-se uma razão de dois 

médicos por mil habitantes e uma distribuição desigual destes nas regiões do país. Para reverter 

este cenário, foi instituído o Programa Mais Médicos para o Brasil, estruturado em três eixos: 

o provimento emergencial de profissionais médicos denominado de Projeto Mais Médicos 

(PMM); o investimento na Rede de Serviços Básicos de Saúde; e o desenvolvimento da 

formação médica no Brasil. A presente tese busca analisar o impacto do PMM para o Brasil na 

atenção básica da saúde. Para tanto, inicialmente, foi feita uma descrição da distribuição e perfil 

dos profissionais participantes do Projeto no território brasileiro a partir de estatísticas 

descritivas. O PMM aumentou o número de médicos por habitantes no país e, em regiões e 

municípios mais necessitados de saúde básica, esse acréscimo se deu por médicos cubanos. Em 

seguida, foi estimada a probabilidade de municípios participarem do Projeto Mais Médicos e 

terem suas vagas solicitadas preenchidas, por meio de modelos probit e logit multinomial. Os 

municípios que estão classificados no perfil de 20% de pobreza, apesar de considerados 

prioritários pelo PMM, possuem chances menores de solicitarem médicos e de participarem do 

programa, em relação aos municípios da categoria Demais Localidades os quais não tem perfil 

prioritário para o programa; já os municípios da categoria G100, composta pelos100 municípios 

com mais de 80.000 habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública per capita e alta 

vulnerabilidade social de seus habitantes, no geral, possuem chances maiores de participar do 

programa e receber médicos; os municípios em Região Metropolitana apresentam 

probabilidades menores de preenchimento de todas as vagas solicitadas ao programa. Por fim, 

foi mensurado o efeito do Projeto Mais Médicos sobre indicadores estratégicos de saúde, 

relativos à cobertura, acesso e resolutividade dos serviços de saúde, que possam ser 

potencialmente impactados pela intervenção desenvolvida pelo PMM e usados frequentemente 

na literatura. Para tanto, utilizou-se o método de diferença em diferenças com Propensity Score 

Matching, para o período de 2012 a 2015. No geral, os resultados não identificaram efeitos do 

programa sobre o número de consultas médicas realizadas na atenção básica, número de 

nascidos vivos de mãe sem consultas do tipo pré-natal, mortalidade neonatal e mortalidade 

neonatal tardia; ressalta-se uma diminuição de 3,6 pontos percentuais no número de nascidos 

vivos com 1 a 6 consultas durante o pré-natal e um aumento de 4,13 pontos percentuais na 

categoria de 7 ou mais consultas para modelos com todos os municípios; houve um aumento na 

cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da Família e no número de visitas domiciliares 

realizadas pelos médicos, e uma diminuição na taxa de mortalidade geral, entretanto todos estes 

efeitos apresentaram magnitudes pequenas. O modelo apenas para os municípios da categoria 

Demais Localidades indicou que o PMM reduziu as internações por condições sensíveis, mas 

também com coeficiente estimado de magnitude pequena. Conclui-se que o Projeto Mais 

Médicos atingiu seu objetivo inicial, de aumentar o provimento de médicos no Brasil, entretanto 

sem alterar a concentração de médicos em algumas regiões e sem conseguir a inserção de 

médicos em regiões consideradas prioritárias ainda que os impactos na saúde da população são 

incipientes, mostrando a necessidade de aprimoramento e redirecionamento de algumas ações 

do Programa. 

 

Palavras-chave: Escassez de médicos. Recrutamento de médicos. Programa Mais Médicos. 

Indicadores de saúde. Diferença em diferenças. Propensity Score Matching.  
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ABSTRACT 

 

The shortage of physicians and geographical imbalances are professionals in many health 

systems, constituting a global crisis. In 2013 Brazil there was a ratio of 2 doctors per 1000 

inhabitants, and a poor distribution of these regions of the country. In an attempt to develop the 

scenario for the development of the Mais Médicos Program for Brazil, structured in three axes: 

emergency provision of medical professionals called Mais Médicos Project (PMM), investment 

in the basic health services and development of medical training Brazil. This thesis aims to 

analyze the impact the impact of PMM for Brazil on basic health care. To this end, we described 

the distribution and profile of the participants of the Project in Brazilian territory by descriptive 

statistics. The PMM increased the number of doctors per inhabitant in the country, in regions 

and municipalities most in need of basic health care for Cuban physicians. After, it was 

estimated a probability of participation in the municipalities of the More Doctors Project 

achieved by probit and multinomial logistic regression. Municipalities that are classified in the 

20% poverty profile, despite being considered a priority by the PMM, have smaller chances of 

requesting physicians and, consequently, of participating in the program, in relation to the 

municipalities considered in other localities, without defined priority profile. The municipalities 

participating in the G100 have a greater chance of participating in the program and receiving 

doctors. The municipalities that are in the Metropolitan Region to present smaller chances of 

having all as requested vacancies to the program completed. Finally, it was measured to the 

effect of the More Doctors Project on strategic health indicators, selected according to the 

research criteria. It was used a difference-in-differences with Propensity Score Matching 

approachs for the period from 2012 to 2015. In general, there were no impacts on the number 

of medical consultations, number of live births of mothers without prenatal care, neonatal 

mortality and late neonatal mortality. A decrease of 3.6 percentage points was observed in the 

number of live births with 1 to 6 visits during the prenatal period and an increase of 4.13 

percentage points in the category of 7 or more visits for estimates with all municipalities. There 

was an increase in the coverage of the Family Health Strategy units and the number of home 

visits performed by physicians, and a decrease in the overall mortality rate, however showed 

small magnitudes. The estimation for the municipalities of other localities presented a decrease 

in the ICSAB, of magnitude also small. the Mais Medicos Project increased the number of 

doctors in Brazil, but, was observed a concentration of doctors in some regions and a low 

availability of doctors in priority areas. On the other hand, the health impacts of the population 

are still incipient, showing a need for improvement and redirection of some actions of the 

Program. 

 

Keywords: Physician shortage. Physician recruitment. Mais Médicos Program. Health 

indicator. Difference-in-differences. Propensity Score Matching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde é um direito humano que, independente de quaisquer características 

sociais, econômicas ou políticas, deve ser preservada e promovida pela sociedade (SCARATTI, 

2007). 

Com esse objetivo, foram constituídos os sistemas de saúde os quais buscam, por 

meio de três níveis - atenção primária (atenção básica), atenção secundária (média 

complexidade) e atenção terciária (alta complexidade) -, otimizar a saúde da população (WHO, 

1978). 

O primeiro nível, atenção primária, deve ser desenvolvido o mais próximo possível 

da sociedade, pois se refere ao primeiro contato dos indivíduos, família e sociedade com o 

sistema de saúde. Nele, deve ser resolvida a maioria dos problemas de saúde da população 

sendo considerado a porta de entrada da atenção à saúde (STARFIELD, 2002; WHO, 1978). 

Alguns estudos demonstraram que a atenção primária tem um elevado impacto 

potencial sobre os níveis de saúde da população, diminuindo as taxas de internação, mortalidade 

por causas prematuras e custos na oferta dos demais serviços de saúde (MACINKO et al, 2003; 

STARFIELD et al., 2005; WHO; 2004; STARFIELD, 2002). Entretanto, muitas vezes a 

prestação desse serviço encontra barreiras na disponibilidade de profissionais, principalmente 

médicos de atenção básica.  

Nos Estados Unidos, a proporção de médicos graduados que escolheram uma 

especialidade relacionada à atenção primária caiu de 60,7%, em 1997, para 42,1%, em 2006. 

No período de 2005 a 2009, apenas 28% dos recém-formados no Reino Unido planejavam 

entrar em práticas gerais e de atenção primária (PFARRWALLER et al., 2015). 

Em alguns países da OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), os percentuais de médicos generalistas são iguais ou inferiores à metade: 

compõem cerca de 50% de todos os médicos na Austrália e no Canadá, 30% no Reino Unido, 

12% nos Estado Unidos (PFARRWALLER et al., 2015). 

Além da escassez de médicos para a atenção básica, e embora muitos países tenham 

apresentado crescimento no número de médicos, verifica-se a dificuldade de cuidados primários 

devido à má distribuição geográfica dos profissionais: as áreas rurais, remotas e desassistidas 

estão ainda mais sujeitas a sofrer déficit de médicos, mesmo que exista um aumento geral no 

número de médicos (PETTERSON et al., 2012; NUNES; COSTA; SANCHES, 2017). 
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No Canadá, embora 20% da população esteja em comunidades rurais, apenas 10% 

dos médicos de atenção primária desenvolvem atividades profissionais nessas áreas (JUTZI et 

al., 2009). Já nos Estados Unidos, quase 67 milhões de americanos vivem nas 6.100 áreas 

consideradas desassistidas de cuidados primários por falta de profissionais de saúde, onde a 

proporção de médicos de atenção primária em tempo integral para a população é de 1 para 

3.500, considerada baixa (GOODFELLOW et al., 2016). 

Pode-se observar que a escassez de profissionais é um problema de abrangência 

mundial.  Desequilíbrios geográficos na força de trabalho de saúde têm sido uma característica 

de quase todos os sistemas de saúde e, especialmente, nos países em desenvolvimento, devido 

à má distribuição de profissionais (SERNEELS et al., 2007). 

Para o Brasil, em 2013, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM), verificava-se uma razão de 2 médicos por mil habitantes, inferior a de outros 

países como Argentina (3,9), Uruguai (3,7), Portugal (3,8) Reino Unido (2,7) e Espanha (3,5) 

(SCHEFFER et al., 2013). Além de apresentar uma baixa proporção de médicos por habitante, 

a distribuição desses profissionais no território nacional é desigual. A mesma pesquisa 

identificou que a região Norte possui 1,01 médicos por mil habitantes, e a região Nordeste 1,2 

médicos por mil habitantes, em contraposição com a região Sudeste onde a razão é de 2,67, a 

região Sul, com 2,09, e a Centro-oeste, com 2,05 (SCHEFFER et al., 2013). 

A escassez de profissionais médicos e sua má distribuição causa impactos negativos 

na equidade de acesso da população a serviços de saúde e, consequentemente nos resultados de 

saúde dessa população (BUYKX et al., 2010; SCOTT et al., 2013).  

Áreas que possuem uma quantidade menor de médicos estão associadas a uma taxa 

maior de mortalidade por todas as causas (SHI et al., 2003b) e maior risco de internação por 

condições sensíveis ao atendimento ambulatorial (LADITKA; LADITKA; PROBST, 2009). 

Além disso, a literatura já identificou que um maior número de médicos está relacionado com 

baixas taxas de mortalidade por doença cardíaca, câncer ou acidente vascular cerebral, 

mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, aumento no tempo de vida, diminuição do número 

de internações e do número de visitas à sala de emergência (SHI 1992, 1994; SHI et al., 2003a; 

SHI et al., 2004; VOGEL;ACKERMAN,1998; WRIGHT; RICKETTS, 2010; CHANG et al., 

2011; LEE et al., 2010; SUNDMACHER; BUSSE, 2011), menor incidência de câncer do colo 

do útero e cervical, maior probabilidade de detecção precoce do câncer de mama, uma maior 

probabilidade de ir ao médico e utilizar serviços de saúde (FERRANTE, et al., 2000; 

CONTINELLI; MCGINNIS; HOLMES, 2010). 
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Os formuladores de políticas públicas enfrentam o desafio de propor ações que 

possibilitem o recrutamento e a fixação dos médicos em áreas de escassez. Entre as estratégias 

adotadas por diversos países - como Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Austrália, México, 

Japão, entre outros - estão o serviço civil obrigatório em áreas rurais, recrutamento de 

estudantes de áreas rurais, bônus financeiro, prorrogação de visto e sistemas de bolsas, entre 

outros (MACIEL FILHO, 2007; VUJICIC; ALFANO; SHENGELIA, 2010).  

No Brasil já foram desenvolvidas algumas políticas e programas de atração e 

fixação de profissionais, tais como o Projeto Rondon e o Programa de Interiorização das Ações 

de Saúde e Saneamento (PIASS); o Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde 

(PISUS); o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) e o Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). Estas ações não geraram o 

provimento suficiente de profissionais nas áreas desassistidas.  

Como nova tentativa, em 2013, foi instituído o Programa Mais Médicos para o 

Brasil por meio da Medida Provisória nº 621/2013, posteriormente convertida pelo Congresso 

Nacional na Lei 12.871/2013. 

O Programa Mais Médicos é estruturado em três eixos. O primeiro se refere ao 

provimento emergencial de profissionais médicos denominado de “Projeto Mais Médicos” e 

busca prover a atenção básica em regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

segundo eixo trabalha com investimento na Rede de Serviços Básicos de Saúde, construindo e 

ampliando Unidades Básicas de Saúde (UBS) e investindo em suas estruturas. O terceiro eixo 

tem como propósito o desenvolvimento da formação médica no Brasil por meio da autorização 

da criação de cursos de medicina e desenvolvimento de medidas que promovam a qualificação 

durante a graduação e residências. 

Uma das maiores polêmicas do Programa Mais Médicos foi a participação de 

médicos estrangeiros em seu primeiro eixo, de provimento emergencial. O debate envolveu 

instituições e a sociedade como um todo sobre a legalidade dos contratos, a atuação dos 

médicos, a distribuição destes, o desenvolvimento do programa, bem como os resultados que 

geraria diante dos recursos investidos. Se argumentou que a criação do programa se baseava 

em interesse político e desconsiderava a realidade do SUS e a qualidade do atendimento médico 

prestado à população. Ainda, que os profissionais do programa são mal preparados, o que pode 

gerar risco a saúde da população, e que apenas o provimento de médicos não resolve a situação 

do país, que é a falta de saúde (CARAMELLI, 2013; LOPES, 2013; BRITO, 2014).  
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Segundo dados divulgados no portal do Ministério da Saúde, o programa – através 

do Projeto Mais Médicos (PMM) - gerou um aumento do número de profissionais médicos na 

atenção básica e contempla, atualmente, um total de 18.240 vagas preenchidas em 4.058 

municípios brasileiros e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) (BRASIL, 2015). 

Esse aumento de profissionais médicos possibilita a ampliação do acesso da 

população brasileira, pelo menos à atenção básica. Entretanto, apenas o maior número de 

médicos (aumento de cobertura) não implica diretamente em acesso ou melhoria na saúde da 

população. A cobertura é caracterizada como a disponibilidade da oferta, a possibilidade de ter 

e poder utilizar o serviço de saúde, enquanto o acesso está relacionado principalmente com a 

utilização de serviços de saúde de forma adequada (CONILL et al., 2011; SANCHEZ; 

CICONELLI, 2012; LEONIDAS, 2015). Logo, cobertura se diferencia de acesso, e, portanto, 

o fato do Projeto Mais Médicos para o Brasil aumentar a cobertura por meio do provimento 

emergencial de médicos, pode ou não resultar em aumento do acesso e da qualidade da atenção 

básica e consequentemente melhoria na saúde da população. 

Do exposto, essa tese tem o problema de pesquisa: “Qual o impacto do Projeto Mais 

Médicos sobre a atenção básica da saúde?” Coloca-se como objetivo geral desta pesquisa: 

analisar o impacto do Projeto Mais Médicos para o Brasil na atenção básica da saúde; com os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Investigar o problema da escassez de médicos a partir da distribuição e do perfil dos 

profissionais participantes do Projeto no território nacional. 

b) Avaliar o alcance e do Projeto Mais Médicos na provisão de atenção básica em regiões 

prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) Identificar indicadores estratégicos de saúde que possam captar o efeito do Projeto Mais 

Médicos na situação de saúde da população, cobertura, acesso e resolutividade da 

atenção básica. 

d) Mensurar o efeito do Projeto Mais Médicos sobre os indicadores estratégicos de saúde, 

explorando as heterogeneidades do impacto  

 

Seja no âmbito acadêmico ou social, cada vez mais se questiona a efetividade das 

políticas e programas que são desenvolvidos a fim de que se tenha uma maior eficiência e 

impacto dos investimentos governamentais em programas nacionais (COSTA; CASTANHAR, 

2003), principalmente quando os programas atingem uma abrangência significativa, como no 

caso do Projeto Mais Médicos. 

http://www.maismedicos.gov.br/conheca-programa
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De acordo com Matilda e Camacho (2004), dentro do contexto da saúde nacional, 

a avaliação encontra dificuldades referentes à estrutura e ao modo de produção da ciência e da 

tecnologia em saúde, bem como incompletude das políticas relacionadas aos princípios e ações 

do Sistema Único de Saúde. Se ressalta a importância de desenvolver avaliações como estas 

que buscam relacionar os resultados finais com os esforços empregados no desenvolvimento de 

ações, programas e políticas de saúde, tendo em vista que os recursos são limitados, o que 

implica em uma escolha dentro de uma agenda política.  

Sob o ponto de vista gerencial, o desenvolvimento de avaliação de políticas e 

projetos, principalmente quando estas ainda estão em curso, possibilita uma orientação aos 

tomadores de decisão quanto a sua continuidade e necessidades de correção (UNICEF, 1990).  

Não apenas os tomadores de decisão fazem uso dessas avaliações, mas também outros atores 

envolvidos, gestores de programas similares, agentes de governo, formuladores de políticas 

públicas, interessados em financiamento de projetos, cientistas sociais que buscam aprender 

com descobertas e metodologias empregadas (FARIA, 2005).  

A avaliação de políticas e programas em saúde no Brasil tem se instituído como um 

mecanismo de resultados e monitoramentos, que ampara os processos decisórios, respaldando 

a identificação de problemas, reorientando ações, avaliando a possibilidade de novas práticas e 

aferindo o impacto das ações nos serviços de saúde (BRASIL, 2005).  

Alguns estudos já analisaram os resultados obtidos pelo Programa Mais Médicos 

(ALENCAR et al., 2016; GIRARDI et al., 2016; GONÇALVES et al., 2016; RIBAS, 2016; 

LIMA et al., 2016; MIRANDA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2016; OPAS, 2015; OPAS, 

2016a; PEREIRA et al., 2015; SANTOS et al., 2016, SILVA JUNIOR et al., 2016; SILVA et 

al., 2016a; SOUZA; PAULETTE, 2015).  Estes estudos, ao desenvolverem suas análises, 

utilizaram entre os métodos de pesquisa: entrevistas, grupos focais, pesquisa documental, 

estatísticas descritivas e regressão linear. Eles identificaram, entre os resultados, um aumento 

no número de médicos em atenção primária à saúde, embora tenha sido registrada também uma 

redução na oferta regular de médicos pelos municípios, o que sugere uma substituição de 

profissionais, e redução de internações por condições sensíveis à atenção básica. De forma 

geral, estes estudos não desenvolveram avaliação do impacto do Projeto Mais Médicos, além 

de, em sua maioria, se concentrarem em análises municipais e regionais. 

Na literatura se destacam três estudos que analisaram o efeito do PMM sobre 

indicadores de saúde utilizando métodos que buscam identificar causalidade. Carrilho e Feres 

(2017) utilizaram um modelo de diferença em diferenças para investigar se o aumento da oferta 
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de médicos provocada pelo Projeto Mais Médicos causou impactos sobre a saúde infantil.  Para 

tanto, foram utilizadas como variáveis de resultado: o baixo peso ao nascer, prematuridade e 

mortalidade infantil; variáveis restritas a indicadores de saúde infantil. Os resultados 

identificam poucas evidências de que o projeto levou a uma melhor saúde infantil apontando 

uma diminuição da mortalidade infantil por doença infecciosa e parasitárias em 0,09 óbitos por 

1.000 nascidos vivos. 

Fontes et al. (2017) avaliaram o efeito do provimento de médicos realizado pelo 

Programa Mais Médicos sobre as internações por condições sensíveis (ICSAB). O método de 

análise foi o de diferença em diferenças com pareamento por escore de propensão para o período 

de 2013 a 2014. Os resultados foram significativos para a redução das internações, com efeito 

crescente a partir do primeiro ano do programa. 

E, por fim, Vieira et al (2017) utilizaram como indicadores: os nascidos vivos de 

baixo peso (abaixo de 2500gr); nascidos vivos com pelo menos 7 consultas pré-natal; 

internações de crianças com 1 e 5 anos por problemas nutricionais, diarreia e infecção 

respiratória aguda; e o ICSAB. Os autores usaram o método de diferença em diferenças para 

avaliar os possíveis impactos de um aumento da oferta de médicos.  

Os estudos citados se restringiram a impactos nos indicadores de situação de saúde 

infantil e ao ICSAB. Assim, apesar dos trabalhos já desenvolvidos, a literatura que avalia o 

impacto do Projeto Mais Médicos na atenção básica de saúde mostra-se ainda incipiente. 

A presente tese busca contribuir para a diminuição dessa lacuna ao desenvolver uma 

avaliação do impacto do PMM sobre indicadores de saúde considerados estratégicos: que 

contemplem situação de saúde, cobertura, acesso e resolutividade dos serviços de saúde; que 

possam ser potencialmente impactados pela intervenção desenvolvida pelo PMM; e que tenham 

uso frequente na literatura. Diante do grande número de indicadores disponíveis, foi realizado 

um estudo a partir da literatura acerca da construção e da aplicação desses indicadores e foram 

selecionados 14 indicadores considerados estratégicos. 

Além do cuidado na identificação de indicadores, a escolha do método utilizado 

nessa tese procurou melhorar a formação do grupo de controle para comparação dos efeitos da 

política, em relação aos estudos já desenvolvidos sobre o programa. Para tanto, a estratégia 

metodológica adotada é de diferença em diferenças com Propensity Score Matching (PSM). 

Este modelo econométrico permite comparar os indicadores de saúde do grupo tratado, 

municípios que participaram do PMM, aos do grupo de controle, municípios que não participam 

do PMM ao longo do tempo, apesar da designação dos municípios não ter sido aleatória. O 
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PSM constrói um grupo de controle semelhante ao grupo de tratamento a partir de 

características observáveis, assim se espera que o único fator que diferencia os resultados dos 

indicadores dos municípios dos dois grupos é a participação ou não no Projeto. Ao se utilizar o 

método de diferença em diferenças, após a construção do grupo de controle, calculou-se o 

impacto do PMM sobre os indicadores no período analisado assumindo-se que a variação média 

dos indicadores de saúde, não explicada pelas variáveis de controle inseridas no modelo, seria 

igual entre os municípios do grupo de tratamento e de controle, se não houvesse a implantação 

do PMM. Desse modo, elimina-se o efeito da parcela das características não observáveis que 

são fixas no tempo. 

Foram utilizadas duas bases de dados: uma anterior e outra posterior à implantação 

do PMM. Como o projeto foi iniciado no final do ano de 2013, foram escolhidos os dados dos 

anos de 2012 e 2015 para ambos os grupos. 

Além da análise do impacto do Projeto sobre esses indicadores, a fim de se 

aprofundar na análise do PMM e de melhor compreender o alcance do projeto e os resultados 

encontrados, foi desenvolvida também uma descrição do perfil e distribuição dos médicos 

participantes do programa ao longo do território nacional e feita uma análise do processo de 

solicitação e preenchimento das vagas médicas pelos municípios. A análise foi desenvolvida 

pelo modelo de probabilidade linear; revisão da literatura não identificou estudos que tenham 

realizado esse tipo de análise de probabilidade. 

Cabe ressaltar que a escassez de médicos não é um problema restrito ao Brasil e as 

estratégias para minimizar esse quadro têm interesse mundial. Portanto, a presente pesquisa 

busca contribuir também com a literatura de programas de recrutamento e retenção de médicos 

ao estudar o impacto de uma política de recrutamento de médicos sobre indicadores de saúde 

em um país em desenvolvimento, tendo em vista que a maioria dos estudos identificados fazem 

apenas análises da permanência dos médicos nas regiões (RABINOWITZ et al., 2012; 

MACDOWELL; GLASSER; HUNSAKER, 2013; ZINK et al., 2010; HALAAS et al., 2008; 

GREER et al., 2016).  

Ao estimar o impacto do Projeto sobre os indicadores, e considerando que a 

intervenção do projeto é o provimento de médicos, esta pesquisa consequentemente aborda os 

efeitos causais do aumento do número de médicos de atenção básica sobre indicadores de saúde, 

contribuindo com a literatura que discute o impacto dos médicos sobre a saúde da população, 

tema de relevância mundial, principalmente para regiões em desenvolvimento e de baixa e 

média renda, uma vez que a maioria dos estudos identificados foi em regiões mais 
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desenvolvidas (SHI 1992,1994; SHI et al., 2003a; SHI et al. 2004; VOGEL; ACKERMAN, 

1998; CHANG et al., 2011). 

 Esta tese está estruturada em 7 capítulos. Esta introdução apresentou o contexto 

geral e conceitos iniciais, a questão de pesquisa, os objetivos propostos, e a justificativa de 

desenvolvimento da tese. No segundo capítulo, é feita uma apresentação do sistema de saúde 

do Brasil e do Programa Mais Médicos: aborda-se a atenção básica de saúde, a escassez de 

médicos e os programas anteriores ao Mais Médicos no Brasil. O terceiro capítulo apresenta 

conceitos e abordagens das avaliações de políticas. O capítulo 4 é composto pela revisão da 

literatura que abrange contribuições sobre avaliação de impacto de programas de saúde, as 

causas e impactos da escassez de médicos e as políticas de recrutamento e retenção 

desenvolvidas. O capítulo 5 apresenta a estratégia metodológica utilizada no trabalho. O 

capítulo 6 apresenta os resultados e análises dos dados. E, por fim, o capítulo 7 traz a conclusão 

da tese. 
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2 O SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL E O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

 

Neste capítulo é apresentado o contexto de saúde no Brasil, as políticas que já foram 

adotadas para enfrentamento do problema de escassez e má distribuição de médicos, e a política 

que está sendo desenvolvida nesse momento e é objeto de estudo dessa tese, o Programa Mais 

Médicos para o Brasil. 

 

 

2.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

O sistema de saúde brasileiro passou por grandes transformações em suas estruturas 

de gestão e constituição em diferentes períodos históricos. Nos últimos 40 anos, as mudanças 

se apresentaram de forma mais radical tanto na gestão quanto no modelo assistencial em direção 

à universalização da assistência (ALVES, 2006). 

A proposta brasileira atual de seu sistema de saúde começou a tomar forma em 

meados da década de 1970, junto ao movimento de redemocratização. Na década seguinte 

houve uma movimentação social em torno das políticas públicas, que reuniu iniciativas de 

diversos setores da sociedade, especialmente políticas relacionadas à saúde, a qual passou a ser 

analisada como uma questão social, política e um direito do cidadão, compondo um movimento 

denominado de “Reforma Sanitária”. Foi desenvolvido, dentro da reforma, um processo de 

Ações Integradas de Saúde (AIS) e foi introduzido o Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS). Em 1986, é organizada a VIII Conferência Nacional de Saúde que aprovou o 

conceito de saúde como um direito do cidadão e desenhou a proposta e os fundamentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, a ser aprovado posteriormente na Assembleia 

Nacional Constituinte, em 1988 (LUZ, 2001; ALVES, 2006). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve o reconhecimento de 

que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, incluindo a saúde no âmbito da 

seguridade social. Se estabelece então a base da criação do sistema único, fundamentado nos 

princípios da universalidade, integralidade e participação social, e integrado por uma rede 

regionalizada e hierarquizada, descentralizada com direção única em cada esfera do governo 

(ALVES, 2006). 

O atual sistema de saúde brasileiro, o SUS, inicia sua trajetória com as políticas de 

saúde dos anos 1990 por meio de atos normativos que dão expressão concreta às disposições 
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constitucionais (ALVES, 2006). Assim, em 1990, foi promulgada, pelo Ministério da Saúde, a 

Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080/90 que regulamenta o Sistema Único de Saúde, o SUS.  Esta 

lei defende como objetivos do SUS: identificar e divulgar fatores que condicionem e 

determinem a saúde; formular políticas de saúde com o propósito de promover redução de riscos 

de doenças e outros agravos; assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde; e, por fim, assistir as pessoas por meio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com o desenvolvimento integrado das 

ações assistenciais e das atividades preventivas. 

No desenvolvimento de suas atividades, o SUS é orientado por três grandes 

princípios gerais. O primeiro deles é o da universalidade do acesso aos serviços de saúde de 

forma gratuita e com base na necessidade dos indivíduos. De forma complementar, o segundo 

princípio, da integralidade, enuncia que os cuidados de saúde devem ser fornecidos em todos 

os níveis de complexidade do sistema (atenção básica, média complexidade e alta 

complexidade), abordando desde ações preventivas até tratamentos mais complexos. O terceiro 

princípio estabelece que cabe aos três níveis de governo - federal, estadual e municipal - a 

responsabilidade pelo financiamento e prestação efetiva dos cuidados e ações à saúde 

(BRASIL, 1990; MORENO-SERRA, 2008). 

O SUS é constituído pelas ações e serviços de saúde que são prestados por órgãos 

e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público (BRASIL, 1990).  A gestão dos serviços é feita de 

forma descentralizada, onde cada esfera do governo possui um comando único. Os municípios, 

especificamente, são os protagonistas no desenvolvimento da atenção básica de saúde. Além 

destes, a iniciativa privada participa do sistema de forma complementar, na oferta de serviços 

de saúde.  

O Sistema Único de Saúde é organizado em níveis hierárquicos de atenção à saúde 

divididos em: atenção básica, média complexidade e alta complexidade.  A atenção básica como 

primeiro nível de atenção à saúde se caracteriza por ações desenvolvidas no âmbito individual 

e coletivo incluindo a promoção a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 

a reabilitação e a manutenção da saúde. É nesse nível de atenção que, preferencialmente, os 

usuários devem ter o primeiro contato com o sistema de saúde. A média complexidade é 

composta de ações e serviços de saúde que demandam disponibilidade de profissionais 

especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. O último 

nível, o de alta complexidade, envolve um conjunto de procedimentos de alta tecnologia e alto 
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custo e tem como propósito desenvolver acesso da população a serviços qualificados e 

integrado com os demais níveis (BRASIL, 2009). 

Essa organização do sistema não tem o fim de definir os níveis de ação de forma 

isolada, mas sim uma assistência interligada com o propósito de melhorar o planejamento das 

ações e serviços do sistema (OLIVEIRA et al, 2007); os níveis não devem ser classificados por 

ordem de relevância; e os municípios devem ter como prioridade a atenção básica, caracterizada 

como a “porta” de entrada do sistema (BRASIL, 2009). 

 

 

2.1.1 A atenção básica de saúde no Brasil e a escassez de médicos 

 

Em 1978, em Conferência Internacional de Atenção Primária em Saúde, a OMS 

definiu a atenção primária como: 

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a 

indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que 

tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, 

um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde 

do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social 

e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 

família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde 

o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o 

primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (WHO, 1978).  

 

Essa definição coloca a atenção primária à saúde como parte integral dos sistemas 

de saúde, tendo uma função central. Observa-se ainda que ela é definida como o primeiro nível 

de contato da sociedade junto ao sistema de saúde e que, portanto, deve estar próxima da 

comunidade.  

Sobre isso, Starfield (2005) coloca que a atenção primária à saúde trabalha com 

múltiplos diagnósticos e queixas da comunidade, encaixando-os em diagnósticos conhecidos 

que compõem os problemas mais comuns da comunidade, integrando os serviços de prevenção, 

cura e reabilitação da saúde e do bem-estar. De acordo com a autora é por meio da atenção 

primária que se organiza e racionaliza os recursos, desde os básicos quanto os especializados, 

para melhoria da saúde. Ao defender esse ponto de vista a autora enfatiza a importância da 

atenção primária dentro do sistema de saúde (SCARATTI, 2007). 

A partir da Conferência de 1978, e das orientações da OMS de que os sistemas de 

saúde adotem uma estrutura próxima ao do sistema de saúde inglês, com níveis de atenção 

divididos em: um mais básico, o centro de atenção primária à saúde; um nível secundário, 
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formado por especialistas que forneçam atenção por consultas; e um nível terciário baseado em 

hospitais para atenção às doenças incomuns e complicadas; alguns países passaram a adotar a 

Atenção Primária em Saúde (APS) nos seus sistemas de saúde (ALVES, 2006). 

No Brasil, a Atenção Primária em Saúde é desenvolvida sob a denominação de 

atenção básica e consiste no “conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no 

primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 

prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação” (BRASIL, 1999). Esse entendimento do 

que é a atenção básica no Brasil vem sendo reformulado constantemente e outros conceitos 

como interdisciplinaridade, democracia, participação, resolubilidade entre outros passam a 

fazer parte da nossa Atenção Primária. Mais recentemente o Ministério da Saúde fez uso da 

seguinte definição para caracterizar a atenção básica:  

 
[...] na integralidade das ações de promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação à 

saúde, assumindo um importante papel na organização do sistema de saúde do Brasil. 

Desenvolve-se por meio de processos de trabalho em equipe interdisciplinares, 

democráticos e participativos, com utilização de tecnologias de alta complexidade e 

baixa densidade. Seu objeto de trabalho é considerado na dimensão coletiva e na 

singularidade do sujeito, tendo por finalidade a resolubilidade dos problemas de saúde 

da população mais frequentes e relevantes (BRASIL, 2004). 

 

Essa conceituação ressalta a importância que a atenção básica deve ter dentro do 

sistema de saúde no Brasil, funcionando por meio de integralidade das ações, 

interdisciplinaridade e participação, atende a dimensão coletiva sem desconsiderar a 

singularidade do sujeito. Esse nível funciona como a porta de entrada do sistema, tem como 

funções resolubilidade, comunicação e responsabilidade, por meio dos atributos de primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, focalização na família, orientação 

comunitária, competência cultural (STARFIELD, 2002; MENDES, 2012). Para os autores, as 

relações entre esses atributos e funções possibilitam uma estratégia de fortalecimento da 

atenção à saúde.  

De acordo com Paim et al (2011), a atenção básica tem recebido destaque dentro 

do SUS com o objetivo de oferecer acesso universal e serviços abrangentes, atuando por meio 

de ações intersetoriais de promoção de saúde e prevenção de doenças, e coordenar e expandir a 

cobertura para os outros níveis mais complexos. De uma forma geral, se busca o fortalecimento 

da atenção básica e a ampliação de sua cobertura por acreditar que é imprescindível para o 

desenvolvimento de melhorias na saúde da população e, consequentemente, para a efetividade 

dos sistemas de saúde (CUNHA, GIOVANELLA, 2011). 
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Alguns estudos apontam que os países que possuem seus sistemas de saúde 

organizados a partir da atenção primária de saúde apresentam menores taxas de incidência de 

doenças, de internação, mortalidade por causas prematuras ou evitáveis e menores custos na 

oferta de serviço com maior equidade (MACINKO et al, 2003; STARFIELD, et al, 2005; 

WHO; 2004).  

Starfield (2002) defende que a organização e a oferta de serviços de saúde possuem 

um potencial de impacto sobre os níveis de saúde da população quando orientados para a 

Atenção Primária em Saúde. A autora aponta que foi somente a partir da década de 1990 que 

sugiram as primeiras evidências empíricas sobre a efetividade da atenção primária na 

organização de serviços de saúde. 

No Brasil, as reformas que foram desenvolvidas e resultaram na implantação do 

SUS buscaram o fortalecimento e ampliação da cobertura da atenção básica (CUNHA; 

GIOVANELLA, 2011). Entre elas, algumas estratégias governamentais para reestruturar o 

sistema e o modelo assistencial do SUS como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

e o Programa de Saúde da Família (PSF). 

O PSF se tornou a estratégia central nas ações da atenção básica dos sistemas locais 

de saúde (LEONIDAS, 2014). O Programa Saúde da Família tem como propósito reverter o 

modelo assistencial que tinha por base os cuidados curativos por um direcionamento em 

atividades de cuidados primários, orientando novas práticas na atuação e organização dos 

serviços (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997 apud LEONIDAS, 2014). Deste modo, o PSF busca 

reorganizar as unidades básicas de saúde para que tenham seu foco nas famílias e na 

comunidade e promovam a integração da assistência médica com a promoção de saúde e ações 

preventivas (PAIM, et al 2011). De acordo com o Ministério da Saúde (2001), as primeiras 

equipes foram formadas no início de 1994 com o objetivo de realizar ações de promoção 

preventiva à saúde para todos os indivíduos da família. No decorrer do seu desenvolvimento o 

programa se tornou uma estratégia e passou a ser um elemento essencial para o SUS e para a 

mudança no modelo de atenção básica. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

de 2011, o Programa de Saúde da Família é o principal instrumento para consolidação da 

atenção básica (LEONIDAS, 2014). 

Com o objetivo de "melhorar as condições de saúde da família abrangida" 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001), a equipe da Saúde da Família é caracterizada por ser 

multiprofissional e composta por, no mínimo, um médico generalista ou especialista em Saúde 

da família ou médico de Família e Comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em 
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Saúde da Família e um técnico de enfermagem (LEONIDAS, 2014). A partir de 2004, as 

equipes passaram a incluir profissionais de saúde bucal. 

As equipes da saúde da família são distribuídas em unidades de Saúde da Família 

em área geográfica definidas e com população de 600 a 1000 famílias. As equipes representam 

o primeiro contato com o sistema de saúde e devem ser capazes de fornecer os cuidados 

primários e de integrá-los com os serviços de apoio diagnóstico, assistência especializada e 

hospitalar (PAIM, et al 2011; MORENO-SERRA, 2008). 

Apesar da importância dada a atenção básica como modelo assistencial, do aumento 

progressivo entre a oferta de ações e serviços, ainda existe uma grande discrepância entre a 

demanda e o que é efetivamente oferecido em termos de assistência à saúde (CUNHA; 

GIOVANELLA, 2011; ALVES, 2006). Mendes (2012) coloca que a atenção básica de saúde 

no Brasil possui uma baixa resolutividade e não direciona as linhas de cuidado deixando de 

fornecer a continuidade do cuidado. Para o autor, a atenção básica como estratégia está longe 

de ser consolidada na prática da gestão do SUS 

Por conseguinte, em 2011, com a proposição da nova Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), o Ministério da Saúde (MS) identificou os principais desafios que condicionam 

o desenvolvimento da atenção básica, entre os quais: ampliar o acesso, reduzindo tempos de 

espera e garantindo atenção; melhorar a qualidade dos serviços no que se refere ao acolhimento, 

resolubilidade e longitudinalidade do cuidado; melhorar as condições e relações de trabalho; 

diminuir o déficit de provimento de profissionais no atendimento da atenção básica (BRASIL, 

2015). 

Ao analisar os principais desafios para o desenvolvimento da atenção básica no 

Brasil, observa-se que eles são interelacionados e em sua maioria possuem uma base comum: 

o déficit de provimento de profissionais no atendimento; melhorar este provimento pode 

implicar em melhores resolubilidade, longitudinalidade do cuidado, ampliação do acesso e 

diminuição do tempo de espera por atendimento. 

No mesmo ano em que foi proposta a Política Nacional de Atenção Básica, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou uma pesquisa denominada de 

Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) da Saúde e identificou que para 58% dos 

entrevistados a quantidade de médicos era insuficiente para atender a população nos postos de 

trabalho do SUS (IPEA, 2011); ou seja, mais da metade da população sente a ausência de 

médicos. 
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Através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do 

Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que, entre o ano 

de 2003 e 2011, o Brasil gerou 147 mil novas vagas de emprego médico formal, em 

contrapartida com 93 mil profissionais formados nesse período (BRASIL, 2013a). 

De acordo com Scheffer (2013), coordenador da segunda edição da pesquisa sobre 

demografia médica no Brasil, realizada pelo Conselho Federal de Medicina, em 2013, o Brasil 

possuía 388.015 médicos registrados no conselho de medicina e uma população de 193.867.971 

habitantes, segundo dados do IBGE. Isso dá uma razão de 2,00 médicos por 1.000 habitantes. 

Essa razão é inferior à de outros países como Argentina (3,9), Uruguai (3,7), Portugal (3,8) 

Reino Unido (2,7) e Espanha (3,5) (OECD, 2011). 

Além da questão do déficit no provimento de profissionais, existe uma má 

distribuição destes nas regiões do país. Segundo Maciel Filho (2007), esta heterogeneidade no 

provimento já foi identificada desde a década de 70, uma vez que as regiões Norte e Nordeste, 

na época com 4% e 30% da população do país, respectivamente, possuíam apenas 1% e 17% 

dos médicos disponíveis, enquanto 80% desses profissionais estavam nas regiões Sul e Sudeste, 

nas quais residiam 60% da população.  

De acordo com pesquisa realizada em 2010, pelo Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva (NESCOM), da Universidade Federal de Minas Gerais, 7% das cidades brasileiras não 

possuíam médico residindo no território do município, e 25% dos municípios possuíam um 

médico para mais de 3.000 habitantes (LEONIDAS, 2014). Logo, grande parte da população 

não contava com acesso garantido a uma consulta médica (BRASIL, 2015) 

A pesquisa sobre demografia médica no Brasil também apontou discrepâncias na 

distribuição de médicos no território nacional: a região Norte possuía 1,01 médico por mil 

habitantes e a região Nordeste 1,2 médico por mil habitantes; enquanto isso, na região Sudeste, 

a razão era de 2,67, na região Sul, de 2,09, e no Centro-oeste, 2,05; isto é, a região Sudeste, por 

exemplo, conta com uma razão de médicos por habitantes duas vezes maior que a região 

Nordeste (SCHEFFER et al, 2013). Ainda de acordo com a pesquisa, estas disparidades são 

ampliadas quando se observam os números por estado da Federação (Tabela 1). 

  



35 

 

Tabela 1 - Distribuição de médicos registrados por 1.000 habitantes, segundo Unidades da 

Federação – Brasil, 2013 

UF/Brasil Médico CFM* População** Razão*** 

Distrito Federal 10.826 2.648.532 4,09 

Rio de Janeiro 58.782 16.231.365 3,62 

São Paulo 110.473 41.901.219 2,64 

Rio Grande do Sul 25.541 10.770.603 2,37 

Espírito Santo 7.780 3.578.067 2,17 

Minas Gerais 40.425 19.855.332 2,04 

Brasil 388.015 193.867.971 2 

Santa Catarina 12.497 6.316.906 1,98 

Paraná 19.813 10.577.755 1,87 

Goiás 10.651 6.154.996 1,73 

Mato Grosso do Sul 4.238 2.505.088 1,69 

Pernambuco 13.994 8.931.028 1,57 

Rio Grande do Norte 4.604 3.228.198 1,43 

Sergipe 3.013 2.118.867 1,42 

Paraíba 5.259 3.815.171 1,38 

Roraima 646 469.524 1,38 

Tocantins 1.928 1.417.694 1,36 

Mato Grosso 3.919 3.115.336 1,26 

Bahia 17.741 14.175.341 1,25 

Alagoas 3.921 3.165.472 1,24 

Rondônia 1.897 1.590.011 1,19 

Ceará 9.953 8.606.005 1,16 

Amazonas 4.016 3.590.985 1,12 

Acre 819 758.786 1,08 

Piauí 3.297 3.140.213 1,05 

Amapá 667 698.602 0,95 

Pará 6.565 7.792.561 0,84 

Maranhão 4.750 6.714.314 0,71 

* Médicos registrados no Conselho Federal de Medicina: endereço informado ao CRM (CFM, 2012);  

** População geral (IBGE, 2010);   

*** Razão médico registrado/1.000 habitantes.   

Fonte: SCHEFFER et al; Pesquisa Demografia Médica no Brasil, 2013.   

 

O Distrito Federal possui a maior razão de médicos por 1.000 habitantes (4,09), 

seguido pelo Rio de Janeiro (3,62), e São Paulo (2,64). Com as menores razões, tem-se Amapá 

(0,95), Pará (0,84) e Maranhão (0,71), estados do Norte e Nordeste. Nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, localizam-se os Estados com as menores razões, com 16 desses Estados 

apresentando razões inferiores a 1,5 médico por 1.000 habitantes.  

Essas informações sugerem que o problema vai muito além da escassez absoluta de 

profissionais médicos, mas está relacionado com a distribuição de profissionais pelo país 

(LEONIDAS, 2014). Essa desigualdade geográfica na distribuição de médicos não é 
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exclusividade do Brasil; a Organização Mundial de saúde estima que 50% da população 

mundial vivem em áreas rurais remotas e contam com menos de 25% de disponibilidade de 

serviços médicos (WHO; 2010). Com isso, têm sido desenvolvidas algumas estratégias para 

atrair profissionais para essas áreas, tais como: incentivos monetários, extensão de visto de 

permanência para estrangeiro, e o serviço obrigatório (LEHMANN; DIELEMAN; 

MARTINEAU, 2008; VISCOMI; LARKINS; GUPTA, 2013). 

No Brasil, já foram desenvolvidas várias iniciativas de atração e fixação de 

profissionais de saúde em regiões consideradas remotas e de maior vulnerabilidade.  Essas 

iniciativas serão discutidas a seguir. 

 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS 

 

Antes do Programa Mais Médicos para o Brasil foram desenvolvidas outras 

iniciativas que tinham por objetivo atrair e fixar profissionais em regiões remotas, entre as 

quais: o Projeto Rondon e o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS); o Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde (PISUS); o Programa de 

Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) e o Programa de Valorização do Profissional da 

Atenção Básica (PROVAB). 

Da década de 60, o Projeto Rondon, criado pelo Decreto nº62.927 de 1968, tinha 

por objetivo interiorizar a prática universitária através da realização de estágios em serviços 

voluntários (BRASIL, 1968). Portanto, não tinha como objetivo a expansão dos serviços 

médicos, mas a prática de serviços médicos por docentes e estudantes em áreas do interior do 

país, sem infraestrutura social e econômica (MACIEL FILHO, 2007).  

O Rondon operou num primeiro período de 1968 a 1989, sob coordenação do 

Ministério do Interior, e após interrupção, foi reestabelecido em 2005, sob a responsabilidade 

do Ministério do Desenvolvimento (LOPES, 2013). No primeiro período, as atividades foram 

desenvolvidas em municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com a participação 

de cerca de 350 mil universitários e 13 mil professores. Dentro da área da saúde, o projeto 

realizou ações de atendimentos médicos, vacinação, enfermagem, odontologia, combate a 

endemias, pesquisas, planejamento e educação sanitária (MACIEL FILHO, 2007). A partir de 

2005, com a coordenação a cargo do Ministério do Desenvolvimento, participaram 12.000 

universitários em cerca de 800 municípios (LOPES,2013). 
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O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), 

regulamentado pelo Decreto nº 78.307, de 24 de agosto de 1976, foi desenvolvido entre 1976-

1985 com o propósito de implantar estrutura básica de saúde pública nas comunidades de até 

20 mil habitantes. Posteriormente, o programa foi estendido para outras regiões do país e teve 

como principais resultados a constituição de unidades de serviço de saúde. Houve também a 

municipalização dos serviços, apesar da execução do programa ter sido por meio das secretarias 

estaduais de saúde (LOPES,2013). 

Após a criação do SUS, em 1993, foi criado o Programa de Interiorização do 

Sistema Único de Saúde (PISUS), desenvolvido em quatro eixos ou subprogramas: I- Pronto 

Atendimento; II- Interiorização do Médico, III-Interiorização do Enfermeiro e IV- Agente 

Comunitário de Saúde.  O programa durou apenas 11 meses e tinha a finalidade de interiorizar 

equipes mínimas de saúde, com presença de médico (MACIEL FILHO, 2007; LEONIDAS, 

2014).  

Em 2001, foi instituído o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), 

através do Decreto nº3.745, de fevereiro de 2001. O programa era coordenado pelo Ministério 

da Saúde e teve como objetivo prover profissionais de saúde, principalmente médicos e 

enfermeiros em municípios de carência de recursos médico-sanitários. A ideia era de que 

houvesse uma reorganização da atenção básica nos municípios. No ano seguinte houve um 

desinteresse dos médicos pelo programa e a saída de muitos municípios do mesmo; em 2004, o 

programa foi encerrado e as equipes existentes incorporadas ao Programa de Saúde da Família 

(LOPES, 2013). 

O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) foi 

criado em 2011, pela Portaria Interministerial nº 2.087, de 1º de setembro de 2011, coordenado 

pelos Ministério da Saúde e Ministério da Educação. O objetivo do programa consistia em 

estimular médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas a desenvolverem seus serviços em 

equipes multidisciplinares na atenção básica de saúde e na estratégia de saúde da família. O 

estímulo seria desenvolvido por meio da valorização, aperfeiçoamento e educação permanente 

dos profissionais que atuavam nesses setores. Com isso, se esperou garantir assistência à saúde 

com qualidade aos residentes em munícipios considerados de difícil acesso, baixo provimento, 

e populações vulneráveis (LOPES, 2013; LEONIDAS, 2014). 

Apesar do desenvolvimento dessas ações para provimento de profissionais de 

saúde, principalmente médicos em áreas desassistidas, o Ministério da Saúde não alcançou os 

resultados suficientes para que o déficit de profissionais deixasse de ser um problema na atenção 
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básica. Assim, como nova estratégia, foi desenvolvido o Projeto Mais Médicos, discutido na 

sessão seguinte. 

 

 

2.3 O PROJETO MAIS MÉDICOS 

 

Em 2013, a Frente Nacional de Prefeitos, durante o Encontro dos Prefeitos, em 

Brasília, organizou uma campanha denominada “Cadê o médico?” em busca de estratégias que 

viabilizassem o aumento da oferta de profissionais médicos nos municípios, principalmente 

naqueles do interior e periferia (ALMEIDA et al, 2015; OLIVEIRA et al, 2015). Em julho, foi 

anunciada a publicação da Medida Provisória nº 621/2013 que instituiu o Programa Mais 

Médicos para o Brasil. A Medida Provisória foi então convertida no Congresso Nacional na Lei 

12.871/2013 que dispõe sobre o Programa Mais Médicos para o Brasil. 

O Programa Mais Médicos foi elaborado com os seguintes objetivos:  diminuir a 

carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS;  fortalecer a prestação de serviços de 

atenção básica em saúde em todo País; aprimorar a formação médica no País,  proporcionando 

maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação; ampliar a 

inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS; fortalecer a política de 

educação permanente com a integração ensino-serviço; promover a troca de conhecimentos e 

experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições 

estrangeiras; aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na 

organização e no funcionamento do SUS; e estimular a realização de pesquisas aplicadas sobre 

o SUS (BRASIL, 2013). 

Para atingir esses objetivos foram propostas as seguintes ações: a reordenação da 

oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, tendo prioridade as regiões 

com menor relação de vagas e médicos por habitantes; estabelecimento de novos parâmetros 

para a formação médica no País; e, nas regiões consideradas prioritárias do SUS, o 

desenvolvimento de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde.  

Em sua operacionalização, o Programa Mais Médicos é distribuído em três eixos. 

O primeiro eixo é denominado de provimento emergencial e depois de “Projeto Mais Médicos 

para o Brasil” e tem por objetivo promover na atenção Básica em regiões prioritárias do SUS o 

aperfeiçoamento de médicos através da integração ensino-serviço. Para isso, os profissionais 

atuam durante um período determinado em Equipe de Saúde da Família. O segundo eixo atua 
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por meio do investimento na Rede de Serviços Básicos de Saúde por meio da construção de 

novas, ampliação e reformas de Unidades Básicas de Saúde, informatização das unidades, entre 

outras atividades voltadas para a estrutura. O último eixo está direcionado para a formação 

médica no Brasil trabalhando com a autorização de criação de cursos de medicina e medidas de 

qualificação médica durante a graduação e residências (BRASIL, 2015). 

Especificamente, no capítulo VI da lei que institui o Programa, é definido o Projeto 

Mais Médicos para o Brasil como uma ação estritamente de provimento de profissionais. Esta 

ação tem o intuito de prover profissionais médicos na Atenção Básica do sistema de saúde em 

regiões desassistidas, mais vulneráveis e com dificuldade de atrair e fixar profissionais. A 

atuação desses profissionais nessas regiões é desenvolvida junto a formação e aperfeiçoamento. 

Esse provimento de médicos, pela estratégia do Ministérios da Saúde, está dividido 

em duas fases. A primeira é o provimento emergencial, os profissionais são captados do 

mercado de trabalho, e ao ingressarem no programa passam a desenvolver também a formação 

complementar de pós-graduação.  Na segunda fase, espera-se que o provimento de profissionais 

resulte do aprimoramento da formação médica devido a ampliação de oferta de vagas para 

graduação em medicina e de residência médica, que consiste em outro objetivo do programa. 

As regiões que são consideradas prioritárias são aquelas que apresentem uma dessas 

características: municípios que possuem 20% ou mais da população vivendo em extrema 

pobreza; os 100 municípios com mais de 80.000 habitantes, com os mais baixos níveis de 

receita pública per capita e alta vulnerabilidade social de seus habitantes; os situados em área 

de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena; municípios situados em áreas referentes aos 

40% dos setores censitários com os maiores percentuais de população em extrema pobreza dos 

municípios. Esses critérios foram definidos pelas Portaria GM/MS nº 1.377, de 13/6/2011 e 

Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369/2013 (art. 4º, III, “a” a “d”). 

O fato de possuir uma dessas características não resulta em adesão direta ao 

programa para o município; a adesão do município ao projeto é feita de forma voluntária 

mediante a assinatura de um Termo de Compromisso com ações e reponsabilidades a serem 

desenvolvidas. Assim, os municípios que aderem tornam-se responsáveis por garantir 

condições específicas e de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde: quando necessário, 

fornecer os benefícios de moradia, alimentação e deslocamento dos médicos; inserir o médico 

para atuação em uma equipe de Atenção Básica dentre as modalidades previstas na Política 

Nacional de Atenção Básica e no Programa; reservar tempo ao médico para se dedicar às 

atividades de educação; ter compromisso com a implantação ou apoio à implantação dos 
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Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; entre outras ações e 

responsabilidades (BRASIL, 2015). 

Após a adesão, os municípios solicitam vagas de acordo com a necessidade da 

população, cobertura e ofertas de serviços já disponíveis no município na Atenção Básica e 

composições de equipes de saúde da família e condições de infraestrutura da UBS para receber 

o profissional.  As vagas são distribuídas de acordo com essas regras e prioridades das regiões. 

O programa não permite a substituição de médicos que já atuem em equipes de Saúde da 

Família do Município. Depois que as regiões prioritárias são atendidas, caso ainda existam 

médicos inscritos, esses são distribuídos aos demais municípios. 

Na sequência, é aberto edital para inscrição dos médicos, os quais são convocados 

a partir da ordem de prioridade: o primeiro grupo é constituído por médicos com registro no 

Brasil - médicos de qualquer nacionalidade formados no Brasil ou com diploma revalidado no 

País e registro no Conselho Regional de Medicina; o segundo grupo é composto por médicos 

brasileiros com formação no exterior e sem diploma revalidado, e portanto, sem registro em 

conselho. Ainda restando vagas, são convocados os médicos estrangeiros inscritos, com 

habilidade para exercício de medicina no exterior, mas sem diploma revalidado e sem registro 

no conselho. Os profissionais podem participar do programa por três anos, prorrogáveis por 

mais três, totalizando 6 anos de permanência (BRASIL, 2015). 

Caso as vagas ainda não tenham sido preenchidas, a Lei autoriza o Ministério da 

Saúde a fazer acordo de cooperação com organismo internacional com o objetivo de trazer 

médicos para atuação no Programa. Nos anos de 2013 e 2014, o Brasil firmou cooperação com 

a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) ligada à Organização Mundial da Saúde 

(OMS). A Opas estabeleceu cooperação com o governo de Cuba que disponibilizou seus 

médicos para participarem do Programa (BRASIL, 2015). 

Esses médicos estrangeiros recebem do Ministério da Saúde uma bolsa de R$ 10 

mil por mês e ajuda de custo de até três vezes o valor da bolsa em função da região em que 

atuará. A Licença para o trabalho no país é provisória, através de um Registro único emitido 

pelo Ministério da Saúde, e dispensa o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 

expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), e terá a validade 

durante o período em que os médicos estão no projeto, atuando na atenção básica, nas regiões 

em que o programa indicar (BRASIL, 2013). Esses profissionais passam por uma capacitação 

de acolhimento e avaliação na atenção básica durante três semanas quando a proficiência em 

Língua Portuguesa também é avaliada (BRASIL, 2013).  
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Em 2015, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica passou a 

integrar o Programa Mais Médicos; desse modo, o médico com registro no Brasil passou a 

poder optar a participar das regras e ofertas educacionais específicas do Provab. A opção gera 

o benefício de pontuação adicional de 10% nos exames de seleção dos Programas de Residência 

Médica (BRASIL, 2015). 

O programa faz parte de um pacto interfederativo e, portanto, da sua execução 

participam órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta da união, estados e 

municípios, além de Instituições de Ensino Superior; programas de residência médica; escolas 

de saúde pública; instituições de educação superior estrangeira; e organismos internacionais 

(BRASIL, 2013).  

Os ministérios da Educação e da Saúde são responsáveis pela coordenação do 

projeto. Já ao Distrito Federal e aos estados cabe dar apoio aos entes federativos, instituições 

de educação superior e organismos internacionais, no que for de suas competências e esteja 

relacionado ao andamento do projeto; compor as comissões estaduais do projeto e tomar 

medidas necessárias para a execução das ações do projeto no seu âmbito de atuação (BRASIL, 

2013).  

Compete ainda ao Distrito Federal e aos municípios incluir os médicos em equipes 

de atenção básica de acordo com as regiões prioritárias do SUS, e os critérios de distribuição 

do projeto, sendo vedada a troca de médicos que compõem a equipe de atenção básica por 

médicos do projeto; manter as equipes de atenção básica já existentes; possibilitar ambientes 

de trabalho aos médicos que atendam  a condições adequadas de segurança e higiene, 

instalações sanitárias e mínimas condições de conforto, bem como o fornecimento de 

equipamentos necessários par o exercício da profissão; garantir moradia e alimentação para os 

médicos participantes; devem também realizar o cadastro do médico no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), identificando a equipe de atenção básica na 

qual o médico irá aturar; participar da supervisão, acompanhando e fiscalizando as atividades 

de ensino-serviço desenvolvidas pelo profissional e o cumprimento da carga horário de 40 horas 

(BRASIL, 2013). 

As instituições públicas de ensino superior brasileiras devem coordenar o 

desenvolvimento acadêmico do projeto; indicar tutores e supervisores; e oferecer os módulos 

de acolhimento e avaliação, curso de especialização e atividades de ensino, pesquisa e extensão 

(BRASIL, 2013). 
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Os tutores indicados para o projeto desempenham o papel de coordenar as 

atividades acadêmicas em colaboração com os supervisores e gestores; elaborar um plano de 

trabalho, com metodologia de acompanhamento e avaliação a serem desenvolvidas pelos 

médicos e supervisores; examinar o acompanhamento e a avaliação dos supervisores; fazer a 

interligação entre as atividades do curso de especialização e as atividades de ensino-serviço; 

informar e apresentar relatório a instituição de ensino à qual está vinculado (BRASIL, 2013b). 

Os supervisores devem acompanhar, através de visitas, o trabalho desenvolvido 

pelos médicos do projeto, a fim de avaliar as atividades de ensino serviço e o cumprimento da 

carga horária de trabalho (BRASIL, 2013). 
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3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

As políticas públicas consistem no modo como a sociedade se organiza, regula e 

governa suas ações - são um conjunto de decisões políticas com o objetivo de fazer frente a 

problemas que impactam a sociedade como um todo ou segmentos dela. Elas têm sua origem 

em situações problemáticas que afetam a coletividade, e consistem em uma ferramenta político-

administrativa legítima para articular e alocar recursos, esforços e comportamentos diante de 

problemas coletivos (PROCOPIUCK, 2013). 

As políticas públicas normalmente são apresentadas e operacionalizadas como 

programas governamentais delimitados por um setor social ou espaço geográfico. O programa 

torna-se um aprofundamento da política, detalha as diretrizes da mesma, constrói uma estratégia 

de implementação e cria condições para que a política seja implementada (CURY, 2001). 

 

 

3.1  ABORDAGENS DA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A análise de políticas públicas e programas busca examinar cientificamente os 

conteúdos e consequências resultantes da implantação das políticas (PROCOPIUCK, 2013). 

Mény e Thoening (1989) definem esse processo como o estudo das ações desenvolvidas pelas 

autoridades públicas dentro de uma sociedade. Dye (1976) coloca que a análise de políticas 

consiste em descobrir o que os governos estão fazendo, o porquê de fazerem e qual a diferença 

que essas ações provocam. Ou seja, busca uma compreensão sobre as políticas a partir dos seus 

elementos constituintes. 

Dentre os modelos explicativos, possui relevância a análise por meio do ciclo de 

políticas públicas para explicar como a política pública é concebida, escolhida, executada e 

avaliada (SOUZA, 2006; FREY, 2000). 

O ciclo de políticas públicas consiste num processo dinâmico e deliberativo 

formado por uma sequência funcional de estágios que se inicia com a identificação de um 

problema, construção da agenda; formulação; implementação; e avaliação da política. 

 Inicialmente é identificado um problema, que passa então a ser incluído nas 

atividades do governo, compondo assim sua agenda e poderá vir a ser uma política pública. 

Depois se constitui a formulação, momento onde são feitas reflexões sobre as alternativas de 

solução do problema com adoção e rejeição das opções. No estágio seguinte, as decisões que 
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foram tomadas na formulação passam a ser implantadas. A avaliação, apesar de estar no último 

estágio, não necessariamente deve ocorrer somente após a implementação da política; ela pode 

ser desenvolvida desde o início do ciclo, funcionando como ferramenta de correção do curso 

da política. Na avaliação, são investigados os impactos efetivos da política, seus déficits e 

efeitos negativos. Quando a política cumpre todos os seus objetivos, o ciclo é encerrado; caso 

contrário, pode-se iniciar um novo ciclo de política a partir de problemas não solucionados na 

política anterior (MENY; THOENIG, 1992; DYE, 1984; FREY, 2000; TREVISAN, BELLEN, 

2008). 

Meny e Thoening (1992) veem a avalição como uma atividade a ser desenvolvida 

de forma cotidiana para identificar e medir os efeitos da ação governamental, que era propósito 

ou não da política. 

A avaliação de programas e políticas públicas começou a ser desenvolvida de forma 

mais intensa a partir da década de 60 e se expandiu sob uma grande diversificação teórica, 

metodológica e epistemológica (SERAPIONI,2011). Desde então, tem sido trabalhada por 

várias disciplinas (economia, formulação de políticas e procedimentos administrativos, 

estatística, sociologia, psicologia, etc.), e abrange diversas temáticas (TREVISAN; BELLEN, 

2008). Dentre as várias teorias e tipificações da avaliação aqui se adota a avalição de resultados 

ou impactos.  

A avaliação de resultados ou impactos busca determinar em que medida o programa 

alcançou seus objetivos e quais os efeitos, se houve modificações na situação-problema que 

originou a formulação da política (COHEN E FRANCO, 2004; COTTA, 1998; COSTA; 

CASTANHAR, 2003) e estabelece relações de causalidade entre os efeitos da política e o 

desenvolvimento da mesma (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).  

A avalição desenvolvida nessa tese buscará justamente identificar os resultados ou 

impactos gerados pelo Projeto Mais Médicos. Como o PMM está inserido em um programa da 

área da saúde, fazem-se algumas considerações sobre a avaliação em saúde e os indicadores 

utilizados nessas avaliações, o que será discutido na seção a seguir.  

 

 

3.2 AVALIAÇÃO EM SAÚDE E SEUS INDICADORES  

 

Com uma maior participação do Estado no financiamento dos serviços de saúde, 

passou a ser necessário o controle dos custos, para a geração de informações sobre a eficácia 
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do sistema, e o início dos processos avaliativos no campo da saúde. De acordo com 

Contandriopoulos (1997), a avaliação de políticas e programas na área de saúde passou a ser 

desenvolvida no decorrer da década de 70. Patton (1997) defende que esta deve ser um 

componente intrínseco às práticas de saúde pública, coletando as informações estratégicas a 

respeito das atividades, características e resultados das ações em saúde. 

Para Novaes (2000), esta área social conta com três principais formas de avaliação: 

a avaliação tecnológica, aplicada para análise da eficácia diagnóstica, terapêutica e de custo 

benefício de procedimentos, medicamentos ou equipamentos médicos; a avaliação de 

programas, que identifica o impacto dos programas a partir dos resultados observados; e, por 

fim, a avaliação de gestão, desenvolvida com o propósito de monitoramento.  

  

 

3.2.1 Indicadores de saúde 

 

Os indicadores são medidas quantitativas que carregam em seu construto um 

significado social substantivo e que são usados para substituir, quantificar ou operacionalizar 

um determinado conceito social abstrato, resultante de escolhas teóricas ou políticas anteriores. 

Nesse ponto reside sua principal diferença em relação às estatísticas públicas que carregam o 

dado de forma bruta, sem contextualização ou conteúdo informacional.  Para ser construído, o 

indicador depende justamente de dados administrativos e estatísticas públicas que quando 

reorganizados na forma de taxas, proporções, índices e algumas vezes valores absolutos tornam-

se indicadores. Assim, um indicador pode ser construído de forma simples com a contagem 

direta de casos ou calculado por meio de proporções, razões, taxas ou índices (JANNUZZI, 

2012). 

Um indicador é um recurso metodológico que dentro da pesquisa acadêmica 

funciona como a ligação entre os modelos explicativos da Teoria Social e a realidade dos 

fenômenos sociais observados. Sob a ótica dos programas sociais, o indicador possibilita o 

monitoramento da realidade social, com o objetivo de formulação e reformulação dessa 

realidade (JANNUZZI, 2012).  

Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informações relevantes 

sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população. Eles são utilizados 

internacionalmente com o propósito de avaliar atributos e demissões do estado de saúde, e 

fornecer subsídios aos planejamentos de saúde. Em conjunto, refletem a situação sanitária de 
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uma população e permitem o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão 

de saúde e sanitário de diferentes coletividades (ROUQUAYROL, 1993; REDE, 2008).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divide os indicadores em três grandes 

grupos de acordo com a finalidade. No primeiro grupo estão os indicadores que tentam traduzir 

a saúde ou sua falta em um grupo populacional, como exemplos: razão de mortalidade 

proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer, coeficiente de 

mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis. O segundo se refere 

às condições do meio e que têm influência sobre a saúde, como o saneamento básico. E o 

terceiro busca medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde: 

número de unidades básicas de saúde, número de leitos hospitalares e número de consultas 

realizadas (LAURENTI et al, 1984). 

O Brasil apresenta uma série de indicadores de saúde e, para desenvolver a presente 

tese, foram selecionados alguns indicadores considerados estratégicos para a avaliação do 

Projeto Mais Médicos, extraídos dos Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB), do 

Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap), e foram ainda utilizados como 

indicadores absolutos informações sobre a Produção e Marcadores e Situação de Saúde da 

atenção básica oriundo do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Na seção 5.3 

esses indicadores são apresentados. 

 

 

3.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

Esta tese se propõe a desenvolver a análise do impacto do Projeto Mais Médicos 

para o Brasil sobre a atenção básica da saúde, e para que se possa relacionar os conceitos 

discutidos anteriormente e sua aplicação no desenvolvimento desta tese apresentamos o modelo 

conceitual da pesquisa.  

Partindo da teoria do ciclo de políticas públicas (MENY; THOENIG, 1992; DYE, 

1984; FREY, 2000; TREVISAN, BELLEN, 2008), discutida anteriormente, a presente tese 

adotou como o modelo de pesquisa a avaliação de impacto.  

Para o desenvolvimento da avaliação de impacto, foi estruturado um modelo para 

o Projeto Mais Médicos (Figura 1), para elucidar quais resultados serão analisados.  
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Figura 1 – Modelo Programa Mais médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A avaliação de impacto tem como foco identificar os efeitos produzidos sobre uma 

determinada população, observando as mudanças nas condições de vida desta população e em 

que medida essas mudanças aconteceram na direção desejada (COSTA; CASTANHAR, 2003). 

Assim, a avalição proposta está direcionada para os resultados do Projeto, com foco no impacto 

sobre os indicadores. 
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4 CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA EMPÍRICA  

 

 

Iniciamos com uma discussão sobre a avaliação de impacto de programas de saúde 

no Brasil e para outros países com intenção de reconhecer os indicadores de saúde e métodos 

utilizados nesses estudos1. Em seguida, é feita uma breve discussão sobre as causas e impactos 

da escassez de médicos. Na sequência, são apresentados alguns programas de recrutamento e 

retenção de médicos e alguns resultados apontados na literatura2. E por fim, são apresentados 

os principais estudos sobre o Programa Mais Médicos. 

 

 

4.1 A AVALIÇÃO DE IMPACTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

 

Nesta seção, apresentam-se alguns estudos que desenvolveram avaliação de 

impacto de políticas ou programas de saúde no Brasil e em outros países, com foco em seus 

indicadores e estratégias metodológicas.  

Assim, foram selecionados os artigos que realizaram avaliações de impacto de 

políticas, programas ou intervenções de saúde que tinham por objetivo ampliar a cobertura e/ou 

possibilitar melhorarias de acesso da população a serviços de saúde. Como critérios de inclusão, 

as avaliações deveriam utilizar metodologias quantitativas e variáveis relacionadas a 

indicadores de saúde.  

A revisão resultou em 20 artigos publicados que podem ser divididos em 2 grupos: 

7 foram estudos sobre programas no Brasil e 13 artigos avaliaram programas relacionados a 

seguro de saúde.  

                                                 
1 Foram consultas as base de pesquisa a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scielo, Scopus e Science Direct.. Os 

strings de busca utilizados foram: (Evaluation  OR assessment OR examine OR estimate) AND (health program 

OR  health strategie OR health policy OR  health planning OR  health intervention) AND (health outcome OR 

effect OR impact OR health indicator OR access OR ambulatory care sensitive condition OR preventable 

hospitalization OR mortality OR physician visit OR prenatal OR antenatal OR  postnatal) AND (quantitative OR 

randomized OR econometric OR  cross-sectional OR longitudinal OR regression OR panel data OR  difference-

in-differences OR instrumental variables OR fixed effects OR quantile regression)  
2 Foram consultas as base de pesquisa a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scielo, Scopus, Science Direct e Web 

of Science.. Os strings de busca utilizados foram: (physician OR physician supply OR physician density OR family 

physician OR physician shortage OR primary care physicians OR primary care physician shortage) AND (program 

OR strategie OR policy) AND (retention OR recruitment OR  workforce) AND (Outcome OR impact OR effect 

OR indicator OR evaluation OR estimate OR account OR Assessing) 
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Os estudos encontrados no âmbito do Brasil avaliaram o Programa Saúde da 

Família (PSF). Este é considerado o principal programa de cuidados de saúde primários do país 

e foi lançado em 1994 como estratégia de reorganização da atenção primária à saúde com 

abrangência nacional (RASELLA et al., 2014; AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009). É 

inclusive dentro dele que são alocados os médicos recrutados no Programa Mais Médicos. 

A maioria deles buscou avaliar o impacto e/ou efeito da implantação e expansão do 

PSF (RASELLA et al., 2014; MACINKO et al., 2007; AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 

2009; MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 2006; RASELLA; AQUINO; BARRETO, 2010; 

GUIMARÃES; ALVES; TAVAES, 2009); apenas um estudo buscou comparar os resultados 

de indicadores de saúde entre a população que utiliza o PSF e a que não faz uso do programa 

em serviços de saúde (CABRAL et al., 2012). 

Foram utilizadas como variáveis de resultados: a taxa de mortalidade infantil 

(AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009; MACINKO et al., 2007; MACINKO; GUANAIS; 

SOUZA, 2006);a mortalidade neonatal (MACINKO et al., 2007);a mortalidade pós-neonatal 

(MACINKO et al., 2007); a mortalidade de menores de cinco anos devido a causas mal 

definidas (RASELLA; AQUINO; BARRETO, 2010);número de óbitos por doenças diarreica 

em crianças menores de 1 ano (MACINKO et al., 2007);a imunização, mortalidade infantil por 

doenças evitáveis por vacina (GUIMARÃES; ALVES; TAVARES, 2009); as taxas de 

mortalidade por doenças cerebrovasculares e cardíacas (RASELLA et al., 2014);o número de 

visitas domiciliares, número de consultas médicas, taxas de hospitalização reduzidas para 

doenças cerebrovasculares e cardíacas (RASELLA et al., 2014); a cobertura do Programa Saúde 

da Família (MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 2006); e a mortalidade cardiovascular 

(CABRAL et al., 2012). 

As variáveis de controle consideraram aspectos relacionados a educação, renda, 

saneamento, acesso à agua, taxa de fertilidade, estrutura hospitalar (número de hospitais, leitos, 

médicos e enfermeiros). 

Os estudos abrangeram dados coletados entre 1990 e 2009. Como estratégias de 

análise estimaram modelos de regressão linear simples (GUIMARÃES; ALVES; TAVARES, 

2009; CABRAL et al., 2012) e dados de painel com especificação de efeitos fixos (RASELLA 

et al., 2014; MACINKO et al., 2007; AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009; MACINKO; 

GUANAIS; SOUZA, 2006; RASELLA; AQUINO; BARRETO, 2010). 

De forma geral, apontaram que uma maior cobertura do PSF gera diminuição nas 

taxas de mortalidade infantil (MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 2006; MACINKO et al., 2007; 
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AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009), mortalidade pós-neonatal, taxa de mortalidade de 

crianças menores de cinco anos (RASELLA; AQUINO; BARRETO, 2010) e diminuição de 

1% na mortalidade por diarreia (MACINKO et al., 2007; MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 

2006);  redução na mortalidade por doenças cerebrovasculares e cardíacas, aumento nas visitas 

domiciliares e consultas médicas, e redução nas taxas de hospitalização para doenças 

cerebrovasculares e cardíacas (RASELLA et al., 2014), aumento de todas as taxas de cobertura 

de vacinação e diminuição da mortalidade infantil por doenças evitáveis (GUIMARÃES; 

ALVES; TAVARES, 2009). Foi revelado também que o atendimento em PSF é mais eficaz do 

que cuidados de saúde não-PSF na prevenção de morte por acidente vascular cerebral 

secundário e infarto do miocárdio (CABRAL et al., 2012).  

O Quadro 1 apresenta um resumo dos estudos descritos, com destaque para as 

variáveis dependentes utilizadas, o método de análise e seus principais resultados. 

 

Quadro 1 - Estudos sobre o Programa Saúde da Família no Brasil 

Autores Variáveis dependentes Método de análise Principais resultados 

Rasella et al., 

2014 

Taxa de mortalidade por 

doenças cerebrovasculares e 

cardíacas, número de visitas 

domiciliares, número de 

consultas médica, taxas de 

hospitalização reduzidas para 

doenças cerebrovasculares e 

cardíacas.  

Dados de painel com 

especificação de 

efeitos fixos.  

Houve redução na mortalidade por 

doenças cerebrovasculares e 

cardíacas, e nas taxas de 

hospitalização para doenças 

cerebrovasculares e cardíacas. 

Aumento nas visitas domiciliares e 

consultas médicas. 

Macinko et al., 

2007 

Taxa de mortalidade infantil, 

mortalidade neonatal, 

mortalidade pós-neonatal, 

óbitos por doenças diarreicas 

em crianças menores de 1 ano.  

Dados de painel com 

especificação de 

efeitos fixos. 

Diminuição nas taxas de mortalidade 

infantil, diminuição de 1% na 

mortalidade por diarreia.  

Aquino, 

Oliveira e 

Barreto, 2009 

Taxa de mortalidade infantil.  

Dados de painel com 

especificação de 

efeitos fixos.  

Decrescimento nas taxas de 

mortalidade infantil.  

Macinko, 

Guanais e 

Souza, 2006 

Cobertura PSF e taxa de 

mortalidade infantil.  

Dados de painel com 

especificação de 

efeitos fixos.  

Redução nas taxas de mortalidade 

infantil, diminuição de 1% na 

mortalidade por diarreia. 

Rasella, 

Aquino e 

Barreto, 2010 

Mortalidade de menores de 

cinco anos devido a causas mal 

definidas. 

Dados de painel com 

especificação de 

efeitos fixos. 

Queda na mortalidade pós-neonatal, 

taxa de mortalidade de crianças 

menores de cinco anos.  

Guimarães, 

Alves e 

Tavares, 2009 

Imunização, mortalidade 

infantil por doenças evitáveis 

por vacina.  

Regressão linear 

simples. 

Aumento de todas as taxas de 

cobertura de vacinação e diminuição 

da mortalidade infantil por doenças 

evitáveis.  
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Autores Variáveis dependentes Método de análise Principais resultados 

Cabral et al., 

2012 
Mortalidade cardiovascular.  

Regressão linear 

simples.  

O atendimento em PSF é mais eficaz 

do que cuidados de saúde não-PSF na 

prevenção de morte por acidente 

vascular cerebral secundário e infarto 

do miocárdio.  

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Portanto, podemos concluir que os estudos têm encontrado uma relação positiva 

entre a cobertura do PSF e indicadores de acesso, taxas de mortalidade e de hospitalização.  

Alguns autores defendem que existe essencialmente dois modelos de sistemas de 

saúde: sistemas nacionais de saúde, normalmente financiados por receitas públicas e que 

geralmente oferecem serviço público direto a toda a população prezando pela cobertura 

universal (caso do Brasil); e os sistemas de seguro social de saúde, os quais cobrem apenas uma 

parcela da população, por exemplo, a que trabalha e  financia o seguro por impostos sobre a 

folha de pagamento (LAMEIRE; JOFFE; WIEDEMANN, 1999; VAN DER ZEE; 

KRONEMAN, 2007).  

Em muitas situações, os sistemas sociais de saúde, ao restringirem a cobertura, 

diminuem o acesso aos serviços de saúde para parcelas consideráveis da população, 

principalmente para aqueles que não podem arcar com os custos do seguro (DROR; PREKER 

et al, 2002), e que sofrem dificuldades financeiras quando necessitam pagar pelos serviços. 

 Em virtude dessas limitações e diante de evidências de que a ampliação da 

cobertura do seguro de saúde pode aumentar o acesso e a utilização do serviço de saúde 

(SPAAN et al., 2012), países de baixa e média renda introduziram programas que possibilitam 

de alguma forma a extensão da cobertura dos seguros. Esses seguros são patrocinados pelo 

estado ou com baixíssimo custo para pessoas consideradas do setor informal ou sem coberturas 

de seguros e buscam melhorar o acesso aos cuidados de saúde, aumentar a utilização adequada 

dos serviços de saúde, favorecer o estado de saúde e fornecer proteção financeira em situações 

de doença evitando grandes despesas (ACHARYA, et al. 2012).  

Alguns estudos buscaram avaliar o impacto dos sistemas de seguro de saúde para 

pessoas que não têm acesso ao seguro considerado formal, principalmente para aquelas  com 

características vulneráveis: pobres, residentes em áreas rurais, idosos, crianças e expatriados na 

China, Indonésia, Geórgia, Índia, México, Nigéria e Tailândia (CHENG, et al. 2015; 

SPARROW; SURYAHADI; WIDYANTI, 2013; GOTSADZE, et al. 2015; BAUHOFF; 

HOTCHKISS; SMITH, 2011; SOOD, et al. 2014; HENDRIKS, et al. 2016; KING, et al. 2009; 

SUPHANCHAIMAT, et al. 2016). Os programas de seguros desenvolvidos nesses países 
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buscam oferecer e/ou ampliar a cobertura de serviços de saúde com o intuito de melhoria de 

saúde da população e diminuição de gastos com saúde, especialmente em situações de urgência 

e emergência.  

Os artigos desenvolveram avaliações do impacto dos seguros sobre os resultados 

de saúde, utilização dos seguros e gastos. Para medir esses impactos, utilizaram como variáveis 

dependentes ou de resultado: mortalidade (SOOD, et al. 2014; CHENG, et al. 2015), estado de 

saúde relatado pelo indivíduo (CHENG, et al. 2015; BAUHOFF; HOTCHKISS; SMITH, 

2011), desempenho das funções cognitivas, incidência de doenças graves, número de dias 

acamados, hipertensão (CHENG, et al. 2015; HENDRIKS, et al. 2016), visitas ambulatoriais 

(SPARROW; SURYAHADI; WIDYANTI, 2013; KING, et al. 2009), utilização de serviços 

devido a doenças (GOTSADZE, et al. 2015), realização de checkup médico (BAUHOFF; 

HOTCHKISS; SMITH, 2011),  uso hospitalar (SOOD, et al. 2014; SUPHANCHAIMAT, et al. 

2016), e despesas com saúde (SOOD, et al. 2014, SPARROW; SURYAHADI; WIDYANTI, 

2013; GOTSADZE, et al. 2015; KING, et al. 2009). 

Os autores apresentaram que não houve melhoras nos estados de saúde relatados 

pelos indivíduos (CHENG, et al. 2015), nem efeitos significativos na mortalidade (CHENG, et 

al. 2015; SOOD, et al. 2014). Apesar dos seguros ampliarem e melhorarem a cobertura 

(SPARROW; SURYAHADI; WIDYANTI, 2013) não foi distinguido aumento significativo no 

uso de serviços cobertos pelo seguro, ou seja, não houve aumento do acesso (SOOD, et al. 2014; 

GOTSADZE, et al. 2015; BAUHOFF; HOTCHKISS; SMITH, 2011; KING, et al. 2009). 

Foram identificados resultados divergentes para as despesas em saúde, com redução das 

mesmas em alguns casos (SOOD, et al. 2014; GOTSADZE, et al. 2015; BAUHOFF; 

HOTCHKISS; SMITH, 2011; KING, et al. 2009) e aumento em outros casos (SPARROW; 

SURYAHADI; WIDYANTI, 2013)). Por outro lado, foi reconhecido uma redução significativa 

em indivíduos com hipertensão moderada ou grave (HENDRIKS, et al. 2016). 

Estes estudos chegaram a esses resultados por meio da utilização de estimações por 

escore de propensão e diferenças em diferenças (CHENG, et al. 2015; SPARROW; 

SURYAHADI; WIDYANTI, 2013; SUPHANCHAIMAT, et al. 2016), desenho de 

descontinuidade de regressão geográfica (SOOD, et al. 2014), diferença em diferença 

(GOTSADZE, et al. 2015), dados em painel com efeito fixo (HENDRIKS, et al. 2016), estudo 

de experimento randomizado (KING, et al. 2009) e regressão em descontinuidade (BAUHOFF; 

HOTCHKISS; SMITH, 2011). 
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Outros autores objetivaram a avaliação de seguros de saúde nacionais, que ao 

contrário dos programas de seguros apresentados anteriormente, buscaram cobertura nacional 

(para um determinado país) do seguro sem priorizar grupos sociais.  

Bosomprah et al. (2015) avaliaram o seguro nacional de Gana em relação ao acesso, 

utilização e indicadores de saúde por meio do método de “generalised linear model (GLM) with 

binomial-family logit-link”. Utilizaram como variáveis dependentes visitas pré-natais, visitas 

pós-natal e mortalidade de menores de cinco anos. Como respostas, observaram melhorias no 

acesso aos serviços materno-infantis, incluindo o atendimento pré-natal e cuidados pós-natal. 

Não foi encontrada evidência de efeitos sobre a mortalidade em menores de cinco anos.   

Keng e Sheu (2013), por sua vez, analisaram o impacto do seguro nacional de 

Taiwan sobre a melhora da saúde da população e a redução de desigualdades de saúde entre os 

níveis socioeconômicos. Eles utilizaram como indicadores: mortalidade, limitações funcionais 

e saúde auto relatada pelo indivíduo. Foi empregada como estratégia de estimação do impacto 

o método de diferença em diferenças. Nos resultados, foi constatada uma diminuição na 

mortalidade. 

Uma outra estratégia observada de expansão dos seguros de saúde foi o “Affordable 

Care Act”, uma lei promulgada no Estados Unidos que busca expandir os planos de seguros 

públicos e privados para uma maior parcela da população americana. Entre suas provisões está 

a de que as seguradoras permitam que os dependentes permaneçam no seguro de saúde dos pais 

até completarem 26 anos (BARBARESCO; COURTEMANCHE; QI, 2015). Os estudos de 

Blum, et al. (2012) e Barbaresco, Courtemanche e Qi (2015) avaliaram a aplicação dessa lei 

sobre o acesso aos cuidados de saúde, utilização de serviços de prevenção, comportamento de 

risco e saúde auto relatada pelos indivíduos. As variáveis dependentes selecionadas como proxy 

foram: possuir algum seguro de saúde, possuir médico de cuidados primários, vacinação contra 

gripe, visita ao médico, exame Papanicolau (para mulheres), tabagismo, número de bebidas 

alcoólicas, obesidade (BARBARESCO; COURTEMANCHE; QI, 2015) se realizou algum 

exame de rotina no último ano (BLUM, et al. 2012), e se deixou de ter assistência por falta de 

recursos financeiros (BLUM, et al. 2012; BARBARESCO; COURTEMANCHE; QI, 2015). As 

estimações de impacto foram feitas por meio do método de diferença em diferenças. Foi 

apresentado um aumento nas probabilidades de ter um seguro de saúde e médico de atenção 

primária (BLUM, et al. 2012; BARBARESCO; COURTEMANCHE; QI, 2015), além de 

aumento na realização de exames físicos (BLUM, et al. 2012), diminuição da desistência de ter 

assistência por falta de recursos financeiros (BLUM, et al. 2012), uma excelente saúde auto 
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avaliada, e redução do índice de massa corporal (BARBARESCO; COURTEMANCHE; QI, 

2015). No entanto, também foi encontrado um aumento no consumo de álcool e não foram 

detectados aumentos significativos na utilização de cuidados preventivos (BARBARESCO; 

COURTEMANCHE; QI, 2015). 

Uma última estratégia de expansão dos seguros de saúde identificada foi 

desenvolvida no Camboja por meio do sorteio de descontos no seguro de saúde. O estudo de 

Levine, Polimeni e Ramage (2016) examina o impacto desses sorteios sobre a utilização dos 

cuidados de saúde e de despesas médicas por meio do método de diferença em diferenças. Não 

foram observados resultados significativos no estudo. 

O Quadro 2 apresenta um resumo dos estudos descritos, destacando as variáveis 

dependentes utilizadas, o método de análise e os principais resultados dos estudos. 

 

Quadro 2 - Estudos sobre avaliação de programas relacionados a seguro de saúde 

Autores Variáveis dependentes 
Método de 

análise 
Principais resultados 

Cheng, et al. 

(2015) 

Taxa de mortalidade, estado 

de saúde relatado pelo 

indivíduo, desempenho das 

funções cognitivas, incidência 

de doenças graves, número de 

dias acamados, hipertensão.  

Escore de 

propensão e 

diferenças em 

diferenças.  

Não houve melhoras nos estados de saúde 

relatados pelos indivíduos, nem efeitos 

significativos para mortalidade.  

Sparrow, 

Suryahadi e 

Widyanti, 

(2013) 

Visitas ambulatoriais, 

despesas com saúde 

Escore de 

propensão e 

diferenças em 

diferenças.  

Seguros melhorarem a cobertura aos 

cuidados de saúde, aumento em despesas 

com saúde. 

Gotsadze, et al. 

(2015) 

Utilização de serviços devido 

a doenças e despesas com 

saúde.  

Diferenças em 

diferenças.  

Não foi identificado aumento significativo 

no uso de serviços cobertos pelo seguro. 

Redução das despesas em saúde. 

Bauhoff, 

Hotchkiss e 

Smith (2011) 

Estado de saúde relatado pelo 

indivíduo e realização de 

checkup médico. 

Regressão em 

descontinuidade.  
Não foi detectado resultados significativos. 

Sood, et al. 

(2014) 

Taxa de mortalidade, uso 

hospitalar e despesas com 

saúde.  

Desenho de 

descontinuidade 

de regressão 

geográfica. 

Não foi verificado feitos significativos para 

mortalidade, uso hospitalar e despesas com 

saúde. 

Hendriks, et al. 

(2016) 

Desempenho das funções 

cognitivas, incidência de 

doenças graves, número de 

dias acamados e hipertensão.  

Dados em painel 

com efeito fixo.  

Redução significativa em indivíduos com 

hipertensão moderada ou grave.  

King, et al. 

(2009) 

Visitas ambulatoriais e 

despesas com saúde.  

Estudo de 

experimento 

randomizado. 

Não foi constatado resultados 

significativos. 
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Autores Variáveis dependentes 
Método de 

análise 
Principais resultados 

Suphanchaimat, 

et al. (2016) 
Uso hospitalar.  

Escore de 

propensão e 

diferenças em 

diferenças.  

 Fraca associação positiva entre o seguro e 

o uso de hospitais. 

Bosomprah et 

al. (2015) 

Visitas pré-natais, visitas pós-

natal e mortalidade de 

menores de cinco anos. 

“generalised 

linear model 

(GLM) with 

binomial-family 

logit-link”. 

Melhorias no acesso aos serviços materno-

infantis, incluindo o atendimento pré-natal 

e cuidados pós-natal 

Keng e Sheu 

(2013) 

Taxa de mortalidade, 

limitações funcionais e saúde 

auto relatada pelo indivíduo. 

Diferença em 

diferenças. 
Diminuição na taxa de mortalidade. 

Blum, et al. 

(2012) 

Se realizou algum exame de 

rotina no último ano, e se 

deixou de ter assistência por 

falta de recursos financeiros. 

Diferença em 

diferenças. 

Acréscimo nas probabilidades de ter um 

seguro de saúde e médico de atenção 

primária, e na realização de exames físicos. 

Diminuição da desistência de ter assistência 

por falta de recursos financeiros  

Barbaresco, 

Courtemanche 

e Qi (2015) 

Possuir algum seguro de 

saúde, possuir médico de 

cuidados primários, 

vacinação contra gripe, visita 

ao médico, exame citológico 

do colo do útero (para 

mulheres), tabagismo, 

número de bebidas alcoólicas, 

obesidade, se deixou de ter 

assistência por falta de 

recursos financeiros.  

Diferença em 

diferenças. 

Aumento nas probabilidades de ter um 

seguro de saúde, médico de atenção 

primária, uma excelente saúde auto 

avaliada. Redução do índice de massa 

corporal, aumentou no consumo de álcool. 

Não foi identificado aumentos 

significativos na utilização de cuidados 

preventivos 

Levine, 

Polimeni e 

Ramage (2016) 

Utilização dos cuidados de 

saúde e de despesas médicas. 

Diferença em 

diferenças. 

Não foram identificados resultados 

significativos no estudo. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

De uma forma geral, as avaliações de programas de saúde têm buscado desenvolver 

suas análises utilizando métodos considerados quase-experimentais, tais como: dados em 

painel, diferença em diferença e escores de propensão; e indicadores de saúde relacionados ao 

acesso, utilização de serviços de saúde, e taxas de mortalidade, como variáveis de resultado do 

impacto dos programas. Como o controle de outras características tem se utilizado variáveis 

relacionadas a caraterísticas educacionais, de renda, de saúde pessoal, saneamento e de 

infraestrutura hospitalar. 

Na próxima seção serão discutidas as possíveis causas apontadas pela literatura 

como geradoras da escassez de profissionais médicos, os impactos gerados pela ausência desses 

profissionais em alguns territórios e, por fim, as políticas desenvolvidas internacionalmente a 

fim de propiciar o recrutamento e a retenção de médicos. 
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4.2 CAUSAS E IMPACTOS DA ESCASSEZ DE MÉDICOS  

 

Diante das discussões a respeito da escassez de médicos e políticas desenvolvidas, 

surge o questionamento sobre a relação entre a força de trabalho do médico e os resultados 

gerados na saúde dos indivíduos. 

Estudos desenvolvidos para os Estados Unidos revelaram que uma maior proporção 

de médicos de atenção primária estava associada a taxas mais baixas de mortalidade por doença 

cardíaca, câncer ou acidente vascular cerebral, mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, 

aumento no tempo de vida, diminuição do número de internações e do número de visitas à sala 

de emergência (SHI 1992, 1994; SHI et al., 2003a; SHI et al. 2004; VOGEL; ACKERMAN, 

1998; CHANG et al 2011). Por sua vez, a supressão de médicos foi associada a mortalidade por 

todas as causas (SHI et al., 2003b). E ainda, um aumento no número de médicos esteve 

relacionado com menor incidência de câncer do colo do útero e cervical, à detecção precoce do 

câncer de mama, uma maior probabilidade de ir ao médico e utilizar serviços de saúde 

(CAMPBELL et al. 2003; FERRANTE, et al. 2000; CONTINELLI; MCGINNIS; HOLMES, 

2010).  

Ao se analisar o impacto especificamente sobre internações hospitalares por 

condições sensíveis ao atendimento ambulatorial se percebeu que áreas com baixa oferta de 

médicos possuem alto risco de internações, áreas com abastecimento adequado possuem risco 

significativamente menor e áreas com maior oferta têm um risco alto (LADITKA, 2004). Um 

outro estudo, por sua vez, mostrou uma relação negativa entre o suprimento médico e 

hospitalização por condições sensíveis ao atendimento ambulatorial (LADITKA; LADITKA; 

PROBST, 2005).  

Estudos desenvolvidos para a Coréia e Alemanha identificaram uma redução nas 

taxas de mortalidade específicas de todas as causas, mortalidade por câncer e mortalidade 

cardiovascular associada ao número de médicos (LEE, et al 2010; SUNDMACHER; BUSSE, 

2011). Entretanto, trabalho para a África do Sul não encontrou uma relação significativa entre 

o número de médicos e a taxa de mortalidade, partos, pré-natal, pós-natal, imunização, saúde 

da criança, incidência de tuberculose, câncer de colo do útero, cobertura de teste de HIV, 

incidência de hipertensão (VON PRESSENTIN; MASH; ESTERHUIZEN, 2017). 

De uma forma geral, os estudos apresentados encontraram impactos positivos da 

quantidade de médicos sobre indicadores de saúde, principalmente quando esses países são 

desenvolvidos. Diante desses resultados emerge a importância de desenvolver estratégias que 
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diminuam a escassez destes profissionais. Na seção a seguir são apresentadas as políticas de 

recrutamento e retenção já desenvolvidas e estudos que as analisaram. 

 

 

4.3 POLÍTICAS DE RECRUTAMENTO E RETENÇÃO DE MÉDICOS 

 

A falta de profissionais de saúde é um problema em diversos sistemas de saúde de 

todo o mundo. As áreas rurais, remotas ou de alta pobreza são as principais atingidas com a 

escassez de médicos, pois não possuem profissionais suficientes para atender as necessidades 

básicas de saúde da população residente (MATSUMOTO; KAJII, 2009).  

A escassez de médicos é ainda maior na atenção primária. Nela, o médico é o 

responsável pelo primeiro atendimento do paciente dentro do sistema de saúde, e lida muitas 

vezes com problemas de saúde diversos. Dependendo do sistema de saúde, essa categoria pode 

incluir o médico generalista, médico da família e pediatra (PFARRWALLER, et al 2015). 

O desempenho de trabalhos dentro da atenção primária constitui um campo de 

atuação profissional pouco atraente e de baixa procura entre os estudantes de medicina 

(PFARRWALLER, et al 2015). Entre as justificativas para tanto, estão: o baixo “status” dos 

cuidados primários em comparação a outras especialidades médicas; o desgaste e estresse 

enfrentado pelos médicos que desenvolvem essa carreira frente a aumento de carga de trabalho; 

condições ruins de trabalho; e recursos limitados (BMA, 2014).  

Essa carência de médicos na atenção primária não está relacionada apenas com a 

formação de um baixo quantitativo desses profissionais, mas também a uma má distribuição 

geográfica. Prova disso é o fato de que vários países desenvolvidos apresentam um aumento no 

número de médicos superior ao aumento da população, entretanto ainda nestes países a 

distribuição de médicos é desigual (OECD, 2007; NUNES; COSTA; SANCHES, 2017). Essa 

má distribuição priva normalmente regiões rurais, remotas e com altas taxas de pobrezas de 

disponibilidade médica (GRAVELLE, SUTTON, 2001; TOYABE, 2009).  

As explicações para a escassez são diversas e permeiam desde a falta de atenção 

com essas áreas a nível político até as preferências dos médicos por especialidades e locais de 

trabalho (HANCOCK et al., 2009). São muitos os fatores que contribuem para a escolha dos 

locais de trabalhos e desenvolvimento de carreira pelos médicos graduados incluindo questões 

pessoais, econômicos, familiares, culturais e ambientais (HARRIS; GAVEL; YOUNG, 2005; 

LAMICHHANE, 2010). Podem ser destacados a recompensa financeira, capacitação médica, 
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oportunidades de formação, perspectivas de desenvolvimento de carreira, condições de vida, 

carga de trabalho, colegas e condições de trabalho, considerações familiares e de segurança, 

políticas locais e nacionais, e localização de centro de saúde (DUSSAULT; FRANCESCHINI, 

2006; GOODFELLOW et al., 2016; HAYS et al., 1997; LINDELOW; SERNEELS; LEMMA, 

2005; SERNEELS et al., 2005). 

Diante disto, percebe-se que a preferência por áreas urbanas e desenvolvidas está 

relacionada com o fato das áreas desassistidas serem associadas a regiões de acesso reduzido a 

formações e capacitações, pouca interação profissional com colegas, redução do contato com 

técnicas sofisticadas de trabalho, alta responsabilidade, sobrecarga de trabalho, oportunidades 

limitadas para a geração de renda por meio de um segundo emprego ou outra atividade 

econômica, má gestão hospitalar, junto a isolamento familiar e social e serviços sociais ruins 

com falta de infraestrutura nas regiões (SERNEELS et al., 2005; BUDHATHOKI et al., 2017). 

Alguns trabalhos procuraram identificar critérios relacionados a uma maior 

possibilidade de médicos buscarem as áreas desassistidas e lá permanecerem. Em países de alta 

renda, o fato do estudante de medicina ter tido uma experiência rural anterior ou a escola de 

medicina ter usado como critério de seleção alunos com base rural são critérios motivadores 

para a prática rural no futuro (ROSS, 2014; ROSS; MACGREGOR; CAMPBELL, 2015; 

BARRETT; LIPSKY; LUTFIYYA, 2011; CURRAN; ROURKE, 2004; CRAMPTON; 

MCLACHLAN; ILLING, 2013), entretanto as áreas rurais desses países apresentam melhores 

condições do que áreas rurais de países de baixa e média renda. Outras evidências estão 

relacionadas com ter passado a infância em área rural, oportunidades de emprego para o 

cônjuge, com filho em idade infantil, integração sociocultural, desenvolvimento de programas 

de educação médica na graduação, treinamento em áreas rurais com um currículo baseado na 

comunidade,  exposição precoce à comunidade durante o treinamento médico, a  escola de 

medicina em que cursou ser em área rural, treinamentos em cuidados primários que se localizam 

em áreas desatendidas e experiência em residência rural (HANCOCK et al., 2009; 

GOODFELLOW et al., 2016; BUDHATHOKI et al., 2017 ).  

A escassez de profissionais implica em consequências na equidade de acesso, 

resultados de saúde na população afetada e custos de cuidados de saúde (BUYKX et al., 2010; 

SCOTT et al., 2013). As razões por trás dessa crise na força de trabalho são multifatoriais, como 

discutido anteriormente, mas o envelhecimento e a expansão das populações e os novos desafios 

para a saúde significam que o acesso a cuidados primários de boa qualidade é primordial para 

a saúde da população (WHO, 2006). 
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Vários programas de recrutamento e retenção de profissionais médicos têm sido 

desenvolvidos e analisados com o intuito de diminuir a escassez de profissionais em algumas 

regiões. A maioria desses programas e intervenções posse sistemas de incentivos e 

características semelhantes: sistemas de bolsa, bônus financeiro, financiamento do curso, 

prorrogação de visto, recrutamento de estudantes em áreas rurais, serviço rural obrigatório, 

entre outros (VUJICIC; ALFANO; SHENGELIA, 2010).  

Foram encontrados três programas de recrutamento de estudantes: o programa 

Rockford Rural Medical Education (RMED) da Universidade de Illinois nos Estados Unidos, 

o Collaborative Project to Increase Rural Doctors (CPIRD) na Tailândia, e o programa Med 

Quest no Canadá. O Programa RMED recruta candidatos de origens rurais, fornece um 

currículo suplementar que aborda temas e experiências rurais, e acompanha os resultados na 

escolha de localização e especialidade dos médicos depois de suas graduações. Estudos 

identificaram que os médicos graduados por meio do programa tinham uma chance maior de 

escolher a carreira de medicina familiar, especialização em cuidados primários e locais rurais 

para sua prática médica (RABINOWITZ et al., 2012; MACDOWELL; GLASSER; 

HUNSAKER, 2013). 

 O CPIRD foi implementado em 1994 com o objetivo de atrair e reter médicos rurais 

por meio do aumento das oportunidades de educação médica para estudantes com base rural. 

Todos os anos, aproximadamente 300 alunos foram recrutados para escolas de medicina com 

ênfase em alunos de origens rurais. Os alunos eram treinados em escolas de medicina e hospitais 

perto de suas cidades natais e deveriam voltar às suas cidades e desenvolver a profissão por 3 

anos após a formatura, em caso de não cumprimento pagariam uma multa no valor de US$ 

12.5000,00 (PAGAIYA; KONGKAM; SRIRATANA, 2015). O programa gerou uma taxa de 

retenção em hospitais rurais de 29% para médicos participantes, com queda acentuada depois 

de transcorridos os 3 anos do contrato (PAGAIYA; KONGKAM; SRIRATANA, 2015).  

O programa Med Quest no Canadá tem como propósito encorajar estudantes 

secundários a seguirem a carreira médica. Mais de 30% dos estudantes de medicina são de 

origem rural em comparação com 1% de outras escolas médicas canadenses e a taxa de 

matrícula da escola de medicina é metade da média canadense (MATHEWS; ROURKE; 

PARK, 2008). 

A escola de medicina UMN-Dulut, em Minnesota nos EUA, tinha como propósito 

recrutar médicos que declaravam querer seguir a carreira de medicina familiar em áreas rurais. 
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Os alunos formados dentro desse programa preferiam desenvolver práticas de cuidados 

primários em áreas rurais após sua formação (ZINK et al., 2010).  

Outro programa, com objetivo e estratégia similar ao anterior, foi desenvolvido na 

Jichi Medical University (JMU), no Japão. A JMU é uma escola de medicina, com 

financiamento público, que possui como propósito formar médicos rurais e distribuí-los pelo 

país. Em estudo sobre o programa, Matsumoto, Inoue e Kajii (2010) descrevem uma queda na 

distribuição geográfica dos médicos formados, principalmente em relação às áreas rurais. Os 

autores consideram que, apesar da diminuição do serviço rural, a experiência de práticas 

profissionais nessas áreas, promovida pelo programa, tem um impacto positivo na escolha de 

desenvolver atividades em territórios rurais.  

Outras duas estratégias inseridas na prática rural estão relacionadas à formação de 

profissionais nessas áreas. Essa formação pode se dar por dois caminhos: períodos de atividades 

desenvolvidas em áreas rurais ou remotas, caso dos programas Rural Physician Associate 

(RPAP) da Universidade de Minnesota e o WWAMI Targeted Rural Underserved Track 

(TRUST) da Universidade de Washington; ou o estabelecimento de escolas clínicas nessas 

regiões, como desenvolvido pelo governo da Austrália: Rural Clinical Training and Support 

(RCTS).  

No programa Rural Physician Associate (RPAP), os estudantes de medicina que 

estão cursando o terceiro ano passam um período de 9 meses de prática rural por meio da 

orientação de médicos de cuidados primários nas comunidades rurais. Durante esse período, os 

alunos passam por atividades de prática, orientação, ensino individual e desenvolvimento de 

projetos de avaliação da saúde da comunidade. O programa está em vigor desde 1971 e os 

resultados em alguns estudos mostram que os alunos participantes do programa preferem locais 

rurais para o desenvolvimento profissional e também carreira em cuidados primários e medicina 

familiar (ZINK, et al, 2010; RABINOWITZ, et al, 2012; HALAAS, et al., 2008; FUGLESTAD, 

et al. 2017). 

O programa WWAMI Targeted Rural Underserved Track, da Universidade de 

Washington, busca suprir as necessidades de força de trabalho das regiões de Washington, 

Wyoming, Alaska, Montana e Idaho (WWAMI) que apresentam escassez de médicos. O 

programa está em vigor desde agosto de 2008 e consiste em inserir os alunos em comunidades 

rurais ou cidades pequenas durante quatro anos da sua formação. O programa tem conseguido 

que cerca de 90% dos alunos formados busquem residência ou especialização em áreas 

regionais que apresentam falta de profissionais (GREER, et al., 2016). 
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Já o programa Rural Clinical Training and Support (RCTS) criou escolas clínicas 

em áreas de escassez a partir de 2005. O estabelecimento dessas clínicas resultou em impacto 

positivos nas comunidades rurais por meio do engajamento em atividades nas comunidades, 

melhoras na infraestrutura e novas oportunidades de educação e pesquisa. Com a criação dessas 

clínicas, as universidades são obrigadas a ter 25% dos alunos de origem rural o que gerou um 

aumento no número de acadêmicos nas áreas rurais, e por sua vez ocasionou uma retenção e 

expansão do trabalho médico nessas regiões (GREENHILL, J. A.; WALKER, J.; PLAYFORD, 

2015). 

Uma prática bem comum em processos de recrutamento é o fornecimento de 

recursos financeiros em troca da obrigação de desenvolver serviços em áreas de escassez.  Essa 

é a motivação dos programas de National Health Service Corps (NHSC) e West Virginias 

Financial, nos EUA; Cadetship Program na Austrália; Newfoundland and Labrador no 

Canadá; e outros cinco programas financeiros desenvolvidos nos Estados Unidos (bolsas de 

estudo, empréstimos para opções de serviço, reembolso de empréstimos, incentivos financeiros 

diretos, aumento salarial e apoio de residentes). 

De uma forma geral esses programas têm como proposta oferecer benefícios 

financeiros - financiamento de residência médica, bolsas de estudo, empréstimos para opções 

de serviço, reembolso de empréstimos, incentivos financeiros diretos e apoio de residente - em 

troca dos médicos fornecerem cuidados de saúde primária nas comunidades que apresentam 

escassez de médicos ou em hospitais rurais por um período pré-determinado. 

Estudos que avaliaram esses programas encontraram que para os médicos que 

participaram do NHSC, 69% que inicialmente tinham sido atribuídos a uma área rural migraram 

para áreas urbanas, seis anos após, e 27% continuaram nos municípios de atribuição inicial 

(CULLEN et al.,1997).  Já os médicos participantes do West Virginias permaneceram em sua 

prática rural inicial por 18 anos, em média (JACKSON et al., 2003). O Cadetship Program 

também alcançou resultados positivos com uma alocação de 77% dos participantes do programa 

em áreas similares a que eles completaram o serviço rural obrigatório (DUNBABIN; 

MCEWIN; CAMERON, 2006). O Newfoundland and Labrador, no Canadá, alcançou uma 

probabilidade de 3,2 pontos percentuais dos médicos participantes do programa na região em 

comparação aos médicos não participantes. Enquanto 42% dos médicos que não participaram 

do programa deixaram as regiões, apenas 19% dos graduados dentro do programa tinham 

deixado a região (MATHEWS et al., 2013). Por fim, o grupo de cinco ações adotadas nos EUA 

fez com que os médicos obrigados a desenvolver os serviços rurais continuassem mais tempo 
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nas regiões (71%), buscassem outras regiões subtendidas (37%) e dentre as ações a que melhor 

reteve os profissionais foi o esquema de reembolso de empréstimos (PATHMAN, et al.,2004) 

 Os Estados Unidos, em 1994, estabeleceram um programa de isenção de vistos 

para os médicos internacionais graduados no país, desde que concordassem em servir em área 

rural ou urbana subtendida designada oficialmente. O programa denominado Conrad J-1 Visa 

Waiver dá como benefício a liberação dos médicos da obrigação de deixarem o país, por um 

período mínimo de 2 anos, se desenvolverem os serviços por um período de 3 anos. Pesquisas 

desenvolvidas entre 1995 e 2003 identificaram que os médicos permanecem em média por mais 

23 meses na mesma região depois de transcorrido o serviço obrigatório, porém foi constado 

também que de 72 médicos entrevistados, 30% não completaram o período de 3 anos de serviço 

obrigatório (KAHN et al., 2010; CROUSE; RANDY, 2006). 

Um dos fatores que desmotivam os médicos a prestarem serviços em áreas remotas 

é a falta de vínculos sociais e emocionais. Entre os estudos foram identificados dois programas 

que possuem o objetivo de diminuir esse fator complicador: o The DR DOC, na Austrália, que 

consiste em um programa rural de apoio social e emocional com o intuito de promover 

melhorias à saúde dos médicos da atenção primária e suas famílias; e o programa de tutoria na 

Noruega, iniciado em 1997, que oferece um estágio com supervisão por 18 meses para médicos 

em pós-graduação em áreas rurais com o propósito de melhorar a retenção e diminuir o 

isolamento profissional e social. O primeiro programa atingiu em seus resultados uma 

diminuição de 5% da possibilidade do médico considerar sair da prática rural (GARDINER et 

al., 2006); no segundo, 80% dos participantes do programa de tutoria continuaram trabalhando 

por 6 anos após completarem a tutoria (STRAUMER; SODENA; PRYDZ, 2010). 

Alguns programas desenvolvem mais de uma estratégia para a diminuição de 

escassez de profissionais. Entre as estratégias mais comumente oferecidas, de forma casada, há 

os benefícios financeiros e educacionais, como nos programas Doctors to the Barrios (DTTB) 

e Programa Nacional de Profissionais Gerais da Zona; também, o recrutamento de candidatos 

com origem rural e elegíveis para financiamento, caso do Physician Shortage Area Program 

(PSAP) do Jefferson Medical College (JMC). 

O programa Doctors to the Barrios (DTTB) foi lançado em 1993 em resposta à falta 

de médicos em comunidades remotas nas Filipinas.  Os médicos recebem bons salários e 

possuem prioridade no acesso a programas de residência clínica se permanecerem no programa 

por 2 anos. O programa apresenta baixas taxas de retenção associadas a falta de apoio dos 

governos locais, problemas familiares e preocupação com a carreira. Entre os médicos que 
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aderiram ao programa, a principal motivação alegada por eles foi servir a populações rurais 

(LEONARDIA et al., 2012). 

O Programa Nacional de Profissionais Gerais da Zona, agora denominado Etapa de 

Destino e Treinamento Médico, é um programa chileno criado por volta de 1960 com o 

propósito de atrair profissionais para as áreas rurais por meio de benefícios financeiros e acesso 

a especializações e possibilidades de desenvolvimento de carreira. Em pesquisa desenvolvida 

por Ramirez et al. (2017), o programa demonstrou ter realizado recrutamento e retenção estável 

dentro das áreas rurais ao longo do seu período de desenvolvimento - participaram da pesquisa 

202 médicos, dos quais 70% declararam que voltariam às regiões como especialistas. 

Com a finalidade de trabalhar sobre a distribuição geográfica inadequada de 

especialidades médicas, o Jefferson Medical College desenvolveu o Programa de Área de 

Escassez de Médicos (PSAP - Physician Shortage Area Program). A estratégia consiste em 

recrutar candidatos que possuem base rural e são elegíveis para financiamentos de empréstimos. 

Os participantes do programa devem realizar atividades de medicina familiar em áreas rurais 

em seus 3º e 4º anos de graduação. Rabinowitz (1993) verificou que os graduados do PSAP, 

entre 1978 e 1986, eram aproximadamente quatro vezes mais propensos que os formandos não-

PSAP para desenvolver medicina familiar (55% versus 13%), para praticar em uma área rural 

(39% versus 11%), e praticar em áreas desatendidas (33% versus 8%). Em pesquisa de 2005 

foi constatado que mesmo após 11-16 anos, 68% (26/38) dos graduados do PSAP ainda estavam 

praticando medicina familiar na mesma área rural (RABINOWITZ et al., 2005). Em 2011, o 

PSAP continuava a representar um modelo bem-sucedido para aumentar substancialmente o 

suprimento e a distribuição de médicos de família rurais, onde dos 37 graduados do PSAP que 

originalmente praticavam medicina familiar rural, 26 (70,3%) ainda praticavam medicina 

familiar na mesma área rural em comparação com 24 dos 52 formandos não PSAP (46,2%) 

(RABINOWITZ, et al, 2013). 

No Quadro 3 apresentamos um resumo dos programas de recrutamento e retenção 

discutidos nessa seção, agrupadas por tipo de programa. 
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Quadro 3 - Estudos sobre avaliação de programas relacionados a seguro de saúde 
Tipo do 

programa 

Política ou 

programa 
País Estratégia do programa 

Estudos que 

analisaram 
Resultados 

Recrutamento 

de estudantes  

Rockford Rural 

Medical Education 

da University of 

Illinois College of 

Medicine Illions 

noEUA 

EUA 

Recruta candidatos de origens rurais, fornece um 

currículo suplementar abordando temas e 

experiências rurais e acompanha os resultados da 

escolha de localização e especialidade dos 

graduados. 

Rabinowitz et al, 

(2012). 

Macdowell, 

Glasser e 

Hunsaker (2013). 

Os médicos graduados por meio do programa tinham uma chance 

maior de escolher medicina familiar, especialização em cuidados 

primários e locais rurais para sua prática. 

Collaborative 

Project to Increase 

Rural Doctors 

(CPIRD)  

Tailândia 

Atrair e reter médicos rurais por meio do aumento 

das oportunidades de educação médica para 

estudantes com formação rural. 

Pagaiya, 

Kongkam e 

Sriratana  (2015) 

O programa gerou uma taxa de retenção em hospitais rurais de 

29% para médicos participantes do programa, com queda 

acentuada depois de transcorrido os 3 anos do contrato. 

Med Quest Canadá 
Encorajar estudantes secundários a seguirem 

carreira médica. 

Mathews, Rourke 

e Park (2008). 

Mais de 30% dos estudantes de medicina são de origem rural em 

comparação com 1% de outras escolas médicas canadenses, 

embora a taxa de matrícula da escola de medicina é metade da 

média canadense. 

Estudantes 

que 

declaravam 

querer a 

carreira de 

medicina 

rural 

UMN-Dulut EUA 
Recrutar médicos que declaravam querer a carreira 

de medicina rural 

Zink, et al, 

(2010).  

Os alunos formados dentro desse programa preferiam selecionar 

uma localização rural e práticas de cuidados primários após sua 

formação. 

Jichi Medical 

University  
Japão 

Aumentar o número de oferta de vagas e formar 

médicos com perfil rural e distribui-los pelo país. 

Matsumotoi, 

Inoue e Kajii 

(2010) 

Foi identificada uma queda na distribuição geográfica dos médicos 

formados, principalmente em relação às áreas rurais. Entretanto os 

autores consideram que apesar da diminuição do serviço rural a 

experiência de práticas profissionais nessas áreas tem um impacto 

positivo na escolha de desenvolver atividades em territórios rurais.  

Formação de 

profissionais 

em áreas de 

escassez 

Rural Physician 

Associate da 

University of 

Minnesota Medical 

School Duluth  

EUA 

Os estudantes de medicina que estão cursando o 

terceiro ano passam um período de 9 meses 

experienciando a prática rural por meio da 

orientação de médicos de cuidados primários das 

comunidades rurais. 

Zink, et al (2010). 

Rabinowitz, et al 

(2012). Halaas, et 

al. (2008). 

Fuglestad, et al. 

(2017). 

Os alunos participantes do programa preferem locais rurais para o 

desenvolvimento profissional e também práticas de cuidados 

primários e de medicina familiar. 

WWAMI Targeted 

Rural Underserved 

Track 

EUA 
Inserir os alunos em comunidades rurais ou cidades 

pequenas durante quatro anos da sua formação. 

Greer, et al. 

(2016) 

90% dos alunos formados buscam residência ou especialização em 

áreas regionais que apresentam escassez de profissionais. 

Rural Clinical 

Training and 

Support. 

Austrália 
Estabelecer escolas clínicas em áreas de escassez a 

partir de 2005.  

Greenhill, Walker 

e Playford, 

(2015). 

Aumento das atividades nas comunidades, melhorias na infra-

estrutura e novas oportunidades de educação e pesquisa. 
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Tipo do 

programa 

Política ou 

programa 
País Estratégia do programa 

Estudos que 

analisaram 
Resultados 

Incentivos 

financeiros 

National Health 

Service Corps 
EUA 

Oferece incentivos financeiros: reembolso do 

empréstimo; bolsas de estudo; salário vivo. 

Cullen et al 

(1997). 

Os médicos que participaram do NHSC 69% e atribuídos a uma 

área rural, seis anos após, migraram para áreas urbanas, e 27% 

continuou nos municípios de atribuição inicial. 

Cadetship Program Austrália 

Dsiponibiliza bolsas de apoio financeiro para 

estudantes de medicina durante os últimos 2 anos 

de estudo de graduação. Em contrapartida, os 

alunos são contratados para completar 2 dos seus 

primeiros 3 anos de pós-graduação na rede de 

hospitais rurais de New South Wales. 

Dunbabin, 

Mcewin e 

Cameron (2006).  

Alocação de 77% dos participantes do programa em áreas 

similares a que eles completaram o serviço rural obrigatório.  

Newfoundland and 

Labrador  progArma 

de retorno para 

serviço.  

EUA 

Financiamento para estudantes de medicina e 

treinamento de residentes de pós-graduação em 

medicina familiar e outros programas 

especializados em que a falta de médicos foi 

identificada. As bolsas e financiamentos são 

obtidos em troca do serviço. 

Mathews et al. 

(2013).  

Alcançou uma probabilidade de 3,2 dos médicos participantes 

permanecerem na região em comparação aos médicos que não 

participaram. Enquanto 42 dos médicos que não participaram do 

programa deixaram a regiões, 19% dos graduados dentro do 

programa tinham deixado a região (MATHEWS et al., 2013).  

West Virginias EUA 

Bolsa de estudos média = $ 42,500 para estudantes 

de áreas de falta de profissionais de saúde - se 

compromete a voltar e servir 1 ano para cada ano 

de financiamento recebido. 

Prêmio único de US $ 20.000 para um mínimo de 

2 anos de serviço em uma área desatendida. Para 

residentes médicos até US $ 20.000 por ano por até 

6 anos. Programa de reembolso de empréstimos 

estaduais para médicos de até US $ 40.000 para 

contrato de compromisso de 2 anos (pode ser 

prorrogado por 2 anos adicionais a US $ 25.000 por 

ano). 

Jackson et al. 

(2003). 

Já os médicos participantes do West Virginias permaneceram em 

sua prática rural inicial média por 18 anos (JACKSON ET AL., 

2003).  

 Os 5 tipos de 

programas 

financeiros. 

EUA 

 Bolsas de estudo, empréstimos para opções de 

serviço, reembolso de empréstimos, incentivos 

financeiros diretos e apoio de residentes. Oferecem 

aos participantes a opção de executar serviços ou 

reembolsar os fundos do programa a taxas de juros 

padrão. 

Pathman, et al. 

(2004) 

Fez com que os médicos obrigados a desenvolver os serviços rurais 

permanecessem mais tempo nas regiões (71%), buscasse outras 

regiões subtendidas (37%) e dentre as ações a que melhor reteve 

os profissionais foi o esquema de reembolso de empréstimos.  
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Tipo do 

programa 

Política ou 

programa 
País Estratégia do programa 

Estudos que 

analisaram 
Resultados 

Isenção de 

visto 

Conrad J-1 Visa 

Waiver Program 
EUA 

Desde 1994 os médicos internacionais graduados 

no país concordam em servir em área rural ou 

urbana subatendida, por 3 anos, em troca da 

isenção do visto. 

Kahn et al. 

(2010). Crouse e 

Randy (2006) 

Entre 1995 e 2003 foram identificados 77 médicos e estes 

declaram que permaneceram com seus empregadores uma média 

de 23 meses por mais tempo que seu período de compromisso de 

3 anos. 84 % permaneceram com seus empregados de renúncia 

mais tempo do que seu compromisso. 

Suporte aos 

médicos 

The DR DOC 

programme 
Austrália 

Consiste em um programa rural de que oferece 

apoio social, emocional e intervenções práticas 

com o intuito de promover melhorias a saúde dos 

médicos da atenção primária e suas famílias 

Gardiner, et al. 

(2006). 

O programa de apoio social, emocional e de saúde atingiu em seus 

resultados uma diminuição de 5% da possibilidade de considerar 

sair da prática rural  

Programa de tutoria Noruega 

Oferece um estágio com supervisão por 18 meses 

para médicos em pós-graduação em áreas rurais 

com o propósito de melhorar a retenção e diminuir 

o isolamento profissional e social 

Straumer, Sodena 

e Prydz, (2010). 

Já 80% dos participantes do programa de tutoria continuaram 

trabalhando por 6 anos após completar a tutoria  

Salário e 

educação 

Doctors to the 

Barrios 
FILIPINAS 

  Os médicos atendem em comunidades remostas e 

recebem bons salários e possuem prioridade no 

acesso a programas de residência clínica se 

permanecerem no programa por 2 anos.  

Leonardia, et al. 

(2012)  

O programa apresenta baixas taxas de retenção associadas a falta 

de apoio dos governos locais, problemas familiares e preocupação 

com a carreira. Entre os médicos que aderiram ao programa a 

principal motivação foi servir a populações rurais  

Programa Nacional 

de Profissionais 

Gerais da Zona. 

CHILE 

Atrair profissionais para as áreas rurais por meio de 

benefícios financeiros e acesso a especializações e 

possibilidade de desenvolvimento de carreira 

Ramirez, et al. 

(2017)  

Identificou que o programa tem realizado um recrutamento e 

retenção estável dentro das áreas rurais ao longo do seu período de 

desenvolvimento, participaram da pesquisa 202 médicos, dos 

quais 70% declararam que voltariam as regiões como especialistas. 

Candidatos 

com base 

rural e 

elegíveis para 

financiamento 

Physician Shortage 

Area Program do 

Jefferson Medical 

College  

EUA 

A estratégia consiste em recrutar candidatos que 

possuem base rural e são elegíveis para 

financiamentos de empréstimos. Os participantes 

do programa devem realizar atividades de medicina 

familiar em áreas rurais em seus 3º e 4º anos de 

graduação 

Rabinowitz 

(1993); 

Rabinowitz, et al, 

(1999; 2005; 

2011;2013). 

Em estudo realizado em 1990 verificou-se que os graduados do 

PSAP das aulas de 1978 a 1986 eram aproximadamente quatro 

vezes mais prováveis que os formandos não-PSAP para praticar 

medicina familiar (55% vs. 13%), para praticar em uma área rural 

(39% vs. 11%), e praticar em áreas desatendidas (33 por cento 

versus 8 por cento). Em 1999, os formandos do PSAP representam 

12% de todos os médicos de família e, áreas rurais da Pensilvânia, 

e 84% dos médicos que trabalhavam uma área rural ou pequena 

metropolitana. Em pesquisa de 2005 foi constatado que mesmo 

após 11-16 anos, 68% (26/38) dos graduados do PSAP ainda 

estavam praticando medicina familiar na mesma área rural, e que 

os graduados do PSAP praticam medicina familiar na mesma 

localidade rural por mais tempo do que os formandos não PSAP. 

Em 2011, 37 graduados do PSAP que originalmente praticavam 

medicina familiar rural, 26 (70,3%) ainda praticavam medicina 

familiar na mesma área rural em comparação com 24 dos 52 

formandos não PSAP (46,2%). 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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A partir dos programas apresentados anteriormente podemos observar que muitas 

estratégias têm sido buscadas para diminuir a escassez de médicos e melhorar a distribuição 

geográfica destes em todo o mundo. Os tomadores de decisão política possuem assim uma gama 

de variações sobre qual política escolher, desde o serviço obrigatório, recrutamento de 

estudantes rurais, programas de formações em comunidades desassistidas, bônus financeiros, 

sistemas de bolsa, entre outros. Entretanto, não existe uma “receita pronta” sobre qual política 

irá possibilitar o recrutamento e retenção ideal para uma determinada região e que com isso irá 

sanar o problema. A resposta adequada irá depender fortemente do contexto das localidades e 

dos fatores que influenciam as decisões profissionais dos médicos (VUJICIC et al, 2010; 

ARAÚJO; MAEDA, 2013). O desafio dos formuladores e decisores de políticas está em 

implementar políticas que combinem diferentes estratégias de intervenção, e ao mesmo tempo 

estejam alinhadas com os fatores que influenciam as decisões dos profissionais, suas 

expectativas e preferências (ARAÚJO; MAEDA, 2013). 

 

 

4.4 ANÁLISES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

 

Alguns estudos já desenvolveram análises sobre o Programa Mais Médicos para o Brasil 

com o propósito de descrever e analisar suas formulação e implantação (SILVA; SOUSA, 2015; 

MOTA; BARROS, 2016; PEREIRA et al, 2016; SANTOS, 2015; COLLAR et al, 2015; 

GIOVANELLA et al, 2016; LOTTA et al, 2016; NOGUEIRA et al, 2016; OPAS, 2016b; 

OPAS, 2016c; PEREIRA, 2016; VARGAS et al, 2016). Estes estudos reportaram um aumento 

de cobertura assistencial, aumento do acesso, crescimento no número de médicos e diminuição 

de desigualdade na distribuição de médicos entre as regiões. Em linhas gerias, eles concluem 

que o programa vem cumprindo com seus objetivos de recrutamento emergencial de médicos.  

Outros trabalhos buscaram descrever ou analisar os resultados já obtidos pelo programa 

por meio de entrevistas, grupos focais, análises de estatísticas descritivas e regressão linear. De 

forma geral, houve impactos em indicadores de saúde tais como redução nas internações por 

essa condição sensível, aumento na produção ambulatorial por meio de uma realização de um 

número maior de consultas, decréscimo nas solicitações de exames complementares e expansão 

da cobertura populacional dentro dos municípios. Alguns autores ainda constataram o aspecto 

negativo da redução na oferta regular de médicos pelos municípios, que sugere uma substituição 

da mesma pelo do programa (ALENCAR et al, 2016; GIRARDI et al, 2016; GONÇALVES et 
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al, 2016; RIBAS, 2016; LIMA et al, 2016; MIRANDA et al, 2017; OLIVEIRA et al, 2016; 

OPAS, 2015; OPAS, 2016a; PEREIRA et al, 2015; SANTOS et al, 2016, SILVA JUNIOR et 

al, 2016; SILVA et al, 2016a; SILVA et al, 2016b;  SOUZA; PAULETTE, 2015). 

O Quadro 4 apresenta os objetivos, metodologias e principais resultados dos estudos 

considerados mais importantes para esta tese. 

 

Quadro 4 – Estudos sobre o Programa Mais Médicos 
Autor e 

ano 
Objetivo Metodologia Principais resultados/conclusões 

Alencar et 

al, 2016. 

Identificar os impactos 

causados pela 

implementação do PMM 

em município nordestino. 

Análise de estatística descritiva das 

consultas médicas realizadas entre 

2011 e 2014. 

Aumento considerável no número de 

consultas, atendimentos realizados pelos 

médicos e queda nas solicitações dos exames 

complementares. 

Carrilho e 

Feres, 

2017 

Avaliar o impacto do 

aumento da oferta de 

médicos do Programa 

Mais Médicos sobre 

indicadores de saúde 

infantil 

Modelo de diferença em diferenças. 

Poucas evidências de que o programa levou a 

uma melhor saúde infantil, com impacto 

apenas na diminuição de mortalidade infantil 

por doença infecciosa e parasitárias em 0,09 

óbitos por 1.000 nascidos vivos.  

Fontes et 

al, 2017. 

Avaliar o Programa Mais 

Médicos  

apresentando estimativas 

de seu impacto nas 

internações por 

condições sensíveis a 

atenção primaria (ICSAP). 

Método de diferenças-em-

diferenças com pareamento por 

escore de propensão. 

Redução nas internações hospitalares nos 

municípios tratados com um efeito crescente 

e perceptível a partir do primeiro ano do 

programa. 

Girardi et 

al, 2016b. 

Analisar o impacto do 

PMM na redução da 

escassez de médicos nos 

municípios brasileiros.  

Utiliza o índice de Escassez de 

Médicos em APS, o qual identifica 

e a mensura nos períodos março de 

2013 e setembro de 2015. Análise 

por meio de estatísticas descritivas. 

Aumento na oferta de médicos em APS no 

período, o que contribuiu para reduzir o 

número de municípios com escassez desses 

profissionais de 1.200 para 777, mas as 

iniquidades distributivas permaneceram. Foi 

verificado ainda que ocorreu uma redução na 

oferta regular de médicos pelos municípios, 

sugerindo uma substituição da mesma pela do 

programa.  

Gonçalves 

et al, 

2016. 

Analisar o incremento de 

profissionais na Região 

Nordeste pelo PMM. 

Análise de estatística descritiva do 

indicador internações por 

condições sensíveis à Atenção 

Primária.  

O PMM influenciou na redução das 

internações por essa condição sensível, que 

diminuíram 35%. 

Lima et al, 

2016.  

Analisar a produção de 

consultas e 

encaminhamentos 

médicos e das equipes da 

ESF, com o enfoque no 

PMM. 

Análise por meio de estatísticas 

descritivas do número de consultas 

e de encaminhamentos em 2014. 

A média de consultas foi de 14,4 

consultas/dia. Nos municípios mais pobres, o 

número de consultas foi mais elevado.  

Miranda 

et al, 

2017. 

Analisar a evolução das 

equipes de saúde 

da família, convencionais 

e do PMM. 

Foram estimados modelos de 

regressão linear simples e 

estatística descritiva do percentual 

de cobertura da ESF, internações 

por causas sensíveis à APS e 

volume populacional. De dezembro 

de 2012 e 2015 

Houve expansão, apesar da substituição de 

equipes antes implantadas. Internações por 

causas sensíveis à atenção primária 

reduziram-se ainda mais após a implantação 

do programa. 
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Autor e 

ano 
Objetivo Metodologia Principais resultados/conclusões 

Oliveira et 

al, 2016. 

Avaliar a implementação 

do PMM, com base nos 

objetivos e critérios 

definidos em sua estrutura 

normativa. 

Análise por estatística descritiva do 

perfil dos municípios e dos 

médicos. 

Provimento de 14.168 médicos nos 3.785 

municípios que aderiram: 2.377 atendiam aos 

critérios de prioridade e/ou vulnerabilidade e 

receberam 77,7% dos médicos; 1.408 

municípios, que receberam 22,3% dos 

médicos, não correspondiam às prioridades 

estabelecidas. Apresentam-se evidências da 

redução da carência de médicos, sobretudo 

nas regiões Norte e Nordeste.  

OPAS, 

2015. 

Identificar as boas práticas 

e lições aprendidas com a 

implementação do PMM 

no Sistema Municipal de 

Saúde de Curitiba. 

Entrevistas entre de setembro de 

2013 até maio de 2015.  

Os resultados obtidos mostram tendências de 

melhoria da satisfação dos usuários e da 

integralidade, apontando para avanços 

significativos no modelo de atenção. 

OPAS, 

2016a 

Retratar as boas práticas e 

lições aprendidas com a 

implementação do PMM 

na Atenção Primária à 

Saúde (APS) em 

municípios de pequeno 

porte do Maranhão. 

Entrevistas, grupo focal e 

observação. Os dados foram 

analisados por meio da Análise 

Temática. 

Os planos de ação avaliados, que foram 

selecionados por abordarem as prioridades de 

saúde estabelecidas para o estado, podem 

servir como experiências a serem 

compartilhadas e utilizadas como base para o 

planejamento de ações para o enfrentamento 

dessas prioridades. 

Pereira et 

al, 2015 

Analisar de que forma o 

PMM tem contribuído para 

a atenção primária à saúde 

em comunidades 

quilombolas do Nordeste e 

do Norte do país. 

Grupos focais com usuários e 

entrevistas semiestruturadas com 

médicos, profissionais de saúde das 

equipes municipais de saúde e 

lideranças locais. 

O PMM contribuiu na garantia do acesso à 

saúde nas comunidades estudadas, em ações 

de prevenção e promoção da saúde e o 

estabelecimento de vínculo com os usuários. 

Ribas, 

2016. 

Avaliar os resultados 

iniciais referentes ao eixo 

do provimento 

emergencial do Programa 

Mais Médicos. 

Foram realizadas análises 

estatísticas das características dos 

médicos, sua distribuição, 

estabelecimento de lotação, e 

municípios de lotação e cobertura 

populacional. 

Observou-se que 73% dos municípios 

brasileiros receberam ao menos um médico 

do Programa, entre 65 a 83% dos médicos 

foram alocados em municípios com perfil 

prioritário. Houve uma expansão de 15,7% na 

população coberta nos dois anos de duração 

do Programa. 

Santos et 

al, 2016. 

Avaliar a qualidade da 

ESF de áreas de Porto 

Velho com o PMM. 

Entrevistas semiestruturadas entre 

12/2015 e 01/2016. E desenvolvido 

uma análise de conteúdo e 

frequência. 

Os resultados apontam que dos 96 usuários 

pesquisados 47,9% classificou o acesso das 

USF's como bom. 

Santos et 

al, 2017. 

Avaliar a implementação 

de um programa para 

fornecer médicos de 

atenção primária para 

populações remotas e 

privadas no Brasil. 

Estatísticas descritivas, 

comparando o antes e depois a 

densidade do médico, a cobertura 

de cuidados primários e as 

internações evitáveis 

nos municípios. 

O número de municípios com ≥ 1,0 médico 

por 1000 habitantes dobrou de 163 em 2013 

para 348 em 2015. A cobertura de cuidados 

primários nos municípios inscritos aumentou 

de 77,9% em 2012 para 86,3% em 2015. As 

hospitalizações evitáveis em municípios 

inscritos diminuíram de 44,9% em 2012 para 

41,2% em 2015, mas permaneceram 

inalteradas em municípios sem PMM. 

Silva 

Junior et 

al, 2016 

Descrever os resultados 

iniciais do PMM no Estado 

do Rio de Janeiro em 

relação ao eixo da 

formação médica, desde a 

implantação do PMM. 

Foi realizada uma análise descritiva 

do número de vagas de graduação e 

residência médica. 

Observamos a tendência crescente de 

privatização da graduação médica. O 

processo de interiorização das vagas de 

graduação no Estado é evidente.  

Silva et al, 

2016a. 

Avaliar o acesso à saúde, 

comparando indicadores 

de produção, marcadores e 

situação de saúde antes e 

depois da implementação 

do PMM. 

Análise por meio de estatísticas 

descritivas das taxas de cobertura 

da Estratégia Saúde da Família, 

internações por condições sensíveis 

à atenção primária, 

encaminhamentos para ambulatório 

de média complexidade, e 

porcentagem de cobertura do pré-

natal 

Houve aumento em número de consultas de 

crianças menores de um ano, adultos, idosos, 

DST/AIDS e atendimento em grupos. Houve 

redução no número de consultas fora de área 

de abrangência, de hospitalizações por outras 

causas e no aleitamento materno exclusivo 

até quatro meses.  
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Autor e 

ano 
Objetivo Metodologia Principais resultados/conclusões 

Souza e 

Paulette, 

2015. 

Descrever a situação do 

PMM na Atenção Primária 

à Saúde do estado de 

Pernambuco. 

Análise por meio de estatísticas 

descritivas do número de médicos, 

distribuição e perfil dos médicos, 

leitos hospitalares, 

estabelecimentos médicos e 

equipamento s de saúde. 

O PMM vem provendo um número 

significativo de médicos na Atenção Primária 

dos municípios do estado, com incremento na 

cobertura da estratégia de saúde da família. 

Vieira et 

al, 2017. 

Avaliar os possíveis 

impactos de um aumento 

da oferta de médicos 

Modelo de diferenças em 

diferenças 

Os resultados não apontam efeitos relevantes 

do programa mesmo ao se analisar efeitos 

heterogêneos de acordo com características 

municipais como níveis de renda, pobreza, 

urbanização, saneamento, e regiões 

geográficas. O resultado também permanece 

ao se considerar diferentes efeitos devido à 

quantidade de médicos alocada pelo 

programa.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Entre os estudos se destacam os que utilizaram métodos que buscaram identificar 

relação de causalidade entre o PMM e indicadores de saúde: Carrilho e Feres (2017), Fontes et 

al (2017) e Vieira et al (2017). Os demais buscaram apresentar resultados gerais do programa 

sem desenvolver uma avaliação de impacto. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos desenvolvidos para o alcance 

dos objetivos da tese. São apresentados a caracterização da pesquisa, sua abrangência e forma 

de coleta de dados, os indicadores utilizados como variáveis dependentes na análise e a 

estratégia de análise de dados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta tese tem como objetivo analisar o impacto do Projeto Mais Médicos para o 

Brasil na atenção básica da saúde com foco na descrição e mensuração dos resultados obtidos 

pelo programa. Para tanto adotará como estratégia de pesquisa os métodos quantitativos. 

A pesquisa é do tipo explicativa pois tem como interesse explicar a relação da 

implantação do PMM junto a indicadores de saúde (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

 

 

5.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO E COLETA DE DADOS 

 

O universo da pesquisa consiste no total de municípios no Brasil. A amostra foi 

constituída pelos municípios que se inscreveram no Projeto Mais Médicos e possuíam médicos 

do projeto em atuação, nas unidades básicas de saúde, e por municípios que não participavam 

do programa.  

No que se refere ao período de análise, a pesquisa abrange o período de 2012 a 

2015, com o intuito de analisar o período anterior ao início do Projeto Mais Médicos e um 

período posterior ao da implantação o último período com dados publicados. 

Para atingir os objetivos propostos, foram utilizados dados secundários 

disponibilizados pelo departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação. 

Do DATASUS, especificamente, foram utilizados dados oriundos do Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); Sistema de informações Hospitalares do SUS 

(SIH); Sistema de informações de Mortalidade (SIM); Sistema de informação de Nascidos 

Vivos (SINASC); Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e 
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Criança (SISPRENATAL); Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); e 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Em alguns casos um conceito teórico não pode ser exposto à mensuração de forma 

direta, portanto, precisou-se encontrar indicadores e variáveis que permitam fazer a análise de 

conceito (FLICK, 2013). Quando não for possível explicitar o impacto diretamente sobre uma 

variável associada à teoria, utilizou-se um indicador básico de saúde. Os trabalhos já 

desenvolvidos sobre o Programa Mais Médicos e avaliação de outros programas de saúde 

nacionais e internacionais foram considerados para a escolha das variáveis, assim como 

documentos publicados sobre a construção de indicadores (RIPSA, 2008; BRASIL,2013b).  

Como variáveis dependentes foram selecionados indicadores de saúde considerados 

estratégicos por representar aqueles que podem ser impactados pelo PMM. Estes indicadores 

são apresentados na seção a seguir. 

Como variáveis de controle, foram consideradas aquelas que possam refletir de 

algum modo a educação, saúde e economia dos municípios. Assim, foram incluídas: percentual 

de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino 

fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: número de leitos 

disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última 

variável, cabe uma observação: foram utilizados os dados de 2012, anteriores ao Projeto, e os 

de 2014, tendo em vista que o PIB por município de 2015 não foi publicado. 

 

 

5.3 INDICADORES ESTRATÉGICOS DE SAÚDE 

 

Com o intuito de atingir o objetivo desta tese de identificar indicadores estratégicos 

de saúde relacionados com a atenção básica e que possam captar o efeito do Projeto Mais 

Médicos, foram selecionados indicadores de saúde que se adequassem ao propósito da pesquisa. 

Para tanto, a seleção analisou a construção desses indicadores; seus usos em estudos anteriores 

de acordo com o que foi encontrado na revisão da literatura apresentada no capítulo 4; a 

capacidade de mensurar e extrair informações sobre conceitos relacionados a situações de 

saúde, cobertura, acesso e resolutividade dos serviços de saúde; sua relação com a Atenção 

Básica de saúde; e a possibilidade de serem impactados pela intervenção realizada pelo Projeto 

Mais Médicos, que é o aumento do número de profissionais médicos.   
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Os indicadores foram selecionados com base nos Indicadores e Dados Básicos para 

a Saúde (IDB), no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap), das informações 

sobre a Produção e Marcadores, Situação de Saúde da atenção básica oriundo do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e das Estatísticas Vitais geradas pelo Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM). 

O conjunto de indicadores do IDB foi construído com o objetivo de sistematizar 

informações consideradas essenciais para a compreensão geral da situação de saúde; para isso 

foram considerados critérios de relevância, causas e consequências que expliquem o panorama 

da saúde; validade para orientar as ações e decisões de políticas e controle social; relação e 

identificação com os processos de gestão desenvolvidos no SUS e a disponibilidade por meio 

de fontes regulares (REDE, 2008). A matriz de indicadores é dividida em seis subconjuntos 

temáticos:  demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos 

e cobertura. (REDE, 2008).  

Os indicadores formulados pelo Coap buscam o fortalecimento do planejamento do 

SUS por meio dos processos de monitoramento e avaliação, são compostos por dois grupos: os 

indicadores universais que expressam o acesso e a qualidade da organização em redes; e os 

indicadores específicos que expressam as características epidemiológicas locais e de 

organização do sistema e de desempenho do sistema. É importante ressaltar que os indicadores 

considerados pelo Coap que são correlatos aos indicadores do Índice de Desempenho do SUS 

(IDSUS) não expressam os mesmos resultados do IDSUS, devido à simplificação do método 

de cálculo utilizado pelo Coap, mesmo assim contribuem para o entendimento, avaliação e 

aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde do Brasil (BRASIL,2013b) 

As informações sobre a Produção e Marcadores e a Situação de Saúde da atenção 

básica são oriundos do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e geradas a partir do 

trabalho das equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As 

informações sobre a Produção e Marcadores apresentam dados da produção de serviços de 

atenção básica, enquanto a Situação de Saúde caracteriza o perfil de saúde-doença da 

população. 

Os indicadores que foram selecionados e utilizados para avaliar o impacto do PMM 

são apresentados no Quadro 5, no qual estão sua descrição, forma de aplicação, método de 

cálculo e unidade de medida.  
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Quadro 5 – Indicadores extraídos dos Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB) 

Indicador Descrição Aplicação Método de cálculo Fonte 

Consulta 

médica  

Número médio de 

consultas médicas 

apresentadas no 

Sistema Único de Saúde 

(SUS) por mil 

habitante, no ano 

considerado. 

Analisar variações geográficas 

e temporais na distribuição das 

consultas médicas no SUS, 

identificando situações de 

desigualdade. 

(Nº de 

consultas/população 

residente) x 1000  

IDB 

Nascidos 

vivos sem 

consulta pré-

natal. 

Distribuição percentual 

de mulheres com filhos 

nascidos vivos sem 

consultas de pré-natal, 

na população residente. 

Analisar variações geográficas 

e temporais na cobertura do 

atendimento pré-natal, 

identificando situações de 

desigualdade.  

Contribuir na análise das 

condições de acesso e qualidade 

da assistência pré-natal. 

(Nº de nascidos vivos de 

mulheres residentes, 

sem consulta de pré-

natal/ Nº de nascidos 

vivos de mulheres 

residentes) x 100 

IDB 

Nascidos 

vivos com 1 

a 6 consultas 

pré-natal. 

Distribuição percentual 

de mulheres com filhos 

nascidos vivos com 1 a 

6 consultas de pré-natal, 

na população residente. 

Analisar variações geográficas 

e temporais na cobertura do 

atendimento pré-natal, 

identificando situações de 

desigualdade.  

Contribuir na análise das 

condições de acesso e qualidade 

da assistência pré-natal. 

(Nº de nascidos vivos de 

mulheres residentes, 

com 1 a 6 consultas de 

pré-natal/ Nº de 

nascidos vivos de 

mulheres residentes) x 

100 

IDB 

Nascidos 

vivos com 7 

ou mais 

consultas 

pré-natal 

Distribuição percentual 

de mulheres com filhos 

nascidos vivos com 7 

ou mais consultas de 

pré-natal, na população 

residente. 

Analisar variações geográficas 

e temporais na cobertura do 

atendimento pré-natal, 

identificando situações de 

desigualdade.  

Contribuir na análise das 

condições de acesso e qualidade 

da assistência pré-natal. 

(Nº de nascidos vivos de 

mulheres residentes, 

com 7 ou mais consultas 

de pré-natal / Nº de 

nascidos vivos de 

mulheres residentes) x 

100 

IDB 

Atendimento 

de urgência  

Número médio de 

consultas médicas de 

atendimento de 

urgência por mil 

habitantes na atenção 

básica apresentadas no 

SUS. 

Analisar variações geográficas 

e temporais na distribuição das 

consultas médicas de urgência 

no SUS, identificando situações 

de desigualdade. 

(Nº de 

atendimentos/população 

residente) x 1000   

Produção e 

marcadores 

- SIAB 

Cobertura 

equipe ESF 

 O indicador mede a 

cobertura das equipes 

da atenção básica à 

saúde para a população 

residente de um 

determinado município, 

mensurando a 

disponibilidade de 

recursos humanos da 

atenção básica para a 

população residente em 

um determinado 

território. 

  

Analisar a disponibilidade de 

profissionais da atenção básica 

à saúde em um determinado 

território, identificando áreas 

em que há maior e menor 

cobertura por esses 

profissionais. 

 [(Nº de ESF + Nº de 

ESF equivalente) x 

3.000/ População no 

mesmo local e período] 

x 100 

 

COAP 

Visita do 

Médico 

Número de visitas 

domiciliares realizadas 

pelo profissional 

médico por mil 

habitantes.  

Analisar o desenvolvimento das 

atividades dentro da atenção 

básica. 

(Nº de visitas/população 

residente) x 1000 

Produção e 

marcadores 

- SIAB 
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Indicador Descrição Aplicação Método de cálculo Fonte 

ICSAB - 

internações 

por 

condições 

sensíveis à 

Atenção 

Básica 

(ICSAB) 

Proporção de 

internações hospitalares 

motivadas por doenças 

ou agravos que 

poderiam ser tratados 

na Atenção Básica. 

Analisar a efetividade do 

cuidado na atenção básica, 

assim como o desenvolvimento 

de ações de regulação do acesso 

às internações hospitalares. 

 

(Nº de internações por 

causas sensíveis 

selecionadas à Atenção 

Básica, em determinado 

local e período. / 

Total de internações 

clínicas, em 

determinado local e 

período.) x 100 

COAP 

Taxa de 

Mortalidade 

(TM)  

Número de óbitos, 

expresso por mil 

habitantes, ocorridos na 

população geral, em 

determinado período.

  

Dimensionar a frequência de 

óbitos em determinada 

população. 

(Número total de óbitos 

de residentes / 

População total 

residente) x 1.000 

Estatísticas 

Vitais do 

SIM. 

Taxa de 

Mortalidade 

Infantil 

(TMI) 

Número de óbitos de 

menores de um ano de 

idade, por mil nascidos 

vivos, na população 

residente em 

determinado 

espaço geográfico, no 

ano considerado. 

 Avaliar a assistência pré-natal, 

a vinculação da gestante ao 

local de ocorrência do parto 

evitando a sua peregrinação e as 

boas práticas durante o 

atendimento ao parto e 

nascimento. Avalia ainda 

acesso das crianças menores de 

1 ano ao acompanhamento de 

puericultura nos serviços de 

Saúde e a atenção hospitalar de 

qualidade quando necessário. 

(Número de óbitos de 

residentes com menos 

de um ano de idade / 

Número de nascidos 

vivos de mães 

residentes) x 1.000 

IDB 

Mortalidade 

neonatal 

Número de óbitos de 0 a 

6 dias de vida 

completos, por mil 

nascidos vivos, na 

população residente em 

determinado 

espaço geográfico, no 

ano considerado. 

Avaliar a assistência pré-natal, 

a vinculação da gestante ao 

local de ocorrência do parto 

evitando a sua peregrinação e as 

boas práticas durante o 

atendimento ao parto e 

nascimento. Avalia ainda 

acesso das crianças menores de 

1 ano ao acompanhamento de 

puericultura nos serviços de 

Saúde e a atenção hospitalar de 

qualidade quando necessário. 

(Número de óbitos de 

residentes de 0 a 6 dias 

de idade / 

Número de nascidos 

vivos de mães 

residentes) x1.000 

IDB 
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Indicador Descrição Aplicação Método de cálculo Fonte 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Número de óbitos de 7 a 

27 dias de vida 

completos, por mil 

nascidos vivos, na 

população residente em 

determinado 

espaço geográfico, no 

ano considerado. 

 Avaliar a assistência pré-natal, 

a vinculação da gestante ao 

local de ocorrência do parto 

evitando a sua peregrinação e as 

boas práticas durante o 

atendimento ao parto e 

nascimento. Avalia ainda 

acesso das crianças menores de 

1 ano ao acompanhamento de 

puericultura nos serviços de 

Saúde e a atenção hospitalar de 

qualidade quando necessário. 

(Número de óbitos de 

residentes de 7 a 27 dias 

de idade 

/ Número de nascidos 

vivos de mães residente) 

x 1000 

IDB 

Mortalidade 

pós-neonatal 

Número de óbitos de 28 

a 364 dias de vida 

completos, por mil 

nascidos vivos, na 

população residente em 

determinado espaço 

geográfico, no ano 

considerado. 

 Avaliar a assistência pré-natal, 

a vinculação da gestante ao 

local de ocorrência do parto 

evitando a sua peregrinação e as 

boas práticas durante o 

atendimento ao parto e 

nascimento. Avalia ainda 

acesso das crianças menores de 

1 ano ao acompanhamento de 

puericultura nos serviços de 

Saúde e a atenção hospitalar de 

qualidade quando necessário. 

(Número de óbitos de 

residentes de 28 a 364 

dias de idade 

/ Número de nascidos 

vivos de mães 

residentes) x 1000 

IDB 

Baixo peso 

ao nascer 

Número de crianças 

nascidas vivas e cujo 

peso ao nascer foi 

menor que 2500 g por 

mil nascidos vivos.  

Avaliar a assistência pré-natal e 

pós-natal, o acesso da mãe e da 

criança ao aso serviços de 

saúde. 

(Número de crianças 

nascidas vivas e cujo 

peso ao nascer foi 

menor que 2500 g./ Nº 

de nascidos vivos de 

mulheres residentes) 

*1000 

SINASC 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Os indicadores de consulta médica, nascidos vivos segundo o número de consulta 

de pré-natal e atendimento de urgência estão relacionados ao acesso aos serviços de Atenção 

Básica. O esperado é que o PMM, ao aumentar a disponibilidade do serviço médico na atenção 

básica em áreas antes desassistidas, gere um impacto positivo, ou seja, um aumento nesses 

indicadores.  

O indicador de cobertura equipe ESF, como o próprio nome sugere, é um indicador 

de cobertura das Equipes de Estratégia de Saúde da Família. Espera-se que o PMM tenha um 

impacto positivo sobre esse indicador. 

Visita do médico é um indicador de produção da Atenção Básica que mede o 

número de visitas domiciliares realizadas pelos profissionais médicos. Assim, esse indicador 
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também pode representar a oferta e cobertura de serviço à população. Do mesmo modo como 

os indicadores anteriores espera-se um efeito positivo do projeto sobre esse indicador. 

O indicador ICSAB mede a proporção de internações hospitalares para tratamento 

clínico de enfermidades que tem causas consideradas sensíveis  

à efetividade da Atenção Básica, ou seja, agravos à saúde que poderiam ter sido minimizados 

ou resolvidos dentro da Atenção Básica. Então, esse indicador reflete a resolutividade do 

serviço da Atenção Básica. Diante da possibilidade de aumento da cobertura e ofertas de 

serviços pelo PMM, o efeito esperado sobre esse indicador é de que haja uma diminuição do 

mesmo. 

O indicador de Taxa de Mortalidade busca refletir a situação geral de saúde da 

população, o efeito esperado é de uma redução em virtude da implantação do Projeto. 

Os outros indicadores de mortalidade presentes no Quadro 5 - Taxa de mortalidade 

infantil, Taxa de mortalidade neonatal precoce, Taxa de mortalidade pós-neonatal, Taxa de 

mortalidade neonatal tardia - pertencem ao subconjunto de mortalidade, e de forma mais 

finalística buscam traduzir a saúde ou a falta dentro de um grupo populacional específico: 

crianças. Tal qual a taxa de mortalidade geral, o PMM deve gerar uma diminuição na taxa 

desses indicadores. Da mesma forma, se espera uma diminuição do número de nascidos vivos 

com baixo peso dado que o Projeto possibilita um volume maior de profissionais para 

acompanhamento e assistência pré e pós-natal. A priorização das taxas de mortalidade dentro 

do primeiro ano de vida deve-se ao fato de se acreditar que essa faixa etária seria mais sensível 

ao aumento de número de médicos.   

   

 

5.4 MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

5.4.1 Modelo probit  

 

O processo de implantação do Programa Mais Médicos se deu de forma gradual, 

considerando a inscrição dos municípios no programa, o perfil em que esse município se 

enquadrava – se prioritário ou não - e as inscrições de médicos para os municípios. Com a 

finalidade de tentar compreender como se deu a implantação do programa, foram desenvolvidas 

estimações que medissem a probabilidade de um município participar do programa, dado o seu 

perfil. 
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 O interesse é identificar qual a chance de o município participar do programa e 

solicitar a participação no PMM de acordo com o seu perfil. Diante da solicitação da 

participação do programa, busca-se conhecer qual a probabilidade de o município receber 

médicos, de ter as vagas médicas solicitadas ao programa atendidas parcialmente e de ter as 

vagas totalmente preenchidas. 

Como a variável dependente é binária – se participa ou não do programa, se a 

solicitação foi atendida ou não, e assim por diante - e o interesse está na probabilidade de 

resposta, foi utilizada uma estimação por modelo de probabilidade não-linear(probit), como 

segue: 

𝑃(𝑦 = 1|x) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐺(𝐱𝜷)   (1) 

No modelo probit, G é a função de distribuição cumulativa normal padrão: 

𝐺(𝑧) = Φ(𝑧) = ∫ 𝜙(𝑣)𝑑𝑣
𝑧

−∞
    (2) 

Onde 𝑃(𝑦 = 1|x) poderá assumir os valores da probabilidade do município participar do 

programa, solicitar participação ao programa, ter suas solicitações atendidas, ter suas 

solicitações parcialmente atendidas, e ter suas solicitações totalmente atendidas. Essa 

probabilidade está condicionada aos valores observados das variáveis explicativas – perfil dos 

municípios, distância do município para a capital e distância do município para o município 

mais próximo que possua faculdade de medicina (para maiores detalhes ver Wooldridge, 2010, 

p. 563). 

 

5.4.2 Modelo logit multinomial 

 

 

O modelo logit consiste também em um modelo de probabilidade não-linear para 

variáveis dependentes binárias. Desse modo temos o seguinte modelo:  

𝑃(𝑦 = 1|x) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐺(𝐱𝜷)   (3) 

Onde, G é a função logística: 

𝐺(𝑧) = 𝛬(𝑧) = exp(𝑧) /[1 + exp(𝑧)] (4) 

 

Hosmer e Lower (1989) apresentam a extensão do modelo logístico para variáveis 

de múltiplas categorias, a regressão logística multinomial. Segundo estes autores, a extensão 

do modelo (3) e (4) para o modelo com múltiplas categorias é direta. 
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Portanto, a regressão logística multinomial é usada para modelar variáveis de 

resultados nominais, nas quais as probabilidades de log dos resultados são modeladas como 

uma combinação linear das variáveis preditoras. 

Nesse modelo, utilizou-se como variável dependente o atendimento dos municípios 

pelo PMM diante da solicitação de médicos. Desta maneira a variável nominal recebe valor 

igual a 1 se o município não teve sua solicitação atendida, 2 se o município teve sua solicitação 

de médicos totalmente atendida e 3 se o município teve sua solicitação de médicos parcialmente 

atendida.  

 

 

5.4.3 Diferença em diferenças com Propensity Score Matching 

 

Para avaliar o efeito do Projeto Mais Médicos sobre os indicadores de saúde, foi 

utilizado o método de diferença em diferenças aliado ao Propensity Score Matching. 

 

a) Propensity Score Matching 

 

Ao desenvolver uma avaliação de impacto é necessário encontrar um contrafactual 

para o grupo de indivíduos que foram tratados, ou seja, o que teria ocorrido ao grupo de 

tratamento caso o programa não tivesse sido implantado. Por outro lado, esse contrafactual não 

pode ser formado por um grupo qualquer de indivíduos que não receberam o programa, uma 

vez que se pode cair no problema de viés de seleção, no qual, por exemplo, indivíduos 

motivados têm uma maior probabilidade de aderirem ao programa. 

O Propensity Score Matching (PSM) é uma solução possível para o problema de 

seleção ao construir um grupo de controle semelhante ao grupo de tratamento a partir de 

características observáveis (HECKMAN; ICHIMURA; TODD, 1997). Cada membro do grupo 

de tratamento teria ao menos um par no grupo de controle representando o resultado caso ele 

não tivesse passado pela interferência da política (ou de um programa). Por isso trabalha-se 

com a hipótese de que, ao comparar os dois indivíduos, o único fator que diferencia os 

resultados desses indivíduos é a participação ou não no programa (PINTO, 2012). 

O método PSM consiste em estimar uma probabilidade P(X), entre zero e um, do 

indivíduo, no caso, do município participar do projeto condicional às variáveis observáveis do 

período anterior a implantação do PMM. Seja P(X) a probabilidade do município i, com 

características representadas pela matriz X, receber tratamento: 
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P(X) = Pr (Di = 1|X) 

Existem diferentes critérios de pareamento que podem ser usados para designar 

participantes a não-participantes em função do escore de propensão. Nesta tese, optou-se pelo 

método do vizinho mais próximo, estratificando em blocos de acordo com os escores de 

propensão, onde o suporte comum é divido em um conjunto de intervalos. O suporte comum 

garante que as observações de tratamento tenham observações de comparação "próximas" na 

distribuição de pontuação de propensão (HECKMAN; LALONDE; SMITH, 1999). Assim, 

com a estratificação dentro de cada intervalo poderá ser calculado o impacto separado do 

programa, e uma média ponderada das estimativas de impacto de intervalo fornece uma 

estimativa de impacto geral do programa (SMITH; TODD, 2005).  

Uma das limitações do método de Propensity Score Matching é o fato dele não 

eliminar o efeito de características não observáveis dos indivíduos. Para eliminar a parcela das 

características não observáveis que são fixas no tempo utilizamos o método de diferença em 

diferenças para calcular o impacto do programa dentro dos blocos estratificados. 

 

b) Diferença em diferenças 

 

No modelo de diferença em diferenças as informações sobre os grupos de 

tratamento e controle são analisadas antes e após a implementação do Projeto Mais Médicos. A 

estratégia de identificação do método assume que a variação média ao longo do tempo dos 

indicadores de saúde não explicada pelas variáveis de controle do modelo seria igual entre os 

municípios do grupo de tratamento e de controle, se não houvesse a implantação do PMM. 

Após a estimação dos escores de propensão e da formação dos blocos de acordo 

com o pareamento e o suporte comum, foi estimado o modelo de diferença em diferenças.  

Como características não observadas, constantes no tempo, podem estar relacionadas tanto com 

a adoção da política pelo munício quanto com a saúde da população, por isso se utilizou 

regressão com efeitos fixos para estimação do modelo de diferença em diferenças 

(KHANDKER; KOOLWA.; SAMAD, 2010) 

 Para o modelo 1, foi adotado o seguinte modelo econométrico para os indicadores 

de saúde do município 𝑖 no período 𝑡, 𝑌𝑖𝑡: 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑛𝑜𝑡 + 𝛽2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽3 + 𝑎 𝑖 +  µ            (5) 

 



81 

 

 

 

em que: a variável ‘dummy do projetoit’ capta se o município i faz parte do programa no período 

t, a variável ‘ano’ assume valor ‘0’ quando t=0 (antes da implementação da política) e valor 

‘1’ para t=1 (depois da implementação da política). A variável ai capta os fatores não 

observados para o município i, constantes no tempo, que afetam a variável dependente Yit. 

Quanto às variáveis explicativas, foram incluídas como controles um vetor de características 

dos municípios i no tempo t - Xit -  que abarca percentual de atendimento de água do município; 

número de matrículas escolar do ensino fundamental no município; infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis; e o PIB per capita do município 

Para o modelo 2, a variável adotada foi uma proxy para o recebimento de tratamento 

pelo munícipio, a proporção de médicos do projeto em relação ao número total de médicos no 

município. Tem-se o seguinte modelo econométrico para os indicadores de saúde do município 

𝑖 no período 𝑡, 𝑌𝑖𝑡: 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑛𝑜𝑡 + 𝛽2𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝑀𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽3 + 𝑎 𝑖 +  µ            (6) 

 

Onde, a variável ‘𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝑀 it’ é uma proxy que capta se o município i 

faz parte do programa no período t, a variável ‘ano’ assume valor ‘0’ quando t=0 (antes da 

implementação da política) e valor ‘1’ para t=1 (depois da implementação da política). A 

variável ai capta os fatores não observados para o município i, constantes no tempo, que afetam 

a variável dependente Yit. Além dos controles constantes no modelo 1, foi incluído o controle 

para o total de médicos do município. 

Para o modelo 3, a variável adotada foi a proporção de médicos cubanos nos 

municípios. A seguir temos o modelo econométrico para os indicadores de saúde do município 

𝑖 no período 𝑡, 𝑌𝑖𝑡: 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑛𝑜𝑡 + 𝛽2𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝑀𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽3 + 𝑎 𝑖 +  µ   (7) 

 

Onde, a variável ‘𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑀𝑀 it’ é uma proxy que capta se o 

município i faz parte do programa no período t, a variável ‘ano’ assume valor ‘0’ quando t=0 

(antes da implementação da política) e valor ‘1’ para t=1 (depois da implementação da política). 

A variável ai capta os fatores não observados para o município i, constantes no tempo, que 

afetam a variável dependente Yit. Além dos controles constantes no modelo 1, foi incluído o 
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controle para o total de médicos do município e a proporção de médicos de outras 

nacionalidades. 

O Quadro 6 apresenta uma estruturação esquemática da metodologia a partir do 

problema de pesquisa e objetivo geral, demonstra como os objetivos específicos se relacionam 

com a coleta de dados e análises desenvolvidas. 

 

Quadro 6 – Resumo da estratégia da pesquisa. 

Título 
O Programa Mais Médicos: uma avaliação do impacto sobre indicadores de saúde 

do Brasil 

Problema de pesquisa “Qual o impacto do Projeto Mais Médicos sobre a atenção básica da saúde? 

Objetivo geral Analisar o impacto do Projeto Mais Médicos para o Brasil na atenção básica da 

saúde. 

Objetivos específicos Coleta de dados Análise de dados 

a) Investigar o problema da escassez de 

médicos a partir da distribuição e do perfil dos 

profissionais participantes do Projeto no 

território nacional. 

Revisão da Literatura. 

 

Base de dados do 

Ministério da Saúde. 

Análise das estatísticas 

descritivas. (Stata®, versão 14) 

Análises dos resultados da revisão 

da literatura com as 

características dos profissionais 

participantes do PMM. 

b) Avaliar o alcance e do Projeto Mais 

Médicos na provisão de atenção básica em 

regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Base de dados do 

Ministério da Saúde. 

Análise de probabilidade com os 

modelos probit e logit 

multinominal. 

c) Identificar indicadores estratégicos de saúde 

que possam captar o efeito do Projeto Mais 

Médicos na situação de saúde da população, 

cobertura, acesso e resolutividade da atenção 

básica. 

Revisão da Literatura. 

 

Documentos que 

estabelecem indicadores 

de saúde. 

 

Análise dos resultados da revisão 

da literatura e dos documentos. 

d) Mensurar o efeito do Projeto Mais Médicos 

sobre os indicadores estratégicos de saúde, 

explorando as heterogeneidades do impacto. 

Bases de dados do MS, 

DATASUS, SNIS, 

censo escolar, e do 

IBGE; 

 

Diferença em diferenças com 

PSM (Stata®, versão 14) 

Fonte: Elaboração própria. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo são apresentadas estimações e análises desenvolvidas na construção 

desta tese. Antes de apresentar as estimações desenvolvidas, inicialmente é descrito o perfil e 

distribuição dos médicos participantes do Projeto Mais Médicos (PMM). O intuito é de observar 

quais as características desses profissionais e onde estão atuando dentro do território nacional 

afim de gerar informações sobre o recrutamento de médicos, como também analisar uma 

possível relação das características e distribuição com os resultados do PMM. 

 Em seguida é feita a apresentação das estimações de probabilidade do município 

participar do programa, por meio de probit e logit multinomial, e por fim, da estimação de 

impactos do programa sobre indicadores de saúde, através de diferença em diferenças com 

Propensity Score Matching. 

 

 

6.1 PERFIL E DISTRIBUIÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

  

De acordo com dados do Ministério da Saúde (emitidos em 15 de dezembro de 

2016) já foram cadastrados no Programa Mais Médicos um total de 23.754 profissionais de 

medicina.  

Os profissionais apresentam uma idade média de 38 anos - mínimo de 23 anos e 

máximo de 87- com a maioria dos médicos entre 27 e 33 anos de idade, um período que talvez 

reflita a recém habilitação médica. Em relação ao gênero, os profissionais do gênero feminino 

compõem 10% a mais do quadro de médicos participantes do programa. 

Em termos de nacionalidade, foram identificadas 57 nacionalidades diferentes entre 

os participantes, apresentaram uma concentração maior de médicos, como o caso de países da 

América Latina e outras apenas um profissional. A maioria dos médicos se originam de Cuba 

e Brasil, uma outra parcela da Venezuela, Argentina, Bolívia, Uruguai e Espanha, os restantes 

dos países contribuem com uma quantidade menor de profissionais (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Nacionalidade dos médicos participantes do PMM 

Nacionalidade Frequência da nacionalidade Total de médicos 

Cuba 13.420 13.420 

Brasil 9.535 9.535 

Venezuela 152 152 

Argentina 151 151 

Bolívia 98 98 

Uruguai 68 68 

Espanha 67 67 

Peru 30 30 

México 27 27 

Portugal 27 27 

Republica Dominicana 25 25 

Haiti 22 22 

Colômbia 18 18 

Honduras 17 17 

Itália 13 13 

El Salvador 10 10 

Paraguai 8 8 

Alemanha 5 5 

Equador; Estados Unidos da América 4 8 

Nigéria; Países Baixos (Holanda); Panamá; 

Rússia 
3 12 

Cabo Verde; Chile; Estado da Palestina; Índia; 

Nicarágua; Síria; França 
2 14 

Afeganistão; Albânia; Áustria; Belize; Benin; 

Bielorrússia; Cazaquistão; Congo (República 

Democrática Do Zaire); Costa Rica; Bósnia-

Herzegovina; Costa Rica; Croácia; Egito; 

Guatemala; Grécia; França; Guiné-Bissau; 

Hungria; Israel; Mauritânia; Paquistão; 

Polônia; Quênia; República Tcheca; São 

Tome e Príncipe; Taiwan (Formosa Republica 

da China); Suíça; Ucrânia.  

1 26 

Não informado 1 1 

Total   23.754 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

Como observado na nacionalidade, a maioria dos profissionais se graduaram 

médicos em Cuba ou no Brasil. Aproximadamente 58% dos profissionais no primeiro país e 

36% no segundo. Como mostra a Tabela 3, outros médicos cursaram sua graduação em países 

diversos.  
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Tabela 3 – País de graduação dos médicos participantes do PMM 

País de graduação Frequência do país Total de médicos 

Cuba 11.925 11.925 

Brasil 7.331 7.331 

Argentina 306 306 

Bolívia 286 286 

Venezuela 244 244 

Espanha 92 92 

Paraguai 57 57 

Rússia 50 50 

Uruguai 50 50 

México 33 33 

Portugal 26 26 

Itália 14 14 

Republica Dominicana 11 11 

Colômbia 9 9 

Peru 6 6 

Alemanha 5 5 

Equador 4 4 

Egito; Franca; Países Baixos (Holanda) 2 6 

Albânia; Áustria; Bósnia-Herzegovina; Croácia; Filipinas; 

Grécia; Guatemala; Hungria; Ira; Líbano; Polônia; 

República Tcheca; Romênia; Suíça; Ucrânia; Uzbequistão 

1 16 

Não informado  3.283 

Total   23.754 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

Analisando os dados das Tabelas 2 e 3, especificamente para os médicos nascidos 

no Brasil, observa-se uma diferença no quantitativo do número de médicos nascidos e formados 

no país. Apesar da ausência de 3.283 dados a respeito do país de graduação dos médicos, atenta-

se com mais detalhes para os dados referentes ao país de formação dos médicos brasileiros. 

Conforme o Gráfico 1, quando não são formados no Brasil os médicos brasileiros têm buscado 

cursos principalmente em outros países da América Latina, com alguns poucos cursando a 

graduação em países europeus e em outros continentes.  
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Gráfico 1 – País de graduação dos médicos brasileiros   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde. 

 

Além dessas características, outro ponto relevante está relacionado com o processo 

de entrada dos médicos no programa, bem como suas alocações no território nacional.  

Os médicos aderem ao PMM por meio de editais, que estabelecem ciclos, lançados 

pelo Ministério da Saúde que convida os médicos a se candidatarem ao preenchimento de vagas 

ofertadas pelo programa. Para se cadastrarem no programa os médicos possuem 3 principais 

caminhos: por meio de inscrição direta no Programa Mais Médicos, por meio do tratado de 

cooperação com a OPAS ou por meio do PROVAB.  

Os dados disponibilizados apresentam a quantidade de médicos que entrou até o 

12º ciclo do programa e os dados são apresentados na Tabela 4 para um total de 23.649 

informações disponíveis. 

A maior quantidade de médicos ingressou no programa pela OPAS (13.314 

médicos), são oriundos de Cuba país com o qual foi estabelecido a cooperação. A segunda 

maior entrada se deu pela inscrição no Mais Médicos (7.833), que reúne médicos brasileiros ou 

intercambistas individuais originados de diversos países. E ainda pelo PROVAB (2.502), 

médicos graduados no Brasil que participavam do programa. O ciclo que teve o maior registro 

de médicos no programa foi o 4º ciclo, com a entrada de 3.960 médicos cooperados e 1.334 

médicos diretamente pelo Programa Mais Médicos. A partir do 5º ciclo não há registro de 

entrada de médicos cooperados, e no 6º ciclo se inicia a entrada de médicos pelo PROVAB. 
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Tabela 4 – Ciclo e forma de entrada dos médicos no PMM 

Ciclo (mês e ano) 

Entrada 

Mais Médicos 
Mais Médicos Cooperados 

 (OPAS) 
PROVAB Total 

1º Ciclo (09/2013) 1.089 377 0 1.466 

2º Ciclo (11/2013) 446 4.804 0 5.25 

3º Ciclo (02/2014) 785 1.998 0 2.783 

4º Ciclo (04/2014) 1.334 3.960 0 5.294 

5º Ciclo (06/2014) 216 1 0 217 

6º Ciclo (03/2015) 1.711 0 606 2.317 

7º Ciclo (08/2015) 74 0 46 120 

8º Ciclo (10/2015) 152 0 194 346 

9º Ciclo (01/2016) 1.092 0 758 1.85 

10º Ciclo (04/2016) 637 0 620 1.257 

11º Ciclo (05/2016) 65 0 13 78 

12º Ciclo (07/2016) 232 0 265 497 

Reserva 0 2.174 0 2.174 

Total 7.833 13.314 2.502 23.649 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição no território nacional dos médicos atuantes no 

PMM e demonstra que a maioria dos médicos estão nas regiões Nordeste e Sudeste. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de médicos pelas regiões    

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde 

 

A região Norte recebeu um número de médicos do PMM de 0,17 por mil habitantes, 

a região Nordeste de 0,15 médicos por mil habitantes, região Sul de 0,12 por mil habitantes, a 

região Centro-oeste de 0,10 médicos por mil habitantes e a região Sudeste de 0,07 médicos por 

mil habitantes. 

Ao analisar a distribuição desses médicos pelas regiões, observa-se que o programa 

efetivamente atende principalmente as regiões Norte e Nordeste, as quais apresentavam em 
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2013 as razões mais baixas de médicos por mil habitantes – 1,01 médicos por mil habitantes e 

1,2 médicos por mil habitantes, respectivamente- e tem os piores indicadores de acesso e de 

saúde. 

Como apresentado anteriormente, o programa busca recrutar médicos para áreas 

consideradas desassistidas segundo os seguintes critérios: municípios que possuem 20% ou 

mais da população vivendo em extrema pobreza (20% Pobreza); os 100 municípios com mais 

de 80.000 habitantes, baixos níveis de receita pública per capita e alta vulnerabilidade social de 

seus habitantes (G110); as áreas de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI); 

municípios situados em áreas referentes aos 40% dos setores censitários com os maiores 

percentuais de população em extrema pobreza dos municípios. Entretanto, nos dados fornecidos 

pelo Ministério da Saúde os municípios eram classificados da seguinte forma: municípios que 

possuem 20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza (20% Pobreza); os 100 

municípios com mais de 80.000 habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública per 

capita e alta vulnerabilidade social de seus habitantes (G110); as áreas de atuação de Distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI); municípios de Região Metropolitana, Munícipios que são 

capitais e municípios de Demais Localidades quando não se enquadram em nenhuma das 

classificações anteriores.  

Como observado no Gráfico 3, a maior concentração de médicos está em regiões 

que não possuem classificação de prioridade, municípios Demais Localidades. Talvez deva-se 

ao fato da necessidade do município se inscrever e pleitear pelo médico e por outro lado é 

necessário que médicos se inscrevam para aquela região/ município. Os municípios do perfil 

DSEI receberam 401 médicos do PMM; os da categoria G100, receberam 2379; nos municípios 

categorizados como Capitais, entraram 2871 médicos; naqueles de Região metropolitana, 3883 

médicos; os municípios classificados na categoria de 20% de pobreza receberam 6495; por fim, 

os municípios de Demais Localidades receberam 7621. 



89 

 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição de médicos de acordo com o perfil do município   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde 

 

O Gráfico 4 apresenta a distribuição de médicos por mil habitantes em anos anterior 

(2012) e posterior (2016) a implantação do PMM.  

 

Gráfico 4 - Distribuição do número de médicos por mil habitantes, de acordo com o perfil do 

município. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde 

A maior variação na relação médicos por mil habitantes foi dos municípios do perfil 

DSEI, com aumento de 0,20 médicos por mil habitantes, seguido pelos municípios Demais 

Localidades, acréscimo de 0,18 médicos por mil habitantes. As Regiões metropolitanas tiveram 
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um crescimento de 0,12. Os municípios de 20% de pobreza e do G100 apresentaram variações 

próximas, sendo de 0,05. As Capitais apresentaram o menor aumento. 

Consequentemente, o PMM consegue atender também áreas consideradas prioritárias 

dentro do perfil dos municípios e possibilita um aumento na razão de médicos por mil 

habitantes, apesar de beneficiar em segundo lugar os municípios de Demais Localidades, sem 

perfil de prioridade. 

Como as vagas em sua grande parte são ocupadas por médicos cubanos e brasileiros 

a Tabela 5 apresenta como esses médicos estão distribuídos dentro dessas regiões. 

 

Tabela 5 – Distribuição de médicos cubanos e brasileiros pelo perfil do município. 

Perfil do município 

Nacionalidade 

Cuba Brasil 

Frequência Percentual Frequência Percentual 

 
    

20% Pobreza 4190 31.43 2206 23.17 

Região Metropolitana 1889 14.17 1760 18.49 

Capital 1010 7.58 1621 17.03 

G100 952 7.14 1349 14.17 

DSEI 334 2.51 64 0.67 

Demais Localidades 4958 37.19 2519 26.46 

Total 13,333 100.00 9,519 100.00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

De acordo com a Tabela 5, observa-se que os médicos cubanos e brasileiros estão 

em maior concentração nos municípios Demais localidades. As regiões de perfil de 20% de 

pobreza e DSEI receberam percentualmente mais médicos cubanos, o que representa 

aproximadamente 84% dos médicos no DSEI e 65,5% nos municípios de 20% de pobreza. 

Existe um percentual maior de médicos brasileiros em regiões metropolitanas, 

capitais e no G100. Menos de 1% dos médicos brasileiros estão em áreas de DSEI.  São diversos 

fatores que contribuem para a escolha dos locais de trabalhos e desenvolvimento de carreira 

pelos médicos graduados incluindo aspectos pessoais, econômicos, familiares, culturais e 

ambientais (HARRIS; GAVEL; YOUNG, 2005; LAMICHHANE, 2010).  Esses resultados 

podem ser reflexo do fato dos médicos brasileiros optarem por permanecerem nas regiões onde 

desenvolveram suas graduações ou buscarem regiões com maiores facilidades para o 

desenvolvimento de residência médica e pós-graduação. 
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As regiões de perfil de 20% de pobreza e DSEI receberam percentualmente mais 

médicos cubanos, e retrata aproximadamente 84% dos médicos no DSEI e 65,5% nos 

municípios de 20% de pobreza. 

Do total de médicos que estiveram em atuação dentro do programa 

aproximadamente 28% se deligaram do programa (6.633). Do total de 6.633 médicos que se 

desligaram do PMM, a Tabela 6 apresenta os motivos para esses desligamentos apontados por 

6.535 médicos. As categorias listadas foram as fornecidas pelo Ministério da Saúde. 

Entre os motivos de desligamento, temos os originados pela gestão do PMM, tais 

como: médicos excedentes no PMM (0,03%), o gestor não possui mais interesse em 

disponibilizar a vaga (0,12%), absenteísmo do médico (0,52%), inconsistência da 

documentação (0,58%), encerramento das atividades (4,65%), que significa cerca de 6% dos 

desligamentos.   

A outra parte dos desligamentos foram solicitadas pelos médicos, alegaram: críticas 

ao curso de especialização realizado pelo PMM (0,06%), busca por melhor salário (0,12%), não 

recebimento da bolsa do PMM (0,17%), realização de outro curso de especialização (0,26%), 

dificuldade de deslocamento para o município e/ou UBS (0,41%), condições de trabalho 

(0,60%), mudança de estado ou município (0,70%), falta de interesse de participar do PMM 

(1,01%), incompatibilidade de carga horária (1,64%), aprovação em concurso público (2,14%), 

motivos de saúde (3,50%), aprovação em residência médica (16,91%), motivos pessoais 

(28,25%).  
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Tabela 6 – Motivo de desligamento do PMM. 

Motivo Frequência Percentual 

Médico excedente 2 0,03 

Críticas ao curso de especialização (conteúdo/CH) 4 0,06 

Melhor salário 8 0,12 

O gestor não possui mais interesse em disponibilizar a vaga 8 0,12 

Não recebimento de bolsa 11 0,17 

Realiza outro curso de especialização 17 0,26 

Dificuldade de deslocamento para o município e/ou UBS 27 0,41 

Absenteísmo 34 0,52 

Inconsistência documental 38 0,58 

Condições de trabalho 39 0,60 

Mudança de estado ou município 46 0,70 

Falta de interesse 66 1,01 

Incompatibilidade de CH 107 1,64 

Aprovação em concurso público 140 2,14 

Motivos de saúde 229 3,50 

Encerramento das atividades 304 4,65 

Aprovação em residência médica 1105 16,91 

Motivos pessoais 1846 28,25 

Outros 2504 38,32 

Total 6535 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

  

Os restantes dos desligamentos foram registrados como sendo outros motivos 

(38,32%) além dos que foram listados. Em vista disso, a maioria dos médicos ao saírem do 

Projeto não informou um motivo claro, especificaram como motivação pessoal (28,25%) ou 

outros motivos (38,25%). Seguindo pela maior motivação para o desligamento dos médicos é 

a aprovação em residência médica. 

A literatura aponta que entre os critérios para escolha de locais de trabalho e pelos 

médicos estão a oportunidade de continuarem sua formação e o desenvolvimento de suas 

carreiras (DUSSAULT; FRANCESCHINI, 2006; GOODFELLOW et al., 2016; HAYS et al., 

1997; LINDELOW; SERNEELS; LEMMA, 2005; SERNEELS et al., 2005). Em função disso 

programas de recrutamento e retenção tendem a incluir em seus benefícios, aqueles 

relacionados à educação.  O PMM oferece especialização em medicina de saúde da família para 

os médicos participantes do programa, entretanto, como observado, 16,91% dos médicos que 

deixaram o projeto justificaram sua saída devido à aprovação em curso de residência médica.  

A Tabela 7 apresenta as motivações para os médicos de nacionalidade brasileira 

que se desligaram do Projeto. 
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Tabela 7 – Motivo de desligamento do PMM dos médicos de nacionalidade brasileira 

Motivo Frequência Percentual 

Médico excedente 2 0,05 

Críticas ao curso de especialização (conteúdo/CH) 4 0,11 

Melhor salário 8 0,21 

O gestor não possui mais interesse em disponibilizar a vaga 8 0,21 

Não recebimento de bolsa 11 0,29 

Realiza outro curso de especialização 17 0,45 

Dificuldade de deslocamento para o município e/ou UBS 27 0,71 

Absenteísmo 33 0,87 

Inconsistência documental 38 1,00 

Condições de trabalho 39 1,03 

Mudança de estado ou município 45 1,18 

Falta de interesse 65 1,71 

Motivos de saúde 95 2,50 

Incompatibilidade de CH 105 2,76 

Aprovação em concurso público 140 3,68 

Encerramento das atividades 176 4,63 

Outros 903 23,76 

Motivos pessoais 992 26,10 

Aprovação em residência médica 1093 28,76 

Total 3801 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

O maior percentual de médicos brasileiros desistentes do programa é devido à 

aprovação em residência médica (28,76%), seguido por motivos pessoais (26,10%) e outros 

motivos (23,76%). 

A Tabela 8 apresenta as motivações de desligamento do PMM, para os médicos 

cubanos, nacionalidade mais presente entre os médicos do projeto. 

 

Tabela 8 – Motivo de desligamento do PMM dos médicos de nacionalidade cubana 

Motivo Frequência Percentual 

Aprovação em residência médica 2 0,08 

Incompatibilidade de CH 2 0,08 

Encerramento das atividades 105 4,10 

Motivos de saúde 122 4,77 

Motivos pessoais 777 30,36 

Outros 1551 60,61 

Total 2559 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 

 

Quando comparada a Tabela 8 a tabela 7 percebe-se que os motivos de saída dos 

médicos cubanos do PMM se restringem consideravelmente maior do que os motivos dos 
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médicos brasileiros. O maior número de registro está dentro da categoria outros (60,61%), em 

seguida tem-se a de motivos pessoais (30,36%). O restante está distribuído nas categorias de 

aprovação em residência médica, incompatibilidade de carga horária e encerramento de 

atividades. 

A Tabela 9 apresenta os motivos de desligamento de acordo com o perfil onde os 

médicos estavam alocados. 

Tabela 9 – Motivo de desligamento dos médicos do PMM de acordo com o perfil onde estava 

trabalhando. 

Motivo 

20% 

POBREZA 
CAPITAL DSEI G100 RM 

Demais 

Localidades 

Críticas ao curso de especialização 

(conteúdo/CH) 
0 1 0 2 1 0 

O gestor não possui mais interesse 

em disponibilizar a vaga 

1 1 0 0 1 5 

Médico excedente 2 0 0 0 0 0 

Melhor salário 3 0 0 0 2 3 

Não recebimento de bolsa 4 2 0 1 3 1 

Absenteísmo 5 14 0 6 4 5 

Inconsistência documental 7 9 1 5 8 8 

Realiza outro curso de 

especialização 
7 1 0 3 3 3 

Mudança de estado ou município 8 8 1 5 11 13 

Dificuldade de deslocamento para o 

município e/ou UBS 
9 4 1 2 5 6 

Condições de trabalho 12 6 2 6 7 6 

Falta de interesse 19 4 0 13 7 23 

Aprovação em concurso público 21 19 0 27 31 42 

Incompatibilidade de CH 32 17 1 13 23 21 

Motivos de saúde 66 37 6 22 29 69 

Encerramento das atividades 99 35 1 31 61 77 

Aprovação em residência médica 260 160 2 174 215 294 

Motivos pessoais 549 300 19 188 291 499 

Outros 782 334 53 275 438 622 

Total 1886 952 87 773 1140 1697 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério da Saúde. 
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Através da análise da tabela 9, contata-se que o maior número de desligamentos do 

PMM foi do grupo de municípios de 20% de pobreza, seguido pelos municípios Demais 

Localidades. Em todos os perfis a maioria das motivações ficou dentro da categoria outros, 

sucedida por motivos pessoais que levaram ao desligamento. 

 

 

6.2 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA PROBABILIDADE DO MUNICÍPIO 

PARTICIPAR DO PROJETO 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das estimações da probabilidade de o 

município participar e ter suas solicitações de médicos atendidas pelo PMM. Inicialmente são 

apresentados e discutidos os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e que formam o banco 

de dados utilizado na análise. 

 

 

6.2.1 Descrição dos dados utilizados na estimação 

 

Dos 5.570 municípios brasileiros, o banco de dados disponibilizado pelo Ministério 

da Saúde a partir de solicitação de municípios referentes ao Projeto Mais Médicos apresenta 

informações sobre 5.000 municípios. Destes, foram excluídos do banco os municípios de 34 

áreas de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) por ausência de dados sobre os 

médicos.  

O Programa Mais Médicos (PMM) estabeleceu áreas consideradas prioritárias para 

implantação do projeto emergencial de recebimento de médicos de acordo com os seguintes 

critérios: municípios que possuem 20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza 

(20% pobreza); os 100 municípios com mais de 80.000 habitantes, com os mais baixos níveis 

de receita pública per capita e alta vulnerabilidade social de seus habitantes (G100); os situados 

em área de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Para participar do PMM, os 

municípios também necessitam se candidatar e oferecer a contrapartida descriminada no 

Programa. Além disso, o município precisa ter a candidatura de médicos do projeto, ou seja, 

médicos devem indicar como possível local de trabalho aquele município no momento de sua 

inscrição no programa. 
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O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos municípios que participaram e que não 

participaram do programa, de acordo com características relacionadas ao caráter prioritário do 

programa, observadas no banco de dados do Ministério da Saúde.  

 

Gráfico 5 – Distribuição dos municípios de acordo com o perfil  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Saúde 

 

Observa-se que todos os municípios classificados no perfil de Capital e DSEI 

participaram do programa (grupo de tratados). Em relação ao grupo dos G100, apenas 2 

municípios não se associaram ao programa. Aproximadamente metade dos municípios com 

20% da população em situação de pobreza participa do programa. Quase todos os municípios 

das Regiões Metropolitanas (RM) integram o Programa. O maior número de municípios (1982) 

participantes do programa está classificado dentro do perfil de Demais Localidades, não 

pertencente a nenhum dos perfis anteriores, isto é, sem os critérios de prioridades. Talvez isso 

seja resultado tanto da organização administrativa do município, que buscou o programa, como 

também do maior número de inscrições de médicos para estes municípios.  

Destarte, como a presença do programa depende das iniciativas de municípios (em 

se cadastrar) e de médicos (em se inscrever), apesar do caráter prioritário, grande parte dos 

municípios em situação de pobreza não foi atendida pelo Mais Médicos.  
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Destaca-se que os municípios precisam se inscrever no programa informando os 

quantitativos de vagas desejadas: estas podem ser atendidas parcialmente, totalmente atendidas 

ou não atendidas. Na Tabela 10, apresentam-se as solicitações e preenchimento das vagas de 

acordo com o perfil dos municípios. 

Tabela 10 – Vagas solicitadas e preenchidas pelo PMM 

Perfil dos municípios 
  Solicitaram   Foram atendidos   Preencheram todas as vagas 

 Não   Sim  Não   Sim   Não   Sim 

20% POBREZA  1,221  1,365  66  1,299  595  
924 

CAPITAL  0  10  0  10  9  
6 

G100  2  89  0  89  79  
25 

REGIAO METROPOLITANA   61   410   18   392   254   222 

DEMAIS LOCALIDADES  238  2,070  116  1,954  712  1,440 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Do total de 2.586 municípios da amostra que pertencem ao perfil de 20% de 

pobreza, 1.365 municípios, cerca de 53%, solicitaram médicos do projeto; apenas 66 municípios 

não foram atendidos em suas solicitações; e, dos municípios atendidos, 71% tiveram todas suas 

demandas preenchidas. Dentre os municípios considerados em Demais Localidades, o número 

solicitante de participação no programa é substancialmente elevado, assim como o percentual 

atendido com o programa. Os municípios que são Capitais, presentes na amostra (Aracaju, Belo 

Horizonte, Brasília, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiros, São Paulo, Teresina, 

Vitória), solicitaram e foram atendidos, assim como os 89 municípios do grupo G100 que 

também pleitearam e foram deferidos. 

 

 

6.2.2 Resultados da estimação da probabilidade do município participar do Projeto 

 

Para compreender o processo de implantação do Projeto Mais Médicos e a forma 

de participação dos municípios de acordo com os seus perfis, foram realizadas estimações da 

probabilidade de municípios participarem do projeto por meio de um modelo probit. Os 

modelos de probabilidade são apresentados na Tabela 11. Na coluna (1), tem-se o modelo de 

probabilidade do município participar do programa de acordo com o seu perfil; na coluna (2), 

o de probabilidade do município solicitar participação no PMM de acordo com o seu perfil; na 

coluna (3), o modelo de probabilidade do município que solicitou participação no Projeto, 

receber médicos; na coluna (4), o modelo de probabilidade do município ter as vagas solicitadas 
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parcialmente preenchidas; por fim, na coluna (5), o modelo de probabilidade de ter todas as 

vagas solicitadas preenchidas. 

A literatura aponta a comumente busca dos médicos por regiões onde tenham maior 

contato com outros profissionais médicos, onde possam ter desenvolvimento científico e 

contato com os avanços da profissão, isto é, a preferência dos médicos pelas grandes cidades 

(DUSSAULT; FRANCESCHINI, 2006; GOODFELLOW et al., 2016; HAYS et al., 1997; 

LINDELOW; SERNEELS; LEMMA, 2005; SERNEELS et al., 2005). Logo, ao considerar que 

esse fator possa interferir na inscrição do local de atuação dos médicos e consequentemente na 

distribuição e alocação dos médicos entre os municípios, realizou-se as mesmas estimações 

anteriores incluindo como variável de controle a distância dos municípios para as capitais, e 

considerou-se assim as capitais como uma proxy para essas regiões de preferência dos 

profissionais médicos. As estimações são apresentadas também na Tabela 11, da coluna (5) à 

coluna (8), com os mesmos modelos das colunas anteriores, com o acréscimo do controle de 

distância dos municípios para as capitais.  

Além da consideração anterior, estudos apontam também que os médicos tendem a 

permanecer nas regiões onde cursaram suas graduações ou a buscar regiões onde tenham a 

possibilidade de desenvolvimento acadêmico e profissional, tal como residência médica e pós-

graduação. Diante disso, foi inserida como variável de controle a distância dos municípios para 

o município mais próximo que possua faculdade de medicina, com o intuito de assinalar 

possíveis efeitos da localização das faculdades de medicina sobre a alocação dos médicos.  As 

estimações são também apresentadas na Tabela 11, da coluna (9) à coluna (12).  

Os sinais e significância dos coeficientes obtidos pelas estimações das regressões 

probit podem ser interpretados de forma direta, mas não a magnitude dos efeitos, uma vez que, 

os coeficientes das variáveis explicativas do modelo probit mostram o quanto aumenta a 

probabilidade de ocorrência de um evento. No caso das estimações aqui realizadas, indicam a 

probabilidade de o município participar ou solicitar médicos do PMM, para um aumento de 

uma unidade na variável X, explicitando uma relação não-linear. Então, a análise do impacto 

do perfil do município sobre a probabilidade de o município participar do PMM foi realizada 

considerando os efeitos marginais médios (Tabela 12). Os efeitos marginais médios não são 

lineares e dependem dos valores de todas as variáveis explicativas. Portanto, este efeito 

representa uma mudança na probabilidade de o município participar do projeto quando o valor 

de uma variável X se altera.  
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Tabela 11 – Modelos de Probabilidade de participação de município, de solicitação de médicos e de atendimento de solicitação no PMM 

Variáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitação 

atendida  

Solicitação 

parcialmente 
atendida 

Solicitação 

totalmente 
atendida 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitação 

atendida 

Solicitação 

parcialmente 
atendida 

Solicitação 

totalmente 
atendida 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitação 

atendida 

Solicitação 

parcialmente 
atendida 

Solicitação 

totalmente 
atendida 

20% 

Pobreza 
-1.056*** -1.194*** 0.0721 0.0812* -0.0528 -1.061*** -1.198*** 0.0703 0.0901* -0.0618 -1.108*** -1.239*** 0.0380 0.0620 -0.0432 

 
(0.0407) (0.0430) (0.0731) (0.0470) (0.0456) (0.0408) (0.0431) (0.0733) (0.0472) (0.0457) (0.0410) (0.0432) (0.0759) (0.0488) (0.0473) 

G100 0.940*** 0.751**  1.260*** -1.092*** 0.988*** 0.785***  1.191*** -1.014*** 1.012*** 0.824***  1.261*** -1.093*** 

 
(0.295) (0.295)  (0.144) (0.144) (0.296) (0.296)  (0.145) (0.145) (0.294) (0.295)  (0.144) (0.144) 

RM -0.103 -0.135* 0.118 0.464*** -0.408*** -0.0558 -0.103 0.181 0.382*** -0.315*** -0.00383 -0.0350 0.135 0.475*** -0.415*** 

 
(0.0761) (0.0814) (0.118) (0.0693) (0.0684) (0.0778) (0.0830) (0.123) (0.0724) (0.0715) (0.0765) (0.0818) (0.118) (0.0695) (0.0687) 

Capital    0.426 -0.259    0.280 -0.0928    0.445 -0.268 

 
   (0.402) (0.402)    (0.404) (0.404)    (0.402) (0.402) 

Distância da 
capital 

     0.00036*** 0.0002** 0.000406* -0.0005*** 0.0006***      

 
     (0.000121) (0.00012) (0.000227) (0.000137) (0.000133)      

Distância 

curso de 

medicina 

          0.0024*** 0.002*** 0.000516 0.000227 -0.00011 

 
          (0.000239) (0.00024) (0.00033) (0.000150) (0.00014) 

Constante 1.075*** 1.264*** 1.589*** -0.680*** 0.402*** 0.982*** 1.197*** 1.483*** -0.533*** 0.214*** 0.857*** 1.049*** 1.548*** -0.698*** 3,94 

 
(0.0324) (0.0353) (0.0448) (0.0300) (0.0284) (0.0450) (0.0476) (0.0733) (0.0465) (0.0444) (0.0380) (0.0408) (0.0518) (0.0323) -0.0432 

Observações 5,456 5,456 3,845 3,944 3,944 5,451 5,451 3,841 3,940 3,94 5,451 5,451 3,841 3,940 3,940 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto 

entre parênteses. 
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Tabela 12 - Efeitos marginais médios dos resultados dos modelos de Probabilidade 

Variáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitaçã

o atendida 

Solicitação 
parcialment

e atendida 

Solicitação 
totalmente 

atendida 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitação 

atendida 

Solicitação 
parcialmente 

atendida 

Solicitação 
totalmente 

atendida 

Participação 

no PMM 

Solicitou 

médicos 

Solicitação 

atendida 

Solicitação 
parcialmente 

atendida 

Solicitação 
totalmente 

atendida 

 
     

          

20% 

Pobreza 
-0,323*** -0,338*** 0,007 0,026* -0,108 -0,324*** -0,340*** 0,007 0,029* -0,022 -0,333 -0,346 0,004 0,020 -0.015 

 
(-0,0101) (-0,009) (-0,007) (0,015) (-0,016) -0,01 -0,01 -0,008 (0,015) -0,016 -0,01 -0,009 -0,008 (0,016) (0.016) 

G100  0,287*** 0,212**  0,416*** -0,390*** 0,302*** 0,222***  0,292*** -0,361*** 0,304*** 0,230***  0,416*** -0.390*** 

 
(-0,09) (-0,083)  (0,046) (-0,050) -0,09 -0,084  (0,046) -0,05 -0,088 -0,082  (0,046) (0.50) 

RM -0,031 -0,038* 0,012 0,153*** -0,14*** -0,017 -0,029 0,019 0,125*** -0,112*** -0,001 (-0,010) -0,014 0,156*** -0.148*** 

 
-0,023 (-0,023) (-0,012) (0,022) (-0,024) -0,024 -0,024 -0,013 (0,023) -0,025 -0,023 0,023 -0,013 (0,022) (0.024) 

Capital    0,141 -0,092    0,092 -0,033    0,147 -0.095 

 
   (0,132) (-0,201)    (0,132) -0,143    (0,132) (0.148) 

Distância da 

capital 
     0,000110*** 0,000074** 0,000043* -0,00018*** 0,000225***      

 
     -0,000037 -3,5E-05 -2,4E-05 (0,000044) -0,000047      

Distância 

curso de 
medicina 

          0,00074*** 0,00067*** 0,0000548 0,000074 -0. 0000413 

 
          -0,0000706 -6,72E-05 -3,56E-05 (0,000049) (0.00005) 

Observações 5,456 5,456 3,845 3,944 3,944 5,451 5,451 3,841 3,94 3,94 5,451 5,451 3,841 3,940 3,940 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto 

entre parênteses. 
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Os resultados revelam que o perfil de pobreza tem o efeito médio de 32 pontos 

percentuais na diminuição da chance de os municípios participarem do PMM - coluna (1) - e 

diminuição de aproximadamente 34 pontos percentuais na chance do município solicitar adesão 

e participação no PMM - coluna (2). O perfil de pobreza aumenta em 2,6 pontos percentuais a 

chance de os municípios serem parcialmente atendidos quando solicitam vagas ao Projeto – 

coluna (4). As estimações em que se calcularam a probabilidade do município solicitante com 

participação no Projeto receber médicos e a probabilidade de terem a solicitação totalmente 

atendida não se mostraram significantes.  

Ao analisar os resultados com a inclusão da variável distância da capital como 

controle, não há mudanças de resultados em relação ao perfil de pobreza - colunas (6) à (10). A 

inclusão do controle de distância do município mais próximo com curso de medicina - colunas 

(11) a (15) - não apresentou alterações significativas, sendo no máximo de um ponto percentual, 

com exceção do efeito sobre ser parcialmente atendido que deixou de ser significante – coluna 

(14). 

De forma geral, os municípios que estão classificados no perfil de 20% de pobreza, 

apesar de considerados prioritários pelo PMM, possuem chances menores de solicitarem 

médicos e, consequentemente, de participarem do programa. Por serem municípios com perfil 

de pobreza, uma possível estrutura administrativa precária pode interferir na candidatura do 

município ao programa e consequente pleito das vagas, tal como limitações do município em 

oferecer a contrapartida do Programa de translado, moradia e alimentação dos médicos. 

Quando existe a solicitação de médicos por parte destes municípios, os modelos expõem 

chances pequenas das solicitações serem parcialmente atendidas, em comparação com os 

municípios de Demais Localidades, sem perfil prioritário. Esse resultado pode estar relacionado 

à ausência de candidaturas médicas para municípios desse perfil, tendo em vista que, segundo 

nota técnica do Ministério da Saúde, não existe prioridade entre os municípios, e todos são 

tratados em igualdade e contemplados de acordo com os números de médicos inscritos e 

interessados em cada um (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Em relação aos municípios que compreendem o perfil do G100, existe um aumento 

na probabilidade de participar do programa de 28 pontos percentuais em comparação aos 

municípios de Demais Localidades, significante a 1% - coluna (1). Há um aumento de 21 pontos 

percentuais na possibilidade de o município desse perfil solicitar adesão ao projeto, significante 

a 5% - coluna (2). Ao solicitar adesão, existe um aumento de 41 pontos percentuais na chance 

de ter suas vagas parcialmente preenchidas, significante a 1% - coluna (4). Para este perfil de 
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município, a probabilidade de preenchimento total de todas as vagas solicitadas é inferior em 

39 pontos percentuais, significante a 1%, como mostrado na coluna (5).  

A inserção das variáveis de controle de distância para capital diminui para 29 pontos 

percentuais a probabilidade de os municípios deste perfil terem suas vagas parcialmente 

preenchidas – coluna (9). A distância de município com curso de medicina, não provocou 

mudanças significantes nas chances de participação, solicitação de adesão, preenchimento 

parcial ou total de vagas, em comparação com os municípios de Demais Localidades, 

apresentadas anteriormente. 

Assim, os municípios participantes desse grupo (G100), no geral, possuem chances 

maiores de participar do programa e receber médicos em comparação ao grupo de município 

de Demais Localidades. Apenas as chances de terem as vagas totalmente preenchidas são 

menores. 

A análise dos resultados para o perfil de municípios de Região Metropolitana (RM) 

sugere: menor possibilidade de solicitar participação no PMM em 3,8 pontos percentuais - 

coluna (2) -, significante a 10%, e também de ter todas as vagas solicitadas preenchidas em 0,14 

pontos percentuais - coluna (5) -, significante a 1%. Em relação a serem parcialmente atendidos 

os municípios desse perfil possuem chances maiores de 15 pontos percentuais em relação aos 

munícios de Demais Localidades. Com os controles de distância para a capital, a probabilidade 

de um município de perfil RM ser totalmente atendido é de 11 pontos percentuais, significante 

a 1%, inferior ao de Demais Localidades. A inclusão do controle de distância para município 

com curso de medicina não altera os resultados anteriores. 

Para os municípios que são capitais, não foram encontrados resultados 

significantes. Os municípios que são capitais foram excluídos das estimações de probabilidade 

de participação do PMM, solicitação de médicos, e também nas solicitações que foram 

atendidas pois todas as observações deste perfil, constantes na amostra, participam do PMM, 

solicitaram médicos e tiveram sua solicitação atendida - colunas (1), (2), (3), (6), (7), (8),(11), 

(12) e (13). Como essa variável prevê perfeitamente o sucesso de participação e solicitações 

atendidas, ao fazer a estimação do modelo o software estatístico exclui essa variável.  O mesmo 

se observou no grupo do G100 em relação  

às solicitações atendidas – colunas (3), (8) e (13) 

Pelas estimações realizadas, os municípios localizados na região metropolitana 

apresentam probabilidades menores de terem todas as vagas solicitadas ao programa 

preenchidas. Como os médicos buscam, preferencialmente, justamente essas regiões para o 
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desenvolvimento de suas atividades profissionais, acredita-se que a diminuição das chances de 

preenchimento de todas as vagas solicitadas ao programa não decorre de uma baixa inscrição 

dos médicos para essas regiões, mas talvez a uma própria regulação do programa em distribuir 

os médicos para outras regiões, haja visto que capitais e regiões metropolitanas são mais 

atrativas para o recrutamento de médicos.  

Uma outra questão que pode explicar o não atendimento de todas as vagas 

solicitadas pelas capitais é o fato da maioria dos médicos participantes do PMM serem oriundos 

de Cuba, e não se tem, até o presente momento, a informação de possiblidade de escolha de 

município (como é facultada aos médicos brasileiros na inscrição ao programa) por estes 

profissionais. 

Observa-se que a variável de distância para a capital apresenta correlação positiva 

em todas as estimações, variando sua significância. Apesar da magnitude da probabilidade ser 

pequena, um aumento de 1 quilômetro na variável de distância está associado a um aumento de 

0,011 na probabilidade de os municípios participarem do programa, de 0,007 de solicitarem 

médicos e participação no programa, de 0,004 de terem suas solicitações atendidas e de 0,026 

da solicitação ser atendida totalmente.  

Em relação à variável de distância para os municípios que possuem curso de 

medicina, os resultados foram significantes para a participação do PMM, com magnitude 

pequena de 0,074, e para a solicitação de médicos pelo município com efeito de 0,067.  

Esperava-se que o aumento na distância dos municípios para a capital e para os cursos 

estivessem associados a menores probabilidades nos modelos, entretanto, apesar de 

significantes, as estimações são de magnitudes irrelevantes. Os médicos participantes do PMM 

podem ser de diferentes nacionalidades, contudo, devido à cooperação estabelecida entre Brasil 

e Cuba, a maioria dos profissionais atuantes no programa é de cubanos, seguida pela 

participação de médicos brasileiros e, por último, de médicos estrangeiros de outras 

nacionalidades.  

Dadas as possíveis diferenças nos mecanismos de alocação de médicos brasileiros e 

estrangeiros, mais especificamente, cubanos, os modelos a seguir procuram elucidar variações 

nas probabilidades de participação de médicos, fazendo a distinção entre suas nacionalidades. 

Assim, foram realizadas estimações da probabilidade de os municípios receberem 

médicos cubanos (coluna 1), médicos brasileiros (coluna 2) e médicos de diferentes 

nacionalidades (coluna 3), apresentadas na Tabela 13, com os efeitos marginais na tabela 14.  
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As colunas de (4) a (6) apresentam as estimações com o controle para a distância da capital e 

colunas de (7) a (9) com a variável de distância para um curso de medicina.  

As estimações das probabilidades para os municípios do perfil de 20% de pobreza 

apresentaram sinais negativos, indicando que, em relação às Demais Localidades, os 

municípios mais pobres possuem menos chance de receber médicos de qualquer nacionalidade. 

De forma geral, os municípios do perfil de pobreza possuem uma probabilidade menor de 

receber médicos cubanos em torno de 27 pontos percentuais, seguido de médicos brasileiros, 

de 3,8 pontos percentuais, e, por fim, em torno de 2 pontos percentuais de receber médicos de 

diversas nacionalidades (brasileiros, cubanos e outras nacionalidades ao mesmo tempo). Ao 

inserir a variável de controle da distância da capital e para o curso de medicina, o grupo de 

municípios de perfil 20% de pobreza não apresenta grandes alterações nos valores das 

estimações anteriores. 

Os municípios do G100 apresentam menores probabilidades de receber médicos de 

nacionalidade cubana – uma diminuição entre 63 e 67 pontos percentuais – em relação aos 

municípios de Demais Localidades. Apresentam chances maiores de receber médicos de 

diversas nacionalidades – entre 51 e 53 pontos percentuais. No modelo em que se controla para 

a variável de distância das capitais, os municípios desse perfil exibem, diminuição de 5,8 pontos 

percentuais na chance de receber médicos brasileiros - coluna (5).  

As Regiões Metropolitanas (RM) apresentam uma diminuição na probabilidade de 

receber médicos cubanos em relação às Demais Localidades – entre 22 e 27 pontos percentuais. 

Enquanto o recebimento de médicos brasileiros apresenta uma chance maior de 4,6 pontos 

percentuais - coluna (2); 3,2 pontos percentuais – coluna (5) e de 4,0 pontos percentuais – 

coluna (8).  Assim como o perfil anterior, este também apresenta uma associação positiva na 

probabilidade de receber médicos de diversas nacionalidades, em tono de 15 pontos percentuais. 

Para os municípios do perfil capital, os resultados indicaram uma probabilidade 

média maior de 45 pontos percentuais de receber médicos de diversas nacionalidades em 

relação aos municípios considerados Demais Localidades.  

Para os municípios de diversos perfis, com exceção o perfil de 20% de pobreza, 

houve uma maior associação na probabilidade de alocação de médicos de diversas 

nacionalidades (brasileiros, cubanos e outra nacionalidades ao mesmo tempo) em relação aos 

municípios considerados Demais Localidades. 
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Tabela 13 - Probabilidade do município receber médicos cubanos e brasileiros. 

Variáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Nac. 

Cubanos 

Nac. 

Brasileiros Nac. diversas Nac. Cubanos Nac. Brasileiros Nac. diversas Nac. Cubanos Nac. Brasileiros Nac. diversas 

20% Pobreza -0.754*** -0.282*** -0.0771* -0.768*** -0.280*** -0.0722* -0.810*** -0.252*** -0.102** 

 
(0.0369) (0.0561) (0.0436) (0.0371) (0.0565) (0.0437) (0.0375) (0.0567) (0.0442) 

G100 -1.861*** -0.331 2.155*** -1.760*** -0.431* 2.099*** -1.876*** -0.339 2.159*** 

 
(0.217) (0.234) (0.173) (0.217) (0.236) (0.173) (0.219) (0.233) (0.172) 

RM -0.752*** 0.342*** 0.611*** -0.631*** 0.237*** 0.544*** -0.700*** 0.300*** 0.631*** 

 
(0.0659) (0.0798) (0.0670) (0.0679) (0.0838) (0.0697) (0.0661) (0.0808) (0.0673) 

Capital 
 0.534 1.826***  0.339 1.709***  0.426 1.878*** 

 
 (0.453) (0.453)  (0.456) (0.454)  (0.454) (0.453) 

Distância da 

capital 

   0.000858*** -0.000775*** -0.000455***    

 
   (0.000114) (0.000183) (0.000133)    

Distância curso de 

medicina 
      0.00139*** -0.00138*** 0.000593*** 

 
      (0.000149) (0.000383) (0.000145) 

Constante 0.263*** -1.375*** -0.984*** 0.0398 -1.181*** -0.868*** 0.144*** -1.268*** -1.036*** 

 
(0.0264) (0.0374) (0.0312) (0.0398) (0.0588) (0.0462) (0.0293) (0.0477) (0.0337) 

Observações 5,456 5,466 5,466 5,451 5,461 5,461 5,451 5,461 5,461 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto 

entre parênteses. 
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Tabela 14 - Efeito marginal médio do município receber médicos cubanos e brasileiros. 

Variáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Nac. 

Cubanos 

Nac. 

Brasileiros 

Nac. 

diversas 
Nac. Cubanos Nac. Brasileiros Nac. diversas Nac. Cubanos Nac. Brasileiros Nac. diversas 

20% Pobreza -0,273*** -0,038*** -0,019* -0,276*** -0,038*** -0,018* -0,290*** -0,034*** -0,025** 

 
(0,012) (0,008) (0,011) (0,012) (0,008) (0,011) (0,012) (0,008) (0,011) 

G100 -0,676*** -0,045 0,533*** -0,633*** -0,058* 0,518*** -0,671*** -0,046 0,531*** 

 
(0,077) (0,032) (0,041) (0,077) (0,032) (0,041) (0,077) (0,031) (0,041) 

RM -0,273*** 0,046*** 0,151*** -0,227*** 0,032*** 0,134*** -0,250*** 0,040*** 0,155*** 

 
(0,023) (0,011) (0,016) (0,024) (0,011) (0,017) (0,023) (0,011) (0,016) 

Capital 
 0,072 0,451***  0,046 0,421***  0,057 0,462*** 

 
 (0,061) (0,112)  (0,061) (0,112  (0,061) (0,111) 

Distância da capital 

   0,0003086 -0,0001042 -0,0001122    

 
   (0,0000404) (0,0000247) (0,0000328)    

Distância curso de 

medicina 

      0,0004978*** -0,0001851*** 0,000146*** 

 
      (0,0000521) (0,0000518) (0,0000356) 

Observações 5,456 5,466 5,466 5,451 5,461 5,461 5,451 5,461 5,461 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto 

entre parênteses. 
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Os municípios do perfil de Região Metropolitana foram os únicos a apresentarem 

chances maiores e significantes de receber médicos participantes do PMM de origem brasileira.  

Apesar da magnitude das chances serem pequenas, esse resultado reforça o fato de que dentro 

da distribuição dos médicos, os médicos brasileiros têm uma maior possibilidade de ocupar 

vagas em regiões metropolitanas. 

Em relação à nacionalidade, de forma geral, a variável que mede a distância dos 

municípios para as capitais e para os cursos de medicina apresenta associação negativa com a 

probabilidade de recebimento de médico de nacionalidade brasileira, ou seja, apesar de 

magnitude pequena, quanto maior a distância do município para a capital, menor a 

probabilidade de médicos brasileiros atuarem nesses municípios. Para a variável dependente 

que considera a nacionalidade de diferentes países, na qual também estão incluídos os médicos 

brasileiros, a distância da capital também apresenta impacto negativo. A variável de distância 

entre os municípios e as capitais não se mostrou significante. 

A seguir, são analisadas as probabilidades de os municípios serem atendidos totalmente, 

parcialmente ou não serem atendidos com vagas do programa. 

Foram incluídos também os controles de distância para a capital e para cidades com 

cursos de medicina. Como a variável dependente é nominal, com categorias sem ordenação 

natural, utilizamos a regressão logística multinominal apresentada na Tabela 15. Os efeitos 

marginais da estimação logit são apresentados na Tabela 16.  

Tabela 15 – Probabilidade do município ser atendido na solicitação de médicos – modelo logit 

multinomial. 

Variáveis 
(1) (3) (1) (3) (1) (3) 

Não 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

Não 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

Não 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

20% Pobreza -0.120 0.128 -0.109 0.141* -0.0515 0.100 

 (0.160) (0.0799) (0.160) (0.0802) (0.166) (0.0830) 

G100 -12.74 1.971*** -12.88 1.842*** -12.75 1.973*** 

 (412.6) (0.241) (412.3) (0.244) (410.9) (0.241) 

Capital -13.01 0.625 -13.32 0.344 -13.10 0.652 

 (963.5) (0.648) (963.0) (0.651) (963.0) (0.648) 

RM 0.00649 0.763*** -0.164 0.606*** -0.0261 0.780*** 

 (0.263) (0.114) (0.273) (0.120) (0.265) (0.115) 

Distância da capital   -0.00116** -0.00108***   

 
  (0.000500) (0.000242)   

Distância curso de medicina     -0.00106 0.000329 

 
    (0.000785) (0.000248) 

Constante -2.519*** -1.030*** -2.216*** -0.750*** -2.435*** -1.057*** 

 (0.0965) (0.0514) (0.158) (0.0806) (0.113) (0.0552) 

 
      

Observações 3,944 3,944 3,940 3,940 3,940 3,940 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo 

ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses. 
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Tabela 16 - Efeito marginal médio dos resultados logit multinomial 

Variáveis 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Não 

atendido 

Totalmente 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

Não 

atendido 

Totalmente 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

Não 

atendido 

Totalmente 

atendido 

Parcialmente 

atendido 

          
20% Pobreza -0.007 -0.019 0.026 -0.007 -0,022 0,029 -0,004 -0,017 0,020 

 (0.007) (0.016) (0.015) (0.007) (0,016) (0,016) (0,008) (0,017) (0,016) 

G100 -0.639 0.074 0.564 -0.644 0,103 0,542 -0,640 0,076 0,564 

 (19,82) (14,134) (5,690) (19,814) (14,0) (5,8) (19,8) (14,1) (5,7) 

Capital -0.633 0.331 0.302 -0.644 0,391 0,254 -0,639 0,330 0,309 

 (46,29) (33,009) (13,290) (46,281) (32,811) (13,471) (46,291) (33,048) (13,2430 

RM -0.010 -0.140*** 0.150*** -0.016 -.105*** .121*** -0.011 -0.142*** 0.154*** 

 (0.012) (0.023) (0.021) (0.012) (0.024) (0.022) (0.012) (0.023) (0.021) 

Distância da 

capital 
   -0.00004 .0002*** -.00019***    

 
   (0.00002) (0.00004) (0.00004)    

Distância 

curso de 

medicina 

      -0.000055 -0.000023 0.000079 

 
      (0.00003) (0.00005) (0.000048) 

Observações 3,944 3,944 3,944 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo 

ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses. 

 

 

O perfil de municípios de Região Metropolitana foi o único relacionado 

significativamente com as variáveis dependentes. Os municípios pertencentes a esse perfil RM 

têm a probabilidade de ter toda a sua demanda preenchida reduzida em 14 pontos percentuais e 

a probabilidade de ser parcialmente atendido aumentada em 15 pontos percentuais, em 

comparação aos municípios do perfil Demais Localidades. 

Ao inserir a variável de controle de distância entre o município e a capital, observa-

se que os municípios pertencentes ao perfil de 20% de pobreza, grupo G100 e Capitais 

continuam apresentando relações estatisticamente insignificantes com as variáveis 

dependentes.  Os municípios RM apresentam resultados similares aos anteriores com uma 

pequena redução nas probabilidades.  

Com o controle de distância para o município com curso de medicina, os municípios 

de Região Metropolitana continuaram a ser os únicos com resultados significativos.  

A distância entre o município e a capital apresentou correlação positiva, e 

estatisticamente significante, com as variáveis dependentes que indicam ser o município 

totalmente atendido, apesar de ser uma probabilidade muito pequena, o aumento é de 0,023 

pontos percentuais a cada quilometro de distância. Em relação ao município ser parcialmente 

atendido, a distância está negativamente associada a este, com probabilidade menor em 0,019 
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pontos percentuais a cada quilometro de distância em que se encontra o município.  Esse último 

resultado condiz com o esperado, dentro do raciocínio de que quanto mais distante estiver o 

município, menor a probabilidade de receber médicos. 

 

 

6.3 IMPACTO DO PROJETO MAIS MÉDICOS SOBRE INDICADORES DE SAÚDE 

 

Esta seção comtempla os resultados das estimações do impacto do PMM sobre 

indicadores de saúde estratégicos realizadas por meio do modelo de diferença em diferenças 

com Propensity Score Matching. 

Inicialmente são apresentadas as estatísticas descritivas dos indicadores 

estratégicos selecionados – detalhados na seção 5.3 – e das variáveis de controle – detalhadas 

na seção 5.2. Em seguida são expostos os resultados das estimações. 

 

 

6.3.1 Descrição dos dados utilizados na estimação e pareamento por escore de propensão 

 

Do total de 5.570 municípios brasileiros, até o ano de 2015, 3.886 aderiram ao 

Projeto Mais Médicos e constituíram o grupo de tratamento. Os demais 1.684 que não 

participaram do PMM formaram o grupo de controle. A Tabela 17 apresenta as estatísticas 

descritivas do banco de dados deste trabalho para estes dois grupos, e permite uma comparação 

entre os grupos de tratamento e controle para os períodos anterior e posterior à implantação do 

Projeto.  Algumas observações foram perdidas por ausência de informações das variáveis de 

resultado ou de controle. 
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Tabela 17 - Estatísticas descritivas para os grupos de tratamento e controle, para 2012 e 2015 

                                       Grupo de tratamento                  Grupo de controle 

  
2012  2015 

   
2012  2015 

 

Variáveis Nº obs Média  Média Diferença   Nº obs Média  Média Diferença 

Consulta médica 2,609 1387,45  1351,34 -36,11  856 1952,18  1519,82 -432,36 

  (1986,52)  (2093,62)    (3875,39)  (1742,39)  

Nascidos vivos sem 

consulta pré-natal. 2,577 2,81  1,93 -0,88  828 2,31  1,72 -0,59 

  (4,9)  (2,96)    (4,35)  (3,06)  
Nascidos vivos com 

1 a 6 consultas pré-

natal 2,577 34,73  29,6 -5,13  828 29,98  26,27 -3,71 

  (16,58)  (14,75)    (16,32)  (14,23)  
Nascidos vivos com 

7 ou mais consultas 

pré-natal 2,577 61,85  68,07 6,22  828 67,17  71,57 4,4 

  (18,35)  (15,9)    (17,78)  (15,11)  
Atendimento de 

urgência 2,609 185,7  161,1 -24,6  856 260,9  212,6 -48,3 
 

 (141,29)  (592,4)    (1258,39)  (759,6)  
Cobertura equipe 

ESF 2,614 81,4  89,01 7,61  857 89,78  91,52 1,74 
 

 (23,11)  (17,44)    (17,87)  (16,48)  

Visita do médico 2,561 35,8  29,82 -5,98  829 44,22  31,24 -12,98 
 

 (79,38)  (45,46)    (57,68)  (41,49)  

ICSAB 2,614 35,6  32,6 -3  857 35,22  32,4 -2,82 
 

 (12,78)  (12,07)    (12,58)  (12,48)  

TM 2,614 5,875  6,222 0,347  857 6,29  6,587 0,295 
 

 (1,60)  (1,58)    (1,54)  (1,595)  

TMI 2,577 14,09  13,09 -1  828 14,38  12,97 -1,41 
 

 (9,73)  (9,39)    (11,69)  (11,59)  

Mortalidade neonatal 2,477 7,977  7,83 -0,147  781 8,355  8,202 -0,153 
 

 (7,04)  (7,05)    (8,88)  (9,461)  
Mortalidade pos-

neonatal 2,477 4,41  4,07 -0,339  781 4,49  3,885 -0,608 
 

 (5,44)  (5,167)    (5,91)  (6,275)  
Mortalidade neonatal 

tardia 2,477 2,271  2,067 -0,204  781 2,38  2,077 -0,308 
 

 (3,74)  (3,25)    (4,82)  (4,351)  

Baixo peso ao nascer 2,524 519  318,1 -200,9  801 656,7  513 -143,7 
 

 (412,9)  (819,1)    (1125,7)  (1255,7)  

Nº leitos 2,614 93,75  91,65 -2,1  857 44,88  43,79 -1,09 
 

 (213,8)  (208,2)    (76,98)  (72)  

Água 2,614 68,45  69,59 1,14  857 71,95  72,85 0,9 
 

 (24,44)  (24,26)    (21,860  (21,33)  

Nº matriculas 2,614 11972,63  11583,77 -388,86  857 5371,86  5207,1 -164,76 
 

 (22015,55)  (21476,66)    (7505,54)  (7456,9)  

PIB per capita 2,614 16950,17  17050,62 100,45  857 20535,73  21290,7 754,97 

    (16006,06)   (16340,8)       (23056,82)   (26340,5)   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 



111 

 

 

 

Ao observar, na Tabela 17, as variáveis dependentes para os grupos de tratamento 

e controle, há uma diminuição no número de consultas médicas por mil habitantes na atenção 

básica entre os anos de 2012 e 2015, sendo a redução superior para o grupo de controle. 

Também há um decréscimo no número de nascidos vivos de mães sem consulta pré-natal, sendo 

de 0,88 para o grupo de tratamento e de 0,59 para o grupo de controle, e baixa no número de 

nascidos vivos com 1 a 6 consultas de pré-natal nos dois grupos, sendo de 5,13 no grupo de 

tratamento e de 3,71 no grupo de controle. Por sua vez, houve um aumento no número de 

nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas no grupo de tratamento – a média em 2012 

era de 61,85 consultas e em 2015 se tornou de 68,07. Para o grupo de controle, o valor médio 

em 2012 era de 67,17 consultas e se modificou em 2015 para 71,57. 

Em relação ao atendimento de urgência por mil habitantes, na atenção básica, os 

dois grupos apresentaram uma diminuição de registros desses serviços, sendo a redução maior 

para o grupo de controle. Para o grupo de tratamento o valor médio em 2012 era de 185,7 e em 

2015 passou a ser de 161,1. O grupo de controle apresentava uma média de 260,9 em 2012, que 

mudou para 212,6, em 2015. 

A cobertura das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi ampliada de 

81,4%, em 2012, para 89,01%, em 2015, no grupo de tratamento. No grupo de controle, o 

aumento na cobertura foi menor, saindo do valor de 89,78% em 2012, para 91,52%, em 2015. 

O índice de internações por condições sensíveis a atenção básica (ICSAB) registrou 

diminuições próximas nos dois grupos, no período analisado. No grupo de tratamento, o índice 

que era de 35,6% diminuiu para 32,6% e, no grupo de controle, a variação foi de 35,22% para 

32,74%. 

A taxa de mortalidade (TM) a cada mil habitantes por causas gerais no ano anterior 

a implantação do PMM era de 5,87 para cada mil habitantes e no posterior de de 6,22, nos 

municípios de tratamento. Nos municípios do grupo de controle, a taxa passou de 6,29 a cada 

mil habitantes para 6,58. 

As taxas de mortalidade infantil (TMI) a cada mil nascidos vivos, no grupo de 

tratamento, teve uma mudança discreta, indo de 14,09 em 2012 para 13,09 em 2015 a cada mil 

nascidos vivos. No grupo de controle, esta taxa diminui de 14,38 para 12,97 dentro do período. 

A taxa de mortalidade neonatal a cada mil nascimentos dentro do grupo de 

tratamento não apresentou alterações – de 7,97 em 2012 para 7,83 em 2015 – o mesmo se 

observou para taxa de mortalidade pós-neonatal – 4,41 em 2012 e 4,07 em 2015 –  e sobre a 

taxa de mortalidade neonatal tardia – 2,27 em 2012 e 2,06 em 2015. 
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No grupo de controle, a variação entre os períodos dessas taxas também foi 

pequena. A taxa de mortalidade neonatal em 2012 era de 8,35 e em 2015 de 8,20. Para a taxa 

de mortalidade pós-neonatal a variação foi de 4,49 em 2012 para 3,88 em 2015. Em relação à 

mortalidade neonatal tardia, em 2012 a taxa era de 2,38, passando para 2,07 em 2015. 

Como última variável dependente, o número de crianças nascidas com baixo peso 

apresentou redução nos dois grupos, tendo sido maior no grupo de tratamento – 519 em 2012 

para 318 em 2015 – do que no grupo de controle – 656 em 2012 para 513 em 2015. 

As variáveis de controle, como explicado anteriormente, foram inseridas com o 

intuito de considerar e controlar as diferenças entre características dos municípios que 

formaram a amostra. Entre elas, a estrutura de saúde dos municípios, em ambos os grupos, 

apresentou redução no número de leitos disponíveis, e foi maior no grupo de tratamento; o 

número de matrículas escolar caiu, em ambos os grupos, de forma mais acentuada no grupo de 

tratamento; o percentual de abastecimento de água cresceu nas duas regiões, apesar de ser 

apenas em torno de um ponto percentual; por fim, o PIB per capita dos municípios do grupo de 

controle subiu mais do que no grupo de tratamento. 

Como apresentado nos procedimentos metodológicos, para se ter um grupo de 

controle semelhante ao grupo de tratamento, a partir de características observáveis, realizou-se 

o pareamento dos municípios por escore de propensão. A Tabela 18 mostra as variáveis 

selecionadas para o pareamento, escolhidas após a realização de estimações com alguns grupos 

de variáveis buscando o melhor balanceamento entre os grupos de tratamento e controle. Esta 

tabela apresenta ainda o teste de médias antes e depois do pareamento, e a significância da 

diferença entre esses valores. 
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Tabela 18 – Teste de diferença de médias antes e depois do pareamento 

Variável 

  Média 

Diferença p-valor 

  Grupo de tratamento 

Grupo de 

controle 

Água Antes 68,59 71,96 3 0.000 

 Depois 67,94 67,99 0 0.940       
Nº matriculas Antes 15653 5371,9 -10.281 0.000 

 Depois 9232,1 9668,4 436 0.213       
Nº leitos Antes 131,56 44,88 -87 0.000 

 Depois 70,07 69,64 0 0.892       
PIB per capita Antes 17037 20535 3.498 0.000 

 Depois 16652 17419 767 0.095       
Renda per capita Antes 495,23 539,74 45 0.000 

 Depois 482,41 495,75 13 0.066       
Percentual de pobreza Antes 11,56 87,11 75,55 0.000 

 Depois 11,83 11,53 -0,30 0.370       
População Antes 62159 21180 -40.979 0.000 

 Depois 35202 36771 1.569 0.253       
Nº de médicos Antes 1,594 1,824 0,230 0.000 

  Depois 1,572 1,615 0,043 0.122 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

* significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1% 

 

Antes do pareamento, todas as variáveis tinham médias significantemente 

diferentes entre os grupos de tratamento e controle. Após o pareamento, a diferença entre as 

variáveis para o grupo de tratamento e de controle não foram mais significantes a 5%, 

evidenciando que os grupos são parecidos.  

O Gráfico 6 apresenta o suporte comum, ou seja, revela se existe sobreposição entre 

os escores de propensão dos tratados e do grupo de controle na probabilidade de participarem 

do PMM. Nota-se a maior parte da densidade do grupo de tratamento coberta pelo grupo de 

controle. Então, temos um adequado suporte comum entre os municípios que aderiram ao 

projeto, grupo de tratamento, e os que não aderiram, grupo de controle. 
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Gráfico 06 – Suporte comum entre os municípios do grupo de controle e grupo de tratamento 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

O pareamento estratificado resultou em 7 blocos agrupados de acordo com o escore 

de propensão e atendendo às propriedades de balanceamento. A Tabela 19 apresenta o limite 

inferior do escore de propensão de cada bloco e o número de municípios tratados e de controle 

em cada bloco. 

 

Tabela 19 – Blocos formados pelo pareamento 

Limite inferior 

do score de 

propensão 

Municípios do grupo de 

controle 

Municípios do grupo de 

tratamento 

Total de 

municípios por 

bloco 

0,2 3 3 6 

0,2617622 0 15 15 

0,4 81 100 181 

0,6 339 593 932 

0,7 298 959 1,257 

0,8 120 694 814 

0,9 15 265 280 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

.2 .4 .6 .8 1
Propensity Score

Município sem PMM

Município com PMM: com suporte comum

Município com PMM: sem suporte comum
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O segundo bloco não foi utilizado nas estimações pelo fato de só apresentar 

municípios do grupo de tratamento.  Heckman, Ichimura e Todd (1997) incentivam a retirada 

de observações de tratamento com suporte comum fraco. 

Na seção a seguir são apresentados os resultados das estimações de diferença em 

diferenças. 

 

 

6.3.1 Resultados da estimação do impacto do Projeto 

 

Na Tabela 20 é apresentado o impacto estimado do Projeto Mais Médicos (PMM) 

sobre diversos indicadores básicos de saúde. Para estimar este impacto, foi utilizado o modelo 

econométrico diferenças em diferenças aliado ao PSM estratificado. Uma variável binária que 

identifica a presença do PMM no município mede o efeito do programa no grupo de tratamento 

em relação ao grupo de controle, composto pelos municípios sem o programa. 
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Tabela 20 – Modelo 1: Impacto do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 

Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos 

com 1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos 

com 7 ou 

mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe 

ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal tardia 

Baixo peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -164.3* -0.643*** -4.356*** 5.075*** -25.27 5.679*** -8.347*** -2.633*** 0.388*** -0.780** 0.248 -0.473** -0.221 -118.5 

 (88.50) (0.153) (0.532) (0.577) (41.44) (0.695) (2.382) (0.454) (0.0548) (0.392) (0.305) (0.221) (0.153) (105.2) 

Dummy do projeto 44.68 -0.210 -0.463 0.818 -9.221 0.736 1.122 -0.335 -0.0910 -0.414 -0.510 0.105 -0.0108 -79.24 

 (91.86) (0.158) (0.551) (0.598) (43.01) (0.721) (2.470) (0.472) (0.0569) (0.407) (0.316) (0.229) (0.158) (109.0) 

R² 0.003 0.024 6 0.093 0.001 0.081 0.018 0.083 0.103 0.008 0.008 0.005 0.001 0.006 

Nº Observações 6,916 6,784 6,808 6,784 6,916 6,940 6,778 6,940 6,940 6,808 6,514 6,514 6,514 6,648 

Nº blocos 6 6 0.085 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e 

como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio 

padrão robusto entre parênteses.  
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Nesse primeiro modelo não foram distinguidos resultados estatisticamente 

significantes da variável de interesse, dummy do projeto, sobre os indicadores utilizados. 

Dando continuidade à análise do impacto do PMM, foram feitas estimações por 

grupos de municípios, separando os municípios que estão cadastrados como sendo do perfil de 

20% de pobreza e os municípios cadastrados como Demais Localidades. Essas estimações por 

grupos separados foram feitas, pois, o PMM pode apresentar efeitos diferentes nesses grupos 

devido a características próprias relacionadas ao processo de implantação do projeto.  

A Tabela 21 apresenta as estimativas para os municípios do perfil de 20% de 

pobreza: o PMM apresentou impacto positivo de quase 4 pontos percentuais na cobertura das 

equipes de estratégia de saúde da família e de 8 visitas domiciliares a cada mil habitantes 

realizadas pelos médicos, ambos significantes a 1%. Foi constatado uma diminuição sobre a 

taxa de mortalidade geral, de 0,23 para cada mil habitantes, significante a 1%. Nessa mesma 

estimação, a variável de interesse apresentou aumento, significante ao nível de 5%, sobre a 

proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica (ICSAB), de 1.64%. 

As estimativas para os municípios considerados nas Demais Localidades são 

apresentadas na Tabela 22, na qual se observa que o PMM diminuiu em 3,59 pontos percentuais 

o número de nascidos vivos de mães com 1 a 6 consultas pré-natais a cada 100 habitantes. 

Entretanto, há um aumento de 4,13 pontos percentuais no número de nascidos vivos com 7 ou 

mais consultas durante o pré-natal. Ambos os resultados são significantes a 1%.  

A estimação ainda apresentou uma diminuição de 1,73% no ICSAB, significante a 

10% e um aumento na taxa de mortalidade de 0,35 a cada mil habitantes, significante a 1%, nos 

municípios considerados Demais Localidades que receberam o PMM. 



118 

 

 

 

Tabela 21 –Modelo 1: Impacto do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil 20% de pobreza. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 
Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos 

com 1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos 

com 7 ou 

mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe 

ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso 

ao 

nascer 

                              

Dummy ano -366.7** -0.915*** -6.251*** 7.335*** -6.360 3.131*** -11.33*** -4.378*** 0.533*** -1.466*** -0.333 -0.634** -0.169 -98.51 

 (143.6) (0.233) (0.748) (0.811) (34.16) (0.866) (2.644) (0.641) (0.0719) (0.548) (0.428) (0.302) (0.205) (64.21) 

Dummy do 

projeto 102.3 -0.298 0.651 -0.291 -5.364 3.968*** 8.574*** 1.644** -0.235*** 0.304 -0.553 0.381 -0.0504 9.476 

 (171.7) (0.279) (0.894) (0.970) (40.86) (1.042) (3.157) (0.771) (0.0864) (0.656) (0.509) (0.359) (0.243) (76.21) 

R² 0.007 0.021 0.061 0.073 0.004 0.086 0.023 0.062 0.112 0.008 0.008 0.004 0.002 0.026 

Nº Observações 2,940 2,940 2,952 2,940 2,940 3,004 2,960 3,004 3,004 2,952 2,834 2,834 2,834 2,908 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, 

e como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Tabela 22 – Modelo 1:  Impacto do Programa Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil Demais Localidades. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 
Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 1 

a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo peso 

ao nascer 

                              

Dummy ano -172.0 -0.499* -0.955 1.200 -95.66 7.168*** -5.350 -1.248 -0.0432 0.0788 1.208* -0.465 -0.418 -245.7 

 (149.9) (0.261) (1.044) (1.123) (121.4) (1.463) (6.096) (0.921) (0.115) (0.834) (0.646) (0.488) (0.342) (314.8) 

Dummy do 

projeto 221.9 -0.124 -3.597*** 4.138*** 39.09 -0.184 -5.939 -1.739* 0.353*** -1.164 -0.983 0.0291 0.111 -82.21 

 (151.6) (0.264) (1.056) (1.136) (122.7) (1.479) (6.167) (0.931) (0.117) (0.844) (0.654) (0.494) (0.346) (318.5) 

R² 0.007 0.016 0.082 0.084 0.001 0.105 0.019 0.076 0.128 0.008 0.008 0.007 0.002 0.005 

Nº Observações 2,978 2,978 2,988 2,978 2,978 3,060 2,976 3,060 3,060 2,988 2,822 2,822 2,822 2,906 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura 

hospitalar: número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, 

anterior ao Projeto, e como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Em continuidade à análise do impacto do PMM a partir de diferentes perspectivas, 

utilizou-se como proxy para o recebimento de tratamento pelo munícipio, a proporção de 

médicos do projeto em relação ao número total de médicos no município, controlando para o 

número total de médicos no município – modelo econométrico 2, equação 6. Os médicos 

participantes do Projeto Mais Médicos apresentam características da jornada de trabalho 

diferente dos médicos contratados pelo município por outros vínculos laborais, portanto se 

buscou analisar se os municípios que apresentavam uma proporção maior de médicos do projeto 

apresentavam impactos diferentes sobre os indicadores de saúde. Do mesmo modo das 

estimações anteriores, foram feitas estimações com todos os municípios, e depois separando os 

municípios por grupos: municípios que possuem 20% ou mais da população vivendo em 

extrema pobreza (20% pobreza) e os municípios que não são classificados dentro de nenhum 

perfil, denominados de Demais Localidades.  

Na Tabela 23 é apresentado o impacto do Projeto Mais Médicos nos indicadores de 

saúde de acordo com a proporção de médicos do projeto existentes no município em relação ao 

número total de médicos. Mantendo o número total de médicos constante, e aumentando a 

proporção de médicos do PMM em 1%, observa-se um impacto positivo sobre o número de 

nascidos vivos de mães com 1 a 6 consultas pré-natais, de 0,07 pontos percentuais, significante 

a 1%.  Em relação a nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas no pré-natais o impacto 

foi negativo, de 0,073, significante a 1%. Apesar de significantes estatisticamente, os efeitos da 

proporção de médicos do PMM sobre esses indicadores são inexpressivos. 

Nessa mesma estimação, a variável de proporção apresentou impacto positivo 

apesar de magnitude pequena, significante ao nível de 1% sobre a cobertura das equipes de 

ESF, de 0,08%, nas visitas domiciliares a cada mil habitantes, de 0,21% e taxa de mortalidade 

pós-neonatal, de 0,016%, porém de magnitudes pequenas. Foi verificada também uma 

diminuição de 0,017% na taxa de mortalidades, significante a 1%. 
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Tabela 23 – Modelo 2: Impacto da proporção de médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 
Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -110.6* -0.784*** -5.381*** 6.319*** -50.78* 5.173*** -9.857*** -2.609*** 0.500*** -1.274*** -0.140 -0.557*** -0.255** -233.1*** 

 (63.21) (0.110) (0.381) (0.413) (30.68) (0.504) (1.724) (0.329) (0.0396) (0.283) (0.219) (0.159) (0.110) (75.72) 

Proporção de 

médicos do 

PMM -1.398 3.99e-05 0.0760*** -0.0739*** 1.704 0.0895*** 0.210*** -0.0184 -0.0170*** 0.0195 0.00213 0.0160** 0.00242 4.672 

 (2.973) (0.00519) (0.0178) (0.0194) (1.443) (0.0236) (0.0801) (0.0154) (0.00185) (0.0133) (0.0103) (0.00751) (0.00519) (3.515) 

Total de 

médicos 0.311 -0.00195*** -0.0166*** 0.0190*** -0.0151 0.00935*** 0.00483 -0.00835*** 0.000494*** -0.00361*** -0.00237** -0.000962 -1.85e-05 0.314 

 (0.302) (0.000527) (0.00182) (0.00197) (0.146) (0.00243) (0.00824) (0.00159) (0.000191) (0.00136) (0.00102) (0.000744) (0.000514) (0.358) 

R² 0.003 0.025 0.099 0.108 0.001 0.085 0.019 0.086 0.114 0.009 0.008 0.006 0.001 0.006 

Nº Observações 6,784 6,784 6,808 6,784 6,784 6,940 6,778 6,940 6,940 6,808 6,514 6,514 6,514 6,648 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura 

hospitalar: número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, 

anterior ao Projeto, e como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Na tabela 24 são apresentados os resultados da proporção de médicos do projeto 

para o grupo de municípios que estão no perfil de 20% de pobreza. A proporção de médicos do 

programa gerou um impacto positivo, e de magnitude pequena, sobre o número de nascidos 

vivos de mães que realizaram de 1 a 6 consultas durante o pré-natal, significantes a 5% e 10% 

respectivamente. Mantendo o número total de médicos constante, e aumentando a proporção de 

médicos do PMM em 1%, o impacto na realização de consultas entre 1 e 6 foi de 0,05 pontos 

percentuais. Houve uma redução de 0,04 pontos percentuais, significante as 10%, no número 

de nascidos vivos com 7 ou mais consultas pré-natais. Assim com constatado na estimação 

anterior, os efeitos da proporção de médicos do PMM sobre esses indicadores são bastante 

pequenos. 

Também foram apresentados aumentos sobre a cobertura das equipes de ESF DE 

0,06, e de 0,17 nas visitas domiciliares a cada mil habitantes, significantes a 1%, quando 

aumentamos a proporção de médicos do PMM em 1%, mantendo o número total de médicos 

constante. Por fim, a proporção de médicos do PMM nesses municípios ainda resultou em uma 

diminuição na taxa de mortalidade, significante a 1%, com impacto também pequeno de 

0,013%. 

Os resultados referentes aos municípios sem classificação, Demais Localidades, são 

apresentados na Tabela 25. Verifica-se que houve um impacto positivo, e significante 

estatisticamente a 10%, no número de nascido vivos com 1 a 6 consultas e negativo em 7 ou 

mais consultas durante o pré-natal, significante a 10%. Mantendo o número total de médicos 

constante, e aumentando a proporção de médicos do PMM em 1%, o aumento de nascidos vivos 

com 1 a 6 consultas no pré-natal foi de 0,06 pontos percentuais e a diminuição no grupo de 

consultas de 7 ou mais também foi de 0,06 pontos percentuais.  

Ainda nesse grupo de municípios, ao aumentarmos a proporção de médicos do 

PMM em 1%, permanecendo com o número total de médicos constante, percebe-se um aumento 

na cobertura das equipes de estratégia de saúde da família de 0,10%, significante a 5%. E uma 

diminuição na taxa de mortalidade de 0,015 a cada mil habitantes, significante a 1%. 
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Tabela 24 – Modelo 2: Impacto da proporção de médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil 20% 

de pobreza. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 

Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo peso 

ao nascer 

                              

Dummy ano -309.5** -0.967*** -6.286*** 7.414*** -17.18 4.329*** -8.909*** -2.917*** 0.564*** -1.418*** -0.445 -0.588** -0.162 -138.9** 

 (122.2) (0.198) (0.628) (0.680) (29.07) (0.739) (2.250) (0.545) (0.0610) (0.466) (0.362) (0.256) (0.173) (54.33) 

Proporção de 

médicos do 

PMM 

-0.295 -0.00570 0.0560** -0.0472* 0.561 0.0663** 0.171* -0.0236 -0.0134*** 0.0143 -0.0133 0.0149 -0.00238 2.894 

 (4.771) (0.00772) (0.0244) (0.0265) (1.135) (0.0290) (0.0876) (0.0214) (0.00239) (0.0181) (0.0140) (0.00991) (0.00672) (2.100) 

Total de 

médicos 1.355 -0.00998*** -0.0788*** 0.0886*** 0.0493 0.0438*** 0.0586* -0.0495*** 0.00315*** -0.0149** -0.00690 -0.00554 -0.000942 1.516* 

 (1.718) (0.00278) (0.00882) (0.00955) (0.409) (0.0105) (0.0324) (0.00774) (0.000868) (0.00655) (0.00499) (0.00352) (0.00239) (0.774) 

R² 0.007 0.026 0.088 0.101 0.004 0.088 0.023 0.073 0.123 0.010 0.009 0.005 0.002 0.028 

Nº Observações 2,940 2,940 2,952 2,940 2,940 3,004 2,960 3,004 3,004 2,952 2,834 2,834 2,834 2,908 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e 

como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Tabela 25 – Modelo 2: Impacto da proporção de médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil 

Demais Localidades. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 

Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe 

ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -19.84 -0.614*** -4.483*** 5.180*** -106.4 5.838*** -12.95*** -2.247*** 0.400*** -0.718 0.264 -0.605** -0.350* -428.9** 

 (80.89) (0.141) (0.560) (0.603) (65.47) (0.788) (3.298) (0.496) (0.0622) (0.449) (0.350) (0.264) (0.185) (170.1) 

Proporção de 

médicos do 

PMM 

4.123 0.00267 0.0642* -0.0640* 5.110 0.106** 0.229 -0.0455 -0.0153*** -0.0182 0.0146 0.0194 0.00371 11.70 

 (5.013) (0.00874) (0.0343) (0.0374) (4.057) (0.0475) (0.198) (0.0299) (0.00375) (0.0276) (0.0225) (0.0170) (0.0119) (10.37) 

Total de 

médicos 0.635 -0.00161* -0.0206*** 0.0228*** -0.0501 0.0169*** 0.0213 -0.0108*** 0.000931** -0.00602** -0.00440** -0.000227 -0.000161 0.436 

 (0.487) (0.000848) (0.00338) (0.00363) (0.394) (0.00481) (0.0199) (0.00303) (0.000380) (0.00271) (0.00205) (0.00155) (0.00109) (1.018) 

R² 0.007 0.017 0.091 0.094 0.002 0.110 6 0.079 0.133 0.009 0.009 0.007 0.002 0.006 

Nº Observações 2,978 2,978 2,988 2,978 2,978 3,060 2,976 3,060 3,060 2,988 2,822 2,822 2,822 2,906 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 0.019 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e 

como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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A fim de aprofundar a análise do programa e buscar compreender se a nacionalidade 

do médico do projeto alocado no município gera impactos diferentes nos indicadores de saúde 

selecionados, foram feitas estimações com a proporção de médicos cubanos nos municípios, 

pois representam a maior parte da nacionalidade estrangeira dentro do programa, e a proporção 

de médicos de outra nacionalidade, tendo como base para comparação dos resultados a 

proporção de médicos brasileiros – modelo econométrico 3, equação (7). Os resultados dessas 

estimações são apresentados na Tabela 26. Tal qual nas estimações anteriores, também foram 

separados o grupo de municípios do perfil 20% de pobreza (Tabela 27) e Demais Localidades 

(Tabela 28), para elucidar possíveis diferenças no impacto dos indicadores dentro desses 

grupos. 

A proporção de médicos cubanos, para a estimação com todos os municípios 

(Tabela 26), gerou um impacto positivo sobre o número de nascidos vivos de mães com 1 a 6 

consultas realizadas durante o pré-natal significantes ao nível de 1%, sobre a cobertura da 

equipe de Estratégia de Saúde da Família, significante ao nível de 1%, e sobre as visitas médicas 

domiciliares, significantes a 1%. 

Ao manter o número total de médicos e a proporção de médicos de outras nacionalidades 

constantes, o aumento na proporção de médicos cubanos em 1 ponto percentual gera um 

aumento de 0,09 pontos percentuais no número de nascidos vivos com 1 a 6 consultas no pré-

natal. O aumento na cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da Família foi de 0,08 pontos 

percentuais e aumento de 0,26 sobre as vistas médicas domiciliares a cada mil habitantes. 

Foram estimados efeitos negativos sobre a taxa de mortalidade e número de 

nascidos vivos com 7 ou mais consultas durante o pré-natal, ambos significantes a 1%. O 

aumento na proporção de médicos cubanos em 1% diminui a taxa de mortalidade em 0,02 a 

cada mil habitantes e diminui a realização de 7 ou mais consultas em 0,08 pontos percentuais. 

Ainda nessa estimação, a taxa de mortalidade infantil e de mortalidade pós-neonatal foram 

impactadas positivamente pela proporção de médicos cubanos em 0,03, significante a 10%, e 

0,02 significante a 1%, respectivamente. 
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Tabela 26 – Modelo 3: Impacto da nacionalidade dos médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 
Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -112.3* -0.759*** -5.425*** 6.338*** -49.71* 5.425*** -9.794*** -2.948*** 0.492*** -1.340*** -0.226 -0.579*** -0.230** -233.1*** 

 (61.15) (0.107) (0.369) (0.400) (29.68) (0.488) (1.667) (0.319) (0.0383) (0.274) (0.212) (0.154) (0.106) (73.24) 

Prop. Cubanos -1.095 -0.00603 0.0930*** -0.0843*** 2.034 0.0876*** 0.269*** 0.0176 -0.0201*** 0.0304** 0.00957 0.0223*** -1.51e-05 6.418 

 (3.361) (0.00587) (0.0202) (0.0220) (1.631) (0.0267) (0.0905) (0.0174) (0.00209) (0.0150) (0.0118) (0.00857) (0.00593) (3.985) 

Prop. outras 

nacionalidades -23.22 0.135*** 0.519*** -0.644*** 3.106 -0.0289 -0.0657 -0.0527 -0.0506*** 0.140 0.156 0.0629 0.00713 -13.30 

 (28.52) (0.0498) (0.172) (0.186) (13.84) (0.228) (0.776) (0.149) (0.0179) (0.128) (0.0990) (0.0719) (0.0497) (34.69) 

Total de 

médicos 0.312 -0.00196*** -0.0167*** 0.0190*** -0.0163 0.00923*** 0.00469 -0.00824*** 0.000506*** -0.00360*** -0.00235** -0.000966 -2.73e-05 0.312 

 (0.302) (0.000527) (0.00182) (0.00197) (0.146) (0.00243) (0.00824) (0.00159) (0.000191) (0.00135) (0.00102) (0.000743) (0.000514) (0.358) 

R² 0.004 0.026 6 0.109 0.001 0.084 0.020 0.086 0.117 0.010 0.009 0.006 0.001 0.006 

Nº Observações 6,784 6,784 6,808 6,784 6,784 6,940 6,778 6,940 6,940 6,808 6,514 6,514 6,514 6,648 

Nº blocos 6 6 0.101 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: número de 

leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e como ano posterior foi 

utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Tabela 27- Modelo 3: Impacto da nacionalidade dos médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil 

20% de pobreza. 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 

Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe 

ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -290.2** -0.962*** -6.624*** 7.767*** -15.27 4.724*** -9.319*** -3.419*** 0.582*** -1.505*** -0.572 -0.605** -0.125 -148.9*** 

 (118.2) (0.191) (0.605) (0.655) (28.11) (0.716) (2.173) (0.527) (0.0588) (0.450) (0.350) (0.247) (0.168) (52.46) 

Prop. Cubanos -1.922 -0.0109 0.0926*** -0.0800*** 0.532 0.0485 0.275*** 0.0194 -0.0182*** 0.0217 -0.00952 0.0187* -0.00762 4.818** 

 (5.397) (0.00873) (0.0275) (0.0299) (1.284) (0.0328) (0.0989) (0.0242) (0.00270) (0.0205) (0.0159) (0.0112) (0.00761) (2.369) 

Prop. outras 

nacionalidades -19.06 0.172** 0.725*** -0.888*** 0.714 -0.0546 -0.755 -0.0450 -0.0587** 0.304* 0.249* 0.132 0.0545 -6.517 

 (47.20) (0.0763) (0.242) (0.262) (11.23) (0.289) (0.870) (0.213) (0.0238) (0.180) (0.138) (0.0971) (0.0658) (20.78) 

Total de 

médicos 1.362 -0.0101*** -0.0793*** 0.0890*** 0.0476 0.0436*** 0.0587* -0.0494*** 0.00321*** -0.0150** -0.00697 -0.00563 -0.000970 1.514* 

 (1.718) (0.00278) (0.00880) (0.00953) (0.409) (0.0105) (0.0324) (0.00774) (0.000865) (0.00655) (0.00499) (0.00352) (0.00239) (0.774) 

R² 0.007 0.027 0.093 0.106 0.004 0.087 0.025 0.073 0.129 0.011 0.010 0.006 0.002 0.029 

Nº Observações 2,940 2,940 2,952 2,940 2,940 3,004 2,960 3,004 3,004 2,952 2,834 2,834 2,834 2,908 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: número 

de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e como ano 

posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Tabela 28 – Modelo 3: Impacto da nacionalidade dos médicos do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde, grupo de municípios do perfil 

Demais Localidades. 

 

VARIÁVEIS 
Consulta 

médica 
Nascidos 

vivos sem 

consulta 

pré-natal. 

Nascidos 

vivos com 

1 a 6 

consultas 

pré-natal 

Nascidos 

vivos com 

7 ou mais 

consultas 

pré-natal 

Atendimento 

de urgência 

Cobertura 

equipe 

ESF 

Visita do 

médico 
ICSAB TM TMI 

Mortalidade 

neonatal 

Mortalidade 

pos-

neonatal 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

Baixo 

peso ao 

nascer 

                              

Dummy ano -32.93 -0.564*** -4.216*** 4.838*** -100.8 5.734*** -12.21*** -2.525*** 0.384*** -0.772* 0.259 -0.688*** -0.314* -406.9** 

 (77.92) (0.136) (0.541) (0.581) (63.08) (0.761) (3.184) (0.480) (0.0601) (0.434) (0.339) (0.256) (0.179) (164.4) 

Prop. Cubanos 7.331 -0.00418 0.0408 -0.0294 5.259 0.149*** 0.186 -0.0219 -0.0173*** -0.0136 0.0192 0.0375* 0.00173 12.05 

 (5.469) (0.00953) (0.0380) (0.0408) (4.427) (0.0521) (0.217) (0.0328) (0.00411) (0.0305) (0.0255) (0.0193) (0.0135) (11.50) 

Prop. outras 

nacionalidades -16.37 0.0343 0.184 -0.210 22.59 -0.0408 0.166 0.131 0.00926 -0.110 0.0174 -0.0213 -0.118 -16.85 

 (46.28) (0.0807) (0.322) (0.345) (37.47) (0.443) (1.868) (0.279) (0.0350) (0.258) (0.211) (0.159) (0.112) (107.1) 

Total de 

médicos 0.641 -0.00165* -0.0209*** 0.0231*** -0.0563 0.0168*** 0.0206 -0.0106*** 0.000954** -0.00598** -0.00440** -0.000173 -0.000198 0.410 

 (0.486) (0.000847) (0.00338) (0.00363) (0.394) (0.00481) (0.0199) (0.00303) (0.000380) (0.00271) (0.00205) (0.00155) (0.00108) (1.017) 

R² 0.007 0.017 0.091 0.093 0.002 0.111 0.019 0.079 0.133 0.009 0.009 0.008 0.002 0.005 

Nº Observações 2,978 2,978 2,988 2,978 2,978 3,060 2,976 3,060 3,060 2,988 2,822 2,822 2,822 2,906 

Nº blocos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Controles: percentual de atendimento de água do município (Fonte: SINIS); número de matrículas escolar do ensino fundamental no município (Fonte: censo escolar); infraestrutura hospitalar: 

número de leitos disponíveis (Fonte: SIH); PIB per capita do município (Fonte: IBGE). Sobre essa última variável cabe uma observação: foram utilizadas os dados de 2012, anterior ao Projeto, e 

como ano posterior foi utilizado o PIB de 2014, tendo em vista que o PIB por municípios de 2015 não foi publicado. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. Desvio padrão robusto entre parênteses.  
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Na estimação considerando apenas o grupo de municípios que está no perfil de 

pobreza (Tabela 27), permanecendo com o número total de médicos e a proporção de médicos 

de outras nacionalidades constantes, o aumento da proporção de médicos com nacionalidade 

cubana em 1 ponto percentual, apresenta efeito positivo, significante a 1 %, de 0,09 pontos 

percentuais sobre o número de nascidos vivos com de 1 a 6 consultas no pré-natal. Em relação 

ao número de nascidos vivos com a realização de 7 ou mais consultas, o efeito é negativo, 

significante a 1%, de 0,08 pontos percentuais. 

Foram estimados também efeitos positivos sobre as visitas domiciliares médicas, 

significante a 1%, taxa de mortalidade pós-neonatal, significante a 10% e no número de crianças 

com baixo peso ao nascer, significante a 5%. Mantendo constante o número total de médicos e 

a proporção de médicos de outras nacionalidades, o aumento foi de 0,27 no número de visitas 

domiciliares a cada mil habitantes, de 0,8 na mortalidade pós-neonatal a cada mil nascidos e de 

4,81 em crianças de baixo peso para cada mil crianças nascidas. 

Por fim, verifica-se um impacto negativo e significante a 1% sobre a taxa de 

mortalidade.  O aumento de 1 ponto percentual na proporção de médicos com nacionalidade 

cubana, mantendo a proporção de médicos de outras nacionalidades e o número total de 

médicos constantes, o impacto sobre a taxa de mortalidade é de 0,01 para cada mil habitantes. 

Para os municípios com perfil Demais Localidades, os efeitos gerados pela 

proporção de médicos cubanos foram positivos sobre a cobertura das equipes (significante a 

1%) e sobre a mortalidade pós-neonatal (significante a 10%). Ao permanecer com o número 

total de médicos e a proporção de médicos de outras nacionalidades constantes, o aumento da 

proporção de médicos com nacionalidade de Cuba em 1 ponto percentual apresenta efeito 

positivo de 0,14 pontos percentuais sobre a coberturas das equipes de ESF, e de 0,03 sobre a 

mortalidade pós-neonatal a cada mil nascidos. Foi identificado um impacto negativo da 

proporção de médicos cubanos sobre a taxa de mortalidade de 0,01, significante a 1%. 

O Quadro 7 resume os resultados significantes das estimações realizadas, a fim de 

facilitar as análises e entendimento dos resultados de impacto do PMM sobre os indicadores de 

saúde selecionados.  
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Quadro 7 – Resumo do impacto do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde. 
 

Indicadores 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Dummy do programa Proporção de médicos do PMM Proporção de médicos cubanos 

Todos os 

municípios 

Municípios 

20% de 

pobreza 

Municípios 

demais 

localidades 

Todos os 

municípios 

Municípios 

20% de 

pobreza 

Municípios 

demais 

localidades 

Todos os 

municípios 

Municípios 

20% de 

pobreza 

Municípios 

demais 

localidades 

Consulta 

médica 
                  

Nascidos 

vivos sem 

consulta pré-

natal. 

                  

Nascidos 

vivos com 1 

a 6 consultas 

pré-natal 

    

-3.597*** 0.0760*** 0.0560** 0.0642* 0.0930*** 0.0926***   

Nascidos 

vivos com 7 

ou mais 

consultas 

pré-natal 

    

4.138*** -0.0739*** -0.0472* -0.0640* -0.0843*** -0.0800*** 

  

Atendimento 

de urgência 
                  

Cobertura 

equipe ESF 
  

3.968*** 
  

0.0895*** 0.0663** 0.106** 0.0876*** 
  

0.149*** 

Visita do 

médico 
  

8.574*** 
  

0.210*** 0.171* 
  

0.269*** 0.275*** 
  

ICSAB   1.644** -1.739*             

Taxa de 

Mortalidade 
  

-0.235*** 0.353*** -0.0170*** -0.0134*** -0.0153*** -0.0201*** -0.0182*** -0.0173*** 

Taxa de 

Mortalidade 

Infantil 

            

0.0304** 

    

Mortalidade 

neonatal 
                  

Mortalidade 

pos-neonatal 
      

0.0160** 
    

0.0223*** 0.0187* 0.0375* 

Mortalidade 

neonatal 

tardia 

                  

Baixo peso 

ao nascer 
              

4.818** 
  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 

10% de significância.  

 

O Quadro resumo mostra que o fato do município participar do projeto não gerou 

impacto sobre o número de consultas médicas realizadas na atenção básica. O resultado 

esperado era de que um incremento no número de médicos na atenção básica resultasse em um 

aumento no número de consultas realizadas. Rassella et al (2014), ao analisar as equipes do 

programa de Estratégia de Saúde da Família, identificou um aumento nas consultas médicas 

devido a atuação das equipes. Como os médicos do PMM são direcionados para as equipes de 
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Estratégia de Saúde da Família, esperava-se que o resultado seguisse o mesmo efeito desse 

estudo.  

Alencar et al (2016), Lima et al (2016), Silva et al (2016a), que tiveram como objeto 

de estudo o Programa Mais Médicos, encontraram um aumento no número de consultas 

realizadas. Entretanto, estes estudos desenvolveram suas análises por meio de estatísticas 

descritivas, sem métodos que possam estabelecer causalidade do programa com esse indicador. 

Ao se fazer a estimação nesse estudo, constata-se que esse aumento de consultas não possui 

relação de causalidade com o PMM.  

Os indicadores relacionados à cobertura de consulta pré-natal medem o número de 

nascidos vivos de acordo com o número de consultas realizadas durante o pré-natal dividindo 

em categorias de nenhuma consulta realizada, 1 a 6 consultas e 7 ou mais consultas realizadas. 

Nos resultados não foram constatados efeitos significantes sobre a categoria de nascidos vivos 

de mães que não realizaram consulta pré-natal; o efeito esperado era uma diminuição desse 

indicador gerando assim um aumento de crianças nascidas vivas com acompanhamento pré-

natal. Para a categoria de realização de 1 a 6, e da realização de 7 consultas ou mais consultas, 

o feito esperado é de um aumento, impacto positivo, uma vez que essas categorias englobam o 

número mínimo de consultas recomendadas pelas organizações de saúde a serem realizadas 

durante a gestação – 6 consultas.  Porém, pode ocorrer diminuição na realização de 1 a 6 

consultas devido a um aumento na realização de 7 ou mais consultas, isso significaria que a 

realização de 1 a 6 consultas estão se transformando na realização de 7 ou mais consultas. Desse 

modo, o resultado negativo para 1 a 6 consultas combinado com um resultado positivo para a 

realização de 7 ou mais consultas pode ser interpretado como positivo no agregado. 

No primeiro modelo foram encontrados resultados significantes do PMM para essas 

categorias apenas para o grupo de municípios Demais Localidades. Os efeitos, significantes a 

1%, são de magnitude pequenas: uma diminuição de 3,6 pontos percentuais no número de 

nascidos vivos com 1 a 6 consultas durante o pré-natal e um aumento de 4,13 pontos percentuais 

na categoria de 7 ou mais consultas.  Como discutido no final do parágrafo anterior, em geral 

esse resultado pode ser interpretado como positivo. 

Vieira et al (2017), ao considerar todos os municípios, não identifica impacto do 

PMM sobre consultas de pré-natal. Para os municípios com maiores índices de pobreza e com 

a presença dos médicos cubanos cooperados, há um aumento na quantidade de nascidos vivos 

com 7 ou mais consultas de pré-natal (VIEIRA et al, 2017).  O aumento identificado nas 

estimações aqui realizadas foi no grupo de municípios de Demais Localidades. 
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Nos outros modelos, com exceção do grupo de municípios que estão nas Demais 

Localidades no modelo 3, o impacto do PMM foi positivo para o número de nascidos vivos de 

mães com 1 a 6 consultas e negativo para 7 ou mais consulta pré-natais, com a magnitude 

pequena, de forma geral, não chegando nem a 0,1 pontos percentuais. 

Apesar de serem significantes, por apresentarem magnitudes pequenas, esses 

resultados levam a conclusão de que não existem efeitos representativos sobre esses 

indicadores. Os indicadores de consultas médicas realizadas na atenção básica e de consulta do 

tipo pré-natal contribuem com a análise de condições de acesso da população do serviço de 

saúde. Diante desses resultados, de forma geral, conclui-se que não houve um aumento no uso 

desses serviços na atenção básica mesmo diante do acréscimo no número de médicos nos 

municípios gerado pelo PMM, no período analisado. 

O estudo de Carrilho e Feres (2017), assim como este, não declarou resultados 

significantes para consultas do tipo pré-natal. Os autores colocam que possíveis barreiras 

linguísticas, devido a quantidade de médicos que entraram no programa e não são originados 

de países de Língua Portuguesa, pode ter impedido um aumento na demanda por consultas 

gerais e consultas de pré-natal. Nas estimações com proporção de nacionalidade de médicos 

cubanos, foi encontrado um efeito negativo sobre o número de nascidos vivos de mães com 7 

ou mais consultas de pré-natal, porém a magnitude do impacto é menor do que 0,01 pontos 

percentuais, e não representa um efeito significativo em termos de magnitude de impacto da 

nacionalidade sobre esses indicadores. Por outro lado, estudos em que foram realizadas 

entrevistas com usuários do sistema de saúde têm demonstrado que o idioma dos médicos não 

se consistiu um problema para o atendimento (SILVA et al, 2016).  Outra justificativa pode 

estar no fato de que a procura por atendimento médico talvez permaneça a mesma devido à falta 

de informação à população sobre os serviços e custos de oportunidades relacionadas, por 

exemplo, com ausência ao trabalho (CARRILHO; FERES, 2017). 

Na maioria das estimações – com exceção das estimações com todos os municípios, 

municípios do grupo Demais Localidades no modelo 1 e município do grupo de 20% de pobreza 

no modelo 3- o indicador de cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da Família foi 

impactado positivamente pelo PMM.  Como os médicos do projeto são alocados 

preferencialmente em equipes da saúde da família e, na existência destas, em conjunto com a 

criação de equipes, o sinal teve o efeito esperado, embora a magnitude do efeito seja pequena, 

sendo de 3,96 pontos percentuais paras os municípios do perfil de 20 % de pobreza – modelo 1 

– e variando entre 0,14 e 0,06 pontos percentuais nos outros resultados significantes. Esse 



133 

 

 

 

resultado, apesar de pequeno, corrobora com o aumento da cobertura constatado por Miranda 

et al. (2017)  e Santos et al (2017) depois da implantação do PMM.  

O indicador do número de visita domiciliar por mil habitantes realizada pelo médico 

não se mostrou afetado pelo programa nos municípios de Demais Localidades, tão pouco para 

todos os municípios quando o impacto do projeto é medido por meio da dummy de presença do 

PMM – modelo 1. Nas estimações, com resultados significantes, o impacto estimado foi 

positivo e novamente de magnitude pequena. Como este indicador está diretamente relacionado 

a atividades desenvolvidas pelos médicos da atenção básica, percebe-se que o aumento de 

médicos vem aumentando, apesar da magnitude pequena, o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com esse nível de atenção, o que contribui para o bom funcionamento do sistema 

de saúde como o todo.  

A taxa de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB), indicador 

considerando de resolutividade, só foi impactado de forma significante para os municípios do 

perfil de 20% de pobreza, com efeito positivo, e para os municípios de Demais Localidades, 

com efeito negativo, no modelo 1. Para os municípios de 20% de pobreza, houve um aumento 

desse indicador, efeito contrário ao esperado. Apesar de ter magnitude pequena, esse efeito 

pode ser resultado de um aumento inicial no número de diagnósticos de doenças com 

recomendação de internação devido ao fato do PMM ter atendido uma demanda já existente. Já 

para o grupo de município Demais Localidades, o efeito foi negativo, também com magnitude 

pequena.  

Os resultados mistos encontrados entre o grupo de 20% de pobreza (aumento do 

ICSAB) e Demais Localidades (diminuição do ICSAB) podem ser explicados pela proporção 

de médicos nessas regiões. Em estudo desenvolvido por Laditka (2004), foi percebido que áreas 

com baixa oferta de médicos possuem alto risco de internações, áreas com abastecimento 

adequado possuem risco significativamente menor e áreas com maior oferta têm um risco alto. 

Os municípios Demais Localidades antes da implantação do PMM já possuíam uma razão 

maior de médicos por habitantes em comparação com o grupo de 20% de pobreza - 2,18 

médicos por mil habitantes para as Demais Localidades e de 1,33 médicos por mil habitantes 

para 20% de pobreza -, e também tiveram um aumento maior dessa relação em comparação ao 

grupo de 20% de pobreza – 0,18 médicos por mil habitantes nos municípios Demais 

Localidades e de 0,05 médicos por mil habitantes nos municípios de 20% de pobreza. Em 

decorrência, por já contar com uma melhor cobertura médica, ainda melhorada com a entrada 

do PMM, os municípios Demais Localidades apresentaram uma diminuição do ICSAB. Ao 
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estimar os modelos e controlar pelo número total de médicos, esses resultados deixam de ser 

significantes. 

A diminuição do ICSAB nos Municípios demais Localidades está de acordo com 

Fontes et al (2017) e Santos et al (2017) que encontraram uma diminuição nas internações por 

condições sensíveis; no primeiro estudo os efeitos são crescentes de acordo com o passar dos 

anos de implantação do programa. A diminuição do ICSAB, embora com magnitude pequena, 

indica resolutividade dentro da atenção básica, sugerindo que doenças cuja hospitalização pode 

ser prevenida com tratamento dentro da atenção básica estão sendo tratadas pelos médicos do 

PMM. 

O Projeto Mais Médicos apresentou uma pequena diminuição na Taxa de 

Mortalidade, com exceção da estimação para todos os municípios no modelo 1 a qual não 

apresentou efeitos significativos, e para os municípios demais localidades com efeito inverso.  

O aumento de um ponto percentual na proporção de médicos cubanos, mantendo o 

número total de médicos fixo, está associado a um aumento na taxa de mortalidade infantil para 

todos os municípios e um aumento da mortalidade pós-neonatal para todos os municípios, 

município com 20% de pobreza e os municípios de demais localidades. O aumento na 

proporção de médicos do PMM também gerou um aumento na mortalidade pós-neonatal para 

todos os municípios – modelo 2. 

Ao analisar se uma proporção maior de médicos do PMM sobre o total de médicos 

do município apresentava impactos diferentes sobre os indicadores de saúde, observou-se um 

impacto positivo sobre os indicadores de cobertura das equipes de ESF (com exceção dos 

municípios de 20% de pobreza no modelo 3), número de vista dos médicos (com exceção dos 

municípios de Demais Localidades), número de nascidos vivos com 1 a 6 consultas pré-natais 

(com exceção para os municípios de Demais Localidades para o modelo 3) e diminuição da 

taxa de mortalidade. Apesar dos impactos terem magnitudes pequenas, existe uma diferença 

em ter uma proporção maior de médicos vinculados ao PMM em relação aos outros vínculos 

de médicos. 

Esperava-se, como a maioria dos estudos que reportaram impactos positivos de um 

maior número de médicos para a saúde da população, e sendo essa ação a principal desenvolvida 

pelo PMM, encontrar resultados positivos e significantes sobre indicadores de saúde da 

população. Entretanto, é importante frisar que esses estudos em sua maioria foram 

desenvolvidos em países de rendas altas (SHI 1992, 1994; SHI et al., 2003a; SHI et al. 2004; 

VOGEL; ACKERMAN, 1998; WRIGHT; RICKETTS, 2010; CHANG et al 2011). 
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Corroborando com os resultados desta tese, um estudo para a África do Sul não encontrou uma 

relação significativa entre o número de médicos e a taxa de mortalidade, pré-natal, saúde da 

criança, entre outros indicadores (VON PRESSENTIN; MASH; ESTERHUIZEN, 2017). 

Apesar do PMM ter gerado um aumento de cobertura com o aumento do número 

de médicos, e da disponibilidade de oferta médica, isso pode resultar ou não no aumento da 

utilização de serviços de saúde de forma adequada. A cobertura é caracterizada como a 

disponibilidade da oferta, enquanto o acesso está relacionado principalmente com a utilização 

de serviços de saúde de forma adequada (CONILL, et al, 2011; SANCHEZ; CICONELLI, 

2012; LEONIDAS, 2015). É esse acesso e utilização efetiva dos serviços que acarretam impacto 

em indicadores relacionados a situação de saúde da população, tais como: taxa de mortalidade, 

mortalidades neonatais e baixo peso ao nascer. E nos resultados das estimações de impacto foi 

observado, por exemplo, que não houve efeito significativo sobre o número de consultas, 

indicador de acesso. 

Como exemplo de outros programas que não obtiveram resultados sobre 

indicadores de saúde de magnitude importante, verifica-se alguns programas de seguro de saúde 

em outros países que aumentaram a cobertura aos cuidados de saúde (SPARROW; 

SURYAHADI; WIDYANTI, 2013) mas não conseguiram ter aumento significativo no uso de 

serviços cobertos pelo seguro, ou seja, não houve aumento do acesso e utilização dos serviços 

de saúde (SOOD, et al. 2014; GOTSADZE, et al. 2015; BAUHOFF; HOTCHKISS; SMITH, 

2011; KING, et al. 2009). 
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7 CONCLUSÃO 

 

A escassez de profissionais é um problema em diversos sistemas de saúde de países 

de todo o mundo; parte dela é consequência da má distribuição de profissionais, sobretudo de 

médicos, entre as regiões ou entre áreas urbanas e rurais de um país. Essa escassez causa 

impactos negativos na equidade de acesso da população a serviços de saúde e, 

consequentemente, nos resultados de saúde dessa população. 

A dificuldade em recrutar médicos para regiões desassistidas é um problema de 

difícil resolução, tendo em vista a pequena parcela de médicos para a atenção primária e a 

concentração desses profissionais em algumas regiões, gerando uma má distribuição 

geográfica. Várias políticas e programas têm sido desenvolvidos em todo o mundo no intuito 

de resolver esse problema. 

No Brasil, após vários outros programas com este fim, em 2013, foi instituído o 

Programa Mais Médicos, estruturado em três eixos. O primeiro se refere ao provimento 

emergencial de profissionais médicos denominado de “Projeto Mais Médicos” e busca 

favorecer a atenção básica em regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo 

eixo trabalha com investimento na Rede de Serviços Básicos de Saúde, construindo e ampliando 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e investindo em suas estruturas. O terceiro eixo tem como 

propósito o desenvolvimento da formação médica no Brasil por meio da autorização da criação 

de cursos de medicina e desenvolvimento de medidas que viabilizem a qualificação durante a 

graduação e residências. 

A presente tese se debruçou sobre o primeiro eixo do programa que trata do 

provimento emergencial de médicos e analisou o impacto do Projeto Mais Médicos na atenção 

básica da saúde. Inicialmente, foi feita uma análise do alcance do programa descrevendo a 

distribuição e o perfil dos médicos participantes do Projeto Mais Médicos e se calculando a 

probabilidade de o município participar do PMM. Para a análise do impacto do Projeto Mais 

Médicos, foram selecionados alguns indicadores de saúde a partir de uma revisão da literatura 

e da consulta de documentos construídos pelo sistema de saúde, considerando aqueles que 

estivessem relacionados com as ações do PMM. Em seguida, foram feitas as estimações do 

impacto do Projeto sobre esses indicadores por meio do método de diferença em diferenças 

com Propensity Score Matching. 

Acredita-se que esta tese contribuiu para o preenchimento da lacuna na literatura 

empírica que avalia o impacto do Projeto Mais Médicos na atenção básica, ao analisar a 
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distribuição dos médicos e a probabilidade de participação dos municípios no Projeto, bem 

como na avalição do impacto do Projeto Mais Médicos sobre indicadores de saúde considerados 

estratégicos utilizando um método robusto de relação causal. 

Ao estudar esse impacto e realizar uma revisão dos programas de recrutamento e 

retenção desenvolvidos, a tese contribui também de forma teórica com os debates acerca dos 

programas de recrutamento e retenção de médicos, como estes podem se estruturar, quais os 

resultados alcançados, gerando informações importantes aos formuladores de políticas 

públicas. 

O Projeto Mais Médicos possibilitou a entrada de mais de 23 mil médicos no 

território nacional, portanto, apresentou, um aumento no provimento de médicos do país. Dessa 

forma, o PMM atendeu um primeiro de seus objetivos, de curto prazo, que foi o aumento de 

médicos por habitantes no país. 

Para este suprimento emergencial de médicos, destacou-se o convênio da OPAS, 

sobretudo, com Cuba, responsável pela maior parcela dos médicos do PMM – 56% – o que 

indica que cooperações internacionais podem atenuar a baixa razão de médicos nas regiões mais 

necessitadas do Brasil. Os profissionais cubanos ocuparam o maior número de vagas 

disponíveis nos municípios de perfil de 20% de pobreza e DSEI, considerados em regiões 

prioritárias e de vulnerabilidade. Este é um resultado importante do PMM, pois em programas 

anteriores essas regiões continuaram desassistidas.  

Já os médicos brasileiros, que tinham a possibilidade de elencar municípios de 

preferência de atuação, apresentaram um percentual maior em regiões metropolitanas, capitais 

e no G100. Menos de 1% dos médicos brasileiros estão em áreas de DSEI. Apesar de priorizar 

os médicos brasileiros, o mecanismo desenhado para atrair estes profissionais para as regiões 

mais necessitadas não surtiu efeito: a possibilidade de escolha dos municípios fez com que estes 

profissionais optassem pelas grandes cidades, possivelmente onde têm ligações anteriores 

(cidades onde nasceram ou estudaram) ou maiores perspectivas profissionais, incluindo mais 

opções de realização de residência médica.  

Embora todos os municípios do grupo DSEI tenham sido atendidos pelo PMM – 34 

municípios – contatou-se que vários municípios não foram atendidos pelo programa apesar de 

satisfazerem seus critérios de prioridade. Cerca de 85% dos municípios Demais Localidades 

participam do PMM, enquanto apenas 51% dos municípios com 20% de pobreza participam. 

Ao desenvolver a análise da probabilidade de municípios participarem do PMM, 

observou-se, de forma geral, que os municípios classificados no perfil de 20% de pobreza, 
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apesar de considerados prioritários pelo PMM, possuem chances menores de solicitarem 

médicos e, consequentemente, de participarem do programa. Como já discutido anteriormente, 

isso pode ser reflexo de uma estrutura administrativa precária dos municípios pertencentes a 

esse grupo de perfil ou de limitações em oferecer a contrapartida solicitada pelo Programa.  

Quando existe a solicitação de médicos por parte destes municípios, os modelos 

ainda indicam chances pequenas de terem suas solicitações parcialmente atendidas, em 

comparação com os municípios de Demais Localidades, sem perfil prioritário. Esse resultado 

pode estar relacionado com a ausência de candidaturas médicas para municípios desse perfil, 

como já discutido anteriormente. 

Em relação ao impacto do Projeto Mais Médicos sobre os indicadores de saúde, se 

destaca uma diminuição de 3,6 pontos percentuais no número de nascidos vivos com 1 a 6 

consultas durante o pré-natal e um aumento de 4,13 pontos percentuais na categoria de 7 ou 

mais consultas. 

O ICSAB apresentou efeitos significantes sobre os municípios com 20% de pobreza 

e Demais Localidades para o primeiro modelo. O efeito nos municípios de 20% de pobreza foi 

positivo, de magnitude pequena, que possivelmente está relacionado com o aumento inicial no 

número de diagnósticos. Já para os municípios de Demais Localidades houve a redução desse 

indicador, e apesar da magnitude pequena, é um resultado importante e que pode indicar que o 

desenvolvimento do PMM no longo prazo traga resultados melhores: algumas doenças que 

acarretam hospitalização podem ser prevenidas com tratamento dentro da atenção básica, pelos 

médicos do PMM. 

Foi identificado um aumento na cobertura das equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, nas visitas do médico e uma diminuição na taxa de mortalidade. O modelo de 

proporção de médicos cubanos apresentou impacto positivo sobre a taxa de mortalidade infantil 

– na estimação com todos os municípios –, no número de crianças nascidas com baixo peso – 

no grupo de municípios do perfil 20% de pobreza –, e aumento na mortalidade pós-neonatal. 

Apesar de significantes estatisticamente, esses resultados apresentaram magnitudes muito 

pequenas.  

Em vista disso, de forma geral, os resultados indicaram que o Projeto Mais Médicos, 

no período analisado, não apresentou resultados representativos sobre os indicadores de saúde. 

Em relação às contribuições gerenciais e sugestões para o PMM, o material 

produzido pode ser utilizado pelos formuladores de políticas públicas e gestores para 

compreenderem qual o curso que o Projeto Mais Médicos vem tomando em sua implantação e 
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os resultados alcançados até o presente momento, possibilitando a análise e adequação das 

estratégias adotadas. O material também pode servir como consulta para possíveis replicações 

e adequações da política em outros países. 

Como sugestões mais diretas de adequação da estratégia do PMM para os resultados 

de baixa participação de médicos brasileiros e dos municípios prioritários no projeto, tem-se a 

inclusão de remunerações diferenciadas para os médicos que se destinam às regiões prioritárias, 

embora Nunes, Costa e Sanches (2017) tenham destacado que mesmo dobrando a remuneração 

no interior, a quantidade de médicos nessa região não aumentaria. Uma outra proposta seria a 

instituição de uma carreira pública, após o período do programa, para médicos que optarem por 

seguir na região.  

O PMM poderia adotar estratégias similares às desenvolvidas por programas em 

outros países tais como o recrutamento de estudantes de áreas rurais e remotas (RABINOWITZ 

et al,2012; MACDOWELL; GLASSER; HUNSAKER, 2013) e o desenvolvimento de práticas 

em regiões de escassez (ZINK et al, 2010; RABINOWITZ et al, 2012; HALAAS et al, 2008; 

FUGLESTAD  et al, 2017; GREER et al, 2016), que apresentaram resultados positivos no 

recrutamento e retenção de médicos. 

Em relação à baixa participação de municípios prioritários, pode-se pensar numa 

maior assistência a estes municípios, talvez se flexibilizando as contrapartidas ou assessorando-

os no cadastro para participar do programa. 

Como limitação desta tese, destaca-se a dificuldade em se conseguir dados recentes 

do Programa Mais Médicos, visto que os mesmos não ficam disponíveis, e precisam de 

solicitação direta ao Ministério da Saúde, nem sempre sendo prontamente atendida. Também 

houve limitações acerca da ausência de dados disponíveis de variáveis dependentes e 

independes no período de análise e para períodos posteriores para que a avaliação tivesse um 

período maior de abrangência.  

Por fim, os resultados encontrados nessa tese apontam para a necessidade de um 

aprofundamento na análise dos fatores importantes para o processo de recrutamento e retenção 

de médicos brasileiros; também dos motivos da baixa participação de municípios prioritários 

no PMM e se este fato pode ter contribuído para o baixo impacto do programa sobre os 

indicadores de saúde considerados nessa análise. 

Sabe-se que o terceiro eixo do programa visa formar médicos através da abertura 

de faculdades de medicina nas regiões mais vulneráveis; esses profissionais, naturais dessas 

regiões, tendem a se fixar mais nestes locais, o que pode influenciar sobremaneira os 
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indicadores de saúde dos municípios destas regiões. No longo prazo, é importante se verificar 

os impactos desse eixo. Também é importante analisar os investimentos em infraestrutura das 

Unidades Básicas de Saúde, um dos objetivos do Programa Mais Médicos, e os possíveis 

impactos gerados.  
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