
 

 

 

 

 

 

 

NATÉRCIA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS: ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DE CUIDADOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

NATÉRCIA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS: ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DE CUIDADOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva, Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Doutora em Saúde Coletiva. 

 

Orientador: Dr. Angelo Giuseppe Roncalli da 

Costa Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2019 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os profissionais da cooperação cubana, que deixaram nosso país, 

mas que trouxeram contribuições significativas para consolidação de uma Atenção Primária à 

Saúde com qualidade, cuja marca de sua missão foi um ideal de solidariedade, humildade, 

cooperação, sobretudo proporcionaram assistência à nossa população em áreas vulneráveis e 

desassistidas, demonstrando na prática o jeito de ser e de fazer uma Atenção Primária à Saúde 

diferenciada.  

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Mas, afinal, como agradecer? 

  Tenho visto diversas formas de agradecer, pessoas que choram em agradecimentos, 

constroem poesias, silenciam, cantam, reforçam algumas características de outros atores. Mas, 

confesso, não sei agradecer ou não tenho sabido agradecer. Contudo, vou acatar o desafio e 

tentar nomeá-las. 

 No processo de doutoramento, não construí uma tese sozinha, nem muito menos isolada 

em uma torre, o que apresento aqui é uma tessitura de várias mãos ou diversas facetas do nosso 

eu, que estão nas entrelinhas dessas páginas e são cobertas de significados. Confesso que 

enfrentei verdadeiros vendavais, muitas vezes retiraram o meu chão, talvez tenham me tornado 

até mais forte. Diante deles, mudei de espaço físico, corri maratonas, levantei pesos em 

academias. Então, a todos aqueles que seguraram, literalmente, minhas mãos, muito grata!!! 

A Deus, 

 Força maior que move o universo, minha gratidão por me levantar, a me impulsionar a 

escrever, mesmo sem inspiração, e, principalmente, por me fazer despertar com a luz do sol, 

no que chamo milagre do amanhecer. 

 

Ao meu pai (In Memoriam) 

Por sempre ter me ensinado que a vida é um “Canteiro”, cheio de construção e (des) 

construções, mas que devemos buscar nosso crescimento. Tenho uma estrela no céu que pulsa 

e brilha mais forte!!! 

 

A minha mãe, Julieta Isabel, por ser minha maior referência, ensinou-me, na prática, o 

verdadeiro significado de determinação, força, coragem e fé, superando, diariamente, os 

significados da vida e do viver. 

 

Aos meus irmãos, Éricka Janine, Cibele Janine, Lúcio Neto, minha eterna gratidão por 

compartilharmos tanto momentos extremamente difíceis como para brindar a vitória. 

 

Ao meu sobrinho Igor, 

 A você “Guardei o amor que nunca soube dar”. 

  

Aos meus amigos, 

Irei representá-los através de alguns nomes... 

Lyane e Adailton pela amizade intensa e verdadeira, estímulo diário para meu crescimento, 

compartilhamento de um mosaico de emoções e angústias. 

 

 

 



 

Às minhas colegas de Doutoramento, destaco Karla Paiva e Lanuzzya, por compartilharmos 

juntas todos os momentos desse processo. 

Gargalhadas, risadas, mas também choros e angústias. 

 

Às minhas amigas Tayanna Meire e Fernanda Mayza, minha gratidão pela irmandade 

estabelecida. 

  

Ao departamento de Pós-graduação em Saúde Coletiva minha gratidão por grande parte do 

meu processo de formação, que me proporcionou tanto a titulação de mestra e agora de 

conclusão de Doutorado. 

 

Ao meu orientador, 

Angelo Roncalli, muito grata pela cumplicidade, por me fazer sentir segura em trabalhar com 

estatística. 

 

A todos os professores do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva minha eterna 

gratidão pelos conhecimentos compartilhados durante esses 6 anos de formação como mestra 

e conclusão do doutoramento. 

 

Agradeço também aos meus colegas do Departamento de Saúde Coletiva, no qual, 

atualmente, sou professora substituta. 

 

A todos os meus alunos por significarem minhas práticas. 

 

Aos percursos que fiz no serviço público Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), guardo o carinho e amor de todos os meus colegas de profissão, bem 

como de usuários.  

 

Aos meus professores e colegas de atividades físicas minha gratidão por me ensinarem, na 

prática, o que significa um cuidado integral.  

 

 

 

Gratidão a todos!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem soube de mim em outros tempos  

Já não sabe de mim agora 

Pois quando me quebraram 

Meus pedaços foram arrumando novos lugares 

Mais lindos e mais fortes 

Pra se encaixar nessa mulher que hoje escreve 

Com pulsos firmes e nenhuma culpa 

De existir como bem quer 

 

“Tudo nela brilha e queima” 

Livro de Ryane Leão  

  



 

Resumo 

O Brasil vivencia, na atualidade, um processo de luta pela sobrevivência do Sistema Único de 

Saúde (SUS) como um projeto político e democrático em um cenário com a forte sensação de 

um colapso da área pública e profunda dificuldade na continuidade de políticas sociais. Persiste 

um cenário com predomínio de inequidade distributiva em relação aos profissionais de saúde, 

o que se reflete em rupturas na produção do cuidado integral. O Programa Mais Médicos 

(PMM), lançado em 2013, objetivou formar recursos humanos na área médica do SUS, 

constituindo-se como a principal política pública de provimento emergencial no país. A 

presente pesquisa objetiva analisar a produção de cuidados realizada pelos profissionais do 

Programa Mais Médicos no Brasil, no período de 2015. Para tanto, foram realizadas pesquisas 

quantitativas e observacionais, contando com a utilização de dados secundários provenientes 

do relatório da primeira visita de supervisão, no período de 2015, referentes ao processo de 

trabalho e às ações de saúde. Foram analisados dados de 3816 municípios, abrangendo 15.397 

profissionais. Para análise de dados, utilizou-se a modelagem múltipla por regressão de Poisson 

com variância robusta e a análise de correspondência múltipla para a identificação da variável 

latente. Utilizou-se, ainda, a pesquisa qualitativa em municípios de pequeno porte e de extrema 

vulnerabilidade do Rio Grande do Norte, nos quais foram utilizadas técnicas como a observação 

e o Grupo Focal. A análise dos dados foi realizada a análise de conteúdo, conforme aponta 

Minayo. A produção de cuidados permeou o processo de trabalho, com destaque para o 

princípio da equidade, tendo em vista que os municípios mais vulneráveis e de maior cobertura 

de Estratégia de Saúde da Família que realiza um maior número de atividades em seu processo 

de trabalho. Em âmbito do perfil profissional, a produção de cuidado permeou as ações de 

saúde, em que se obteve três perfis de ações em saúde. As ações em saúde podem estar 

relacionadas à formação profissional. Tais achados estiveram associados às variáveis 

socioeconômicas, tendo como destaque o financiamento, a infraestrutura das unidades e a 

cobertura Territorial da equipe de Estratégias de Saúde da Família. A produção de cuidados 

teve sua consolidação e corporificação através de narrativas vivenciadas pelos atores sociais 

nos municípios no interior do Rio Grande do Norte que atribuíram ao PMM uma “enzima”, 

elemento catalisador no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, sendo capaz de induzir 

mudanças no modelo de atenção, bem como no processo de trabalho. Conclui-se que com a 

implantação do PMM ocorreu a consolidação do tripé processo de trabalho em saúde, atenção 

básica e equidade, tornando possível a efetivação de um processo de trabalho focado na APS. 

Isso implica na realização de maior número de atividades inerentes à APS, as quais não eram 



 

realizadas em função da ausência do profissional médico da equipe. Sugerem-se também 

estratégias para ampliar o escopo das práticas desenvolvidas na APS, na perspectiva de 

formação e educação permanente de profissionais de saúde, sendo fundamental a ênfase no 

cotidiano do serviço.  

 

Palavras-Chaves: Produção de Cuidado. Processo de Trabalho. Ações em Saúde. Programa 

Mais Médicos. Políticas Públicas de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Brazil has been currently experiencing a struggle for the survival of the Unified Health System 

(SUS) as a political and democratic project in a scenario where there is the strong feeling of a 

collapse of the public sector and profound difficulty in the continuation of social policies. A 

scenario with the prevalence of distributive inequality with respect to human resources persists, 

which translates into cracks in the production of integral care. The purpose of the “More 

Doctors” Program (PMM), launched in 2013, is to educate/train human resources in the medical 

area of the SUS, it is the main public policy in terms of the emergency provision of care in the 

country. The research intends to analyze the production of care conducted by the professionals 

of the More Doctors Program in Brazil in 2015. For that purpose, quantitative and observational 

research was conducted, relying on the use of secondary data derived from the report of the first 

supervision visit, held in 2015, related to the working process and the health actions. For the 

data analysis, it was used the multiple model approach through Poisson regression with robust 

variance and the multiple correspondence analysis for the identification of the latent variable. 

It was also used qualitative research in small and extremely vulnerable municipalities, where 

techniques such as Observation and Focus Group were performed. Data analysis was conducted 

through Minayo’s operative proposal. An analysis of data from 3,816 municipalities, 

encompassing 15397 professionals, was conducted. The production of care pervaded the 

working process, with emphasis on the principle of fairness, taking into account that the most 

vulnerable municipalities and which count on a larger coverage conduct a larger number of 

activities in their working process. With respect to the professional profile, the production of 

care permeated the health actions, obtaining three professional profiles: “Bright White: the 

community physician”; “White Coat: the clinical-traditional physician”; “Promotion, 

Prevention and Education: construction of the medical professional”, which have their practices 

associated with the professional background, consolidating itself as a determining factor for the 

carrying out of actions compatible with the population’s real needs. Such findings were 

associated with the socioeconomic variables, with special focus on funding, health centers’ 

infrastructure and coverage. The production of care was consolidated and embodied through 

narratives experienced by the social players in the municipalities in Rio Grande do Norte’s 

countryside which associated the More Doctors Program (PMM) to an “enzyme”, a catalyzing 

element for the strengthening of Primary Health Care, being capable of causing changes in the 

care models, as well as in the working process. It is concluded that, with the implementation of 



 

the More Doctors Program (PMM), it took place the consolidation of the tripod working process 

in health, basic care and fairness, making it possible the carrying out of a working process 

focused on the Primary Health Care (APS). This implies in the performance of a larger number 

of activities inherent to the Primary Health Care, which were not conducted as a result of the 

absence. It’s also suggested strategies to expand the scope of the practices carried out in the 

Primary Health Care, from the perspective of permanent education and training of health 

professionals, being of paramount importance the emphasis on the routine of the service. 

 

Keywords: Production of Care; Working Process; Health Actions; More Doctors Program; and 

Public Health Policies. 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho organiza-se por meio de uma coletânea de artigos construídos durante 

meu percurso de doutoramento em Saúde Coletiva, do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (PPGSCol), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Ao ingressar no programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva tinha como objeto 

de estudo o Trabalho Infantil. Entretanto, nesse processo de doutoramento, tive a 

oportunidade de realizar pesquisas pela Organização Pan-Americana de Saúde, que me 

fizeram encontrar uma nova perspectiva de estudo, o Programa Mais Médicos, o que me 

proporcionou transcender os muros acadêmicos. Nesse processo, o meu itinerário 

formativo de pesquisa partiu da capital até as divisas de estados do Ceará e Paraíba, onde 

pude visualizar paisagens inóspitas, áridas, mas também realizar a escuta de relatos de 

pessoas em extrema situação de vulnerabilidade social, assim como também de 

profissionais, gestores, que participaram de Grupos Focais, entrevistas e observações nos 

cenários da Atenção Básica. 

Reforçamos que venho me dedicando a estudos nessa perspectiva, como duas 

publicações patrocinadas pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o “Estudo 

de Caso do Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte: caminhos percorridos, 

produções e criações de conhecimento no Semiárido Potiguar” e “O Programa Mais 

Médicos como experiência inovadora: produção de conhecimentos e práticas no contexto 

do sistema de saúde brasileiro”, esse último se constituindo em uma metassíntese dos 

diversos estudos de caso realizados no Brasil. Ainda nessa direção, participei como 

colaboradora da tese de doutorado de Lyane Ramalho Cortez, a qual resultou em outras 

publicações. 

Diante desse percurso, a presente coletânea traz resultados de pesquisas realizadas 

com dados secundários de 3816 municípios brasileiros, abrangendo, aproximadamente, 

15.397 profissionais médicos inseridos no Programa Mais Médicos (PMM), 

demonstrando grande abrangência e validade externa. Os trabalhos são de impacto para 

a Saúde Coletiva pelo fato de dar visibilidade às vivências do PMM em municípios do 

Rio Grande do Norte (RN), bem como no processo de trabalho e nas ações de saúde 

realizadas por esses profissionais em âmbito nacional, possibilitando, assim, traçar uma 
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caracterização das ações desenvolvidas por esses profissionais. Dar visibilidade ao 

processo de trabalho significa dizer de que forma as equipes estão realizando as ações. 

Estudos realizados pela OPAS (2016) acerca do processo de trabalho do PMM 

destacam modificações nesse processo com a implantação do PMM, na perspectiva de 

uma maior articulação de trabalho em equipe, bem como um processo de trabalho mais 

contextualizado nas redes de atenção. 

Diante desse contexto, o objeto de estudo pesquisado foi analisar a produção do 

cuidado pelos profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil, no período de 

implantação do Programa, tendo em vista que, transcorridos 6 (seis) anos após sua 

implantação, torna-se possível verificar os reflexos na Atenção Primária à Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escassez e distribuição de profissionais de saúde em áreas remotas e vulneráveis 

é um obstáculo para a universalização de acesso universal em todo o mundo. No futuro, 

pode-se chegar a uma situação em que o usuário, no decorrer de toda sua vida, pode não 

ter acesso a um profissional de saúde (ALVES et al.,2017; BRASIL; 2012; OLIVEIRA 

et al., 2019). 

O Brasil apresenta 1,8 médicos/mil habitantes. Tal indicador está bem abaixo da 

média (3,3 médicos/ mil habitantes) observada nos países da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e também de outros países, por 

exemplo, Argentina (3,8 médicos/mil habitantes), Uruguai (4,5 médicos/ mil habitantes), 

Canadá (2,0 médicos/mil habitantes), Reino Unido (2,7 médicos/mil habitantes), Portugal 

(3,9 médicos/ mil habitantes) e Espanha (4,0 médicos/mil habitantes) (ALVES et al., 

2017; GIOVANELLA et al., 2016; SCHEFFER, 2016). 

A escassez e a dificuldade de fixação do profissional médico em áreas remotas e 

vulneráveis não são um problema restrito ao Brasil, diversos países adotaram medidas 

para suprir as lacunas de recursos humanos, a destacar: Canadá, Inglaterra, Holanda, 

Portugal, Austrália, Estados Unidos, Chile e Portugal. Essas experiências se diferenciam 

pelo fato de o provimento emergencial do profissional médico ter priorizado as áreas 

remotas e vulneráveis. (BRANDÃO, 2019; CARVALHO; MARQUES; SILVA, 2016; 

LIMA; CARVALHO; COELI, 2019; ROURKE, 2008).  

Associados à escassez de profissionais médicos no Brasil, persiste um cenário com 

predomínio de inequidade distributiva, o que se reflete em rupturas na produção de 

cuidado integral. A má distribuição dos médicos está associada à elevada rotatividade e 

variedade de vínculos, longas jornadas semanais, rendimentos diferenciados e priorização 

do plantão como atividade prioritária, com predominância da atividade assistencial 

(JESUS; MEDINA; PRADO, 2017; LIMA: CARVALHO; COELI, 2019). 

O Programa Mais Médicos (PMM) foi instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de 

outubro de 2013 e objetivou avançar na solução dos problemas referentes ao provimento 

emergencial de profissionais médicos para a Atenção Primária à Saúde, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, o mesmo foi estruturado em três eixos 



 

Programa Mais Médicos: análise da produção de cuidados na Atenção Primária em Saúde      25 
 

estratégicos: formação para o SUS; melhoria da infraestrutura das Unidade Básicas de 

Saúde (UBS); e provimento emergencial de médicos em áreas vulneráveis (GIRARDI et 

al., 2016; LIMA et al., 2016; THUMÉ et al., 2014). 

Estudo realizado pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 2017) que 

objetivou traçar um mapeamento da produção científica do Programa Mais Médicos,  

destacou que, com a implantação do programa, ocorreu o aumento da relação 

médico/habitante em áreas negligenciadas, e convergência de investimentos entre 

diferentes programas direcionados ao fortalecimento e qualificação da Atenção Primária 

à Saúde (APS). Concluiu também que o Programa contribuiu para estruturação da APS, 

destacando-se os municípios de menor porte, permitindo a fixação dos médicos, 

estimulando a educação permanente, a organização do processo de trabalho e a troca de 

experiências (OPAS, 2017). 

A importância e a relevância do estudo se justificam pelo PMM ser uma política 

pública de provimento de profissionais médicos para a área da saúde e de reformulação 

da formação e do trabalho médico no país, além da forte influência que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) exerce no 

panorama mundial. Outro fator é que as recomendações da OMS foram desenvolvidas 

com base em experiências de outros países, o que contribui para indicar quais estratégias 

são exitosas ou não, reforçando, assim, a importância de tomar decisões baseadas em 

evidências.  

Neste contexto, torna-se oportuno destacar,  que essa pesquisa delimitou o olhar na  

Produção de Cuidados na Atenção Primária a Saúde, em especial, no Programa Mais 

Médicos. Compreende-se Produção de Cuidados, como a produção de saúde associada à 

“produção de subjetividades mais ativas, críticas, envolvidas e solidárias” (COSTA; 

BERNARDES, 2012). 

Nessa perspectiva, o conceito aponta para a construção de estratégias a fim de 

evitar as doenças/agravos e outra que vai em direção à produção de vida como produção 

de saúde. A produção de saúde torna-se, nesse sentido, produção de vida e produção de 

subjetividades (COSTA; BERNARDES, 2012). 

Produzir saúde é aqui compreendido como uma construção coletiva diante de 

condições favoráveis, necessárias e indispensáveis para promoção e proteção da vida. 
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Para tanto, ocorre a inclusão de fatores como subemprego, violência, desemprego, falta 

de saneamento básico, habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à 

educação, fome, urbanização desordenada, dentre outros. Isso implica em potencializar 

formas de intervenções mais amplas em saúde (COSTA; BERNARDES, 2012). 

A produção de vida e saúde necessariamente só pode ser pensada no âmbito da 

alteridade. Assim, muito mais do que um domínio da ciência, a produção de ações em 

saúde é afirmação da vida. A produção de saúde é da ordem do cotidiano, de estilos e 

formas de viver, que instituem novas formas de vida (COSTA; BERNARDES, 2012). 

A produção de saúde, nesta pesquisa, ocorre através do processo de trabalho em 

saúde, ações em saúde e experiências inovadoras, apensar de ser já esperada na construção 

da Atenção Primária à Saúde. 

Diante do exposto, cabe questionar: (a) como ocorre a produção de cuidados no 

Programa Mais Médicos? (b) como ocorreu o processo de trabalho no Programa Mais 

Médicos? (c) quais as ações desenvolvidas pelos profissionais com a implantação do 

Programa? (d) qual o perfil do profissional do Programa Mais Médicos que possibilita 

um cuidado integral à população? (e) quais as características peculiares do programa no 

contexto do Rio Grande do Norte?  

Diante desse contexto, estabelecemos como objetivo do estudo é  analisar a 

produção do cuidado pelos profissionais da cooperação cubana do Programa Mais 

Médicos para o Brasil, no ano de 2015. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Trata-se de uma revisão não sistemática da literatura sobre a Atenção Primária à 

Saúde e o Programa Mais Médicos, utilizando as bases eletrônicas Scielo e Pubmed. Foi 

realizada em fontes de dados informatizadas e na Biblioteca Virtual de Saúde (Lilacs, 

Medline e Chocrane), além dos periódicos em Saúde Coletiva, a destacar: Interface, 

Saúde em Debate, Saúde Coletiva, Ciência & Saúde Coletiva, acrescidos do Observatório 

da Organização Pan-americana de Saúde e Google Acadêmico. Além de artigos, também 

foram realizadas buscas manuais nas referências de artigos sobre o tema, livros, teses e 

dissertações científicas. Nesse percurso foram construídas duas seções teóricas: Atenção 

Primária à Saúde, Atenção Básica ou a mínima possível? e O Programa Mais Médicos 

no contexto da Atenção Primária à Saúde. 

 

2.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA OU A MÍNIMA 

POSSÍVEL?  

Nessa seção, será feita uma tessitura histórica, abordando alguns aspectos 

conceituais sobre a Atenção Primária à Saúde, com o foco sobre o modo como ocorreu a 

sua incorporação ao modelo brasileiro. Nessa perspectiva, vamos fazer uma travessia 

apontando os principais mecanismos internacionais nesse processo, desde Alma-Ata, 

destacando sua importância na implantação e consolidação de um modelo brasileiro de 

APS, até a situação atual, ressaltando as dificuldades para a construção desse modelo, 

com todos os seus atributos. Também iremos contextualizar como ocorreram as 

especificidades de inserção do Programa Mais Médicos “por dentro” do Sistema Único 

de Saúde, ao contrário de outros países em que sua incorporação se deu de forma paralela.  

Torna-se oportuno destacar que as políticas públicas permeiam as relações 

existentes entre Estado e sociedade, influenciando concretamente sua qualidade e padrão, 

além de refletir as transformações políticas e institucionais em curso. Analisando-se 

historicamente, verifica-se no Estado moderno uma lógica de produção de políticas 

marcada por uma clara divisão entre políticos e burocratas. Com base na concepção 

weberiana de Estado, a ideia original é que os responsáveis pela formulação e 

implementação das políticas seriam previamente definidos, cabendo a formulação aos 
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políticos e a implementação aos burocratas, dentro de uma relação dicotômica entre 

política e gestão. As políticas públicas, nesse contexto, seriam geridas sem qualquer 

flexibilidade, isto é, construídas de forma engessada, restringindo a atuação dos gestores 

(burocratas) ao fiel cumprimento de procedimentos padronizados e indiferentes a cenários 

distintos (LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016).  

Ao longo do século XX, predominou um modelo dito democrático em diversos 

países, que foi perdendo força, tendo a complexificação do ambiente político-institucional 

como suporte que não dava conta das reais necessidades da população. Com o 

reestabelecimento da democracia e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

ocorre uma conjuntura política e histórica favorável, com um conjunto de transformações, 

tanto no Estado quanto na sociedade, passando a ocorrer modificações nas relações, 

especialmente no que diz respeito às políticas públicas (LOTTA; GALVÃO; 

FAVARETO, 2016).  

O advento de instituições mais ativas e participativas fomentou a permeabilidade 

do Estado em uma dinâmica de construção de Políticas Públicas com mais regulação e 

atores da sociedade civil. Surgem, portanto, novos atores no processo de desenvolvimento 

de Políticas, descentralizando do Estado e do executivo federal a exclusividade de ator 

principal. Nessa condição, a compreensão da nova dinâmica da sociedade pelos gestores 

públicos torna-se fundamental para a formulação e a implementação das políticas, 

exigindo um tratamento multi-institucional e a incorporação das forças que estão no jogo 

daquela política (LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016). 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2017) apontou a necessidade de 

construção de uma agenda de Políticas Públicas, objetivando a construção de uma 

coordenação de cuidado, e, sobretudo, a necessidade de garantir a efetividade das 

políticas. 

Torna-se importante fazer esse resgate histórico, tendo como marco Max Weber, 

para que possamos compreender que o processo de construção e consolidação de uma 

Política Pública irá depender da junção de fatores de ordem política, econômica e social, 

bem como de seus múltiplos determinantes. 

Nessa perspectiva “Weberiana” e transpondo para a realidade do contexto 

brasileiro, a Atenção Primária à Saúde é designada como uma estratégia dos sistemas de 
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saúde, que objetiva a organização e a coordenação da produção de cuidado, com vistas a 

viabilizar o acesso universal às ações e serviços (OPAS, 2017). 

Alguns países vêm tentando efetivar o processo de universalização de acesso, tendo 

como foco a possibilidade de garantir o direito à saúde, pela necessidade de ampliar o 

acesso e a cobertura dos serviços e propor respostas mais adequadas às necessidades da 

população. Mesmo para o Brasil, alcançar o direito ao acesso ainda é um desafio (OPAS, 

2017). 

O processo de implementação e consolidação da Atenção Primária à Saúde, no 

contexto brasileiro, tem sido utilizado na organização de sistemas de saúde em vários 

países, tendo raízes desde o Relatório Dawson, em 1920, no Reino Unido, que já aponta, 

de forma sutil, as noções de regionalização e hierarquização na produção de cuidados à 

saúde (CONILL, 2008). 

Nessa direção, Aguiar (2003) destacou algumas iniciativas desde a construção do 

modelo brasileiro como a Medicina Social, na Alemanha do Século XIX, até a Promoção 

da Saúde, no Canadá, e Medicina Comunitária, nos Estados Unidos da América, no 

Século XX, passando por várias experiências em países com formação social distinta 

(Quadro 1). 

 

  



 

Programa Mais Médicos: análise da produção de cuidados na Atenção Primária em Saúde      30 
 

Quadro 1. Influências do contexto internacional para o modelo de APS brasileiro. 

País / Modelo Contexto Assistência à Saúde Contribuições para APS 

Alemanha 

Medicina Social 

Investigou uma severa 

epidemia de Febre Tifoide, no 

século XIX, em uma área rural 

da Prússia.  

Acreditava que a melhoria do 

sistema de atendimento em 

saúde deveria ser 

acompanhada por 

transformações políticas, 

econômicas e sociais. 

Compreendia que os 

problemas de saúde tinham 

natureza multifatorial. 

Virchow começa a delinear 

uma ampliação do conceito de 

saúde, a partir da compreensão 

que envolve a esfera política, 

denominada Medicina em 

grande escala. 

Rússia 

Projeto Zemstvo, 1864 

 

Eram assembleias distritais 

deliberativas compostas por 

nobres, donos de terras e 

trabalhadores rurais. 

Podiam deliberar sobre saúde 

pública, medidas contra a 

fome, construção de estradas, 

sistemas educacionais e 

cadeias. 

Estabelecimentos de Centros 

de Saúde em áreas rurais por 

toda a Rússia. 

1872: criação do Posto 

Médico Sanitário, responsável 

pelo estabelecimento de 

estudos epidemiológicos. 

Posto Médico Sanitário 

Inglaterra 

National Health System 

Em 1920 foi preconizada na 

Inglaterra a regionalização dos 

serviços de saúde e o 

entendimento do trabalho 

médico como uma integração 

entre práticas curativas e 

preventivas, individuais e 

coletivas. 

Promoção de serviços de 

medicina curativa e preventiva 

através do médico generalista.  

Os Centros de Saúde 

funcionavam como uma porta 

de entrada para o restante dos 

serviços de saúde, também 

constituídos por centros de 

saúde secundários, unidades 

de serviços suplementares e 

um hospital universitário que 

treinava novos profissionais e 

trataria agravos à saúde mais 

graves e severos. 

Houve uma hierarquização 

dos serviços que passaram a se 

apoiar na prática generalista 

dos profissionais de saúde. 

Serviços de enfermagem 

domiciliar, saúde pública e 

ambiental, promoção de saúde 

e prevenção às enfermidades 

já se faziam presentes nesse 

período. 

China 

WHO Western Pacific 

Regional Commitee 

 

Iniciada em 1965, constitui-se 

em inúmeras atividades 

desenvolvidas pelos Comitês 

Comunais Chineses visando à 

melhoria da saúde da 

população. 

Realizada através de 

comunidade local, com foco 

na atenção especial aos 

anciões, a promoção do 

desenvolvimento de indústrias 

caseiras, a ajuda às escolas e 

serviços, organização do povo 

para cuidar da saúde 

ambiental, a realização de 

cuidados preventivos, uso de 

ervas medicinais e o apoio à 

manutenção da ordem social 

no tráfego, policiamento e 

incêndios, além da promoção 

de campanhas. 

Participação dos médicos 

descalços em atividades 

agrícolas, fortalecimento de 

laços com a comunidade, 

participação social na escolha 

dos médicos. 

Canadá 

Relatório do Ministério 

Nacional da Saúde e do bem-

estar  

Em 1974 relativiza a eficácia 

da medicina e da ciência em 

geral na manutenção de boas 

condições de saúde da 

população. 

Enfatiza a importância da 

vacinação na prevenção de 

algumas doenças. 

Conceito de saúde 

compreendido em 4 

categorias: estilo de vida, 

condições biológicas, 

ambiente e serviços de saúde. 
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País / Modelo Contexto Assistência à Saúde Contribuições para APS 

Estados Unidos 

Medicina Familiar 

Em 1961, o artigo “The 

ecology of medical care” 

alerta para o processo de 

pouca tomada de decisão pelo 

paciente. Também chamou a 

atenção para a real 

distribuição ecológica dos 

serviços de saúde. 

Pouco poder de decisão do 

paciente e busca aleatória dos 

serviços de saúde. 

Questionamentos sobre a 

forma de organização dos 

serviços e fragmentação do 

cuidado, privilegiando 

aspectos clínicos para novo 

modo do exercício médico, 

são as bases para a formação 

de uma medicina familiar. 

Estados Unidos, África e 

América Latina 

Medicina Comunitária 

Ganhou força nos Estados 

Unidos da América, na década 

de 1960, como movimento 

contrário à Medicina Familiar. 

Enfoca a ação social dirigida a 

populações marginalizadas e 

se difunde na África e 

América Latina através de 

cooperação de fundações 

filantrópicas americanas. Teve 

importante respaldo teórico no 

ano de 1970, quando foi 

lançado o Relatório Carnegie, 

que declarou a crise da 

medicina flexneriana e sugeriu 

medidas visando à sua 

superação. 

Expansão da cobertura de 

serviços de forma a unificar 

uma medicina mais barata e 

mais adequada às 

necessidades contextuais de 

pobreza. Incentiva a formação 

médica mais adequada à 

situação social e à 

estruturação de planos 

nacionais de saúde. 

Os elementos estruturais da 

concepção de Medicina 

Comunitária influenciaram 

marcadamente as discussões 

ocorridas durante a 

Conferência de Alma-Ata:  

a) Coletivismo Restrito; 

b) Integração de atividades 

promocionais, preventivas e 

curativas; 

c) Desconcentração de 

recursos; 

d) Uso de tecnologia 

adequada;  

e) Inclusão de práticas 

alternativas;  

f) Utilização de equipe de 

saúde;  

g) Participação comunitária.  

Fonte: Adaptado de Aguiar (2003). 

 

Destaca-se, também, a Conferência Internacional de Saúde, em Alma-Ata, no ano 

de 1978, na República do Cazaquistão. Foi convocada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Conferência foi um 

marco nas discussões e na consolidação da APS que, demandou aos governos esforços na 

busca de promoção à saúde a todos os povos no mundo, produzindo o consenso de que a 

APS universal, integral e equitativa é o modelo de atenção qualificado para alcançar um 

nível de saúde que permite à população mundial produzir uma vida saudável e ativa. A 

proposta de Alma-Ata foi fundamentada em experiências de cuidados básicos e de baixo 

custo, ofertados a populações pobres de países da Ásia, África e América Latina 

(FACCHINI; TOMASI; DILÉLIO, 2018). 

A Conferência Internacional de Alma-Ata se destacou também nas discussões 

acerca do conceito de Atenção Primária em âmbito mundial, foi um espaço de 

compartilhamento de experiências, organização do nível de atenção nos sistemas e 

serviços nacionais, avaliação da situação da saúde das populações e da assistência 

sanitária no mundo e suas relações com a APS. Acrescentam-se as discussões sobre o 
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potencial de melhoria dos sistemas e as formas operativas de superação dos problemas 

práticos identificados, com definição das funções de governos e de organizações 

nacionais e internacionais na cooperação técnica e na ajuda para o desenvolvimento da 

APS e formulação de recomendações para o seu desenvolvimento (OMS, 1978). Como 

resultado das diversas discussões em Alma-Ata ocorreu a construção de um conceito de 

APS: 

“Atenção Primária à Saúde é a assistência sanitária essencial baseada em 

métodos e tecnologias práticos, cientificamente fundados e socialmente 

aceitáveis, acessível a todos os indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país 

possam suportar em todas e em cada uma das etapas de seu 

desenvolvimento, em um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação. A Atenção Primária é parte integrante tanto do sistema 

nacional de saúde, do qual constitui a função central e o núcleo principal, 

como do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 

Representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde e leva, na medida do 

possível, a atenção da saúde aos lugares onde as pessoas vivem e 

trabalham. Constitui o primeiro elemento de um processo permanente de 

assistência sanitária” (OMS, 1978, p. 78). 

 

O conceito de Atenção Primária à Saúde foi produto de Alma-Ata que reafirmou a 

promoção e proteção da saúde dos povos como fundamento contínuo, como prática de 

desenvolvimento econômico-social, qualidade de vida e para a paz. Nesse momento, 

cunhou-se o conceito de cuidados primários de saúde torna-se fundamental para que 

permitiria que todos os povos do mundo atingissem um melhor nível de saúde. Portanto, 

ligado ao sentido mais ampliado da APS, o conceito de cuidados primários em saúde 

operacionaliza uma atenção primária mais combativa à determinação social, ou seja, 

baseada em ações e serviços de educação, controle de doenças transmissíveis e 

infecciosas, endêmicas ou epidêmicas, alimentação adequada, saneamento, provimento 

de água potável, cuidados em saúde materno-infantil e planejamento familiar, tratamento 

adequado de doenças crônicas e lesões comuns e acesso a medicamentos essenciais. Por 

isso, deve ser articulada a um financiamento mais condizente com sua máxima expressão 

operacional visando que se possibilite que as ações e serviços de saúde sejam financiados 

de forma eficazes (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 
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Cabe ressaltar a existência de tensões relativas na construção do conceito de 

cuidados primários, em especial diante da necessidade de definir um conceito que fosse 

válido para diferentes países com conceitos históricos diferentes  (MENDES; CARNUT; 

GUERRA, 2018). 

A concepção de cuidados primários em saúde foi inscrita na declaração de Alma-

Ata, passou a orientar a organização dos serviços de saúde em todo o mundo, 

especialmente nos países que consideravam a estruturação de sistemas com nível de 

atenção representativo do primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade como o sistema nacional de saúde (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 

Após a Conferência de Alma-Ata, a APS deixa de ser uma proposta de médicos e 

pioneiros internacionais em localidades distantes e tornou-se uma abordagem avaliada e 

um incentivo à sua expansão mundial (FACCHINI, TOMASI, DILÉLIO, 2018). 

Na década dos anos 1980, a promoção da saúde, um dos pilares da APS, ganhou 

visibilidade a partir da realização da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, em Ottawa, no ano 1986. Destaca-se, nesse período, proposta de constituição 

do programa Cidades Saudáveis que preconizou esforços no sentido de uma maior 

articulação intersetorial, da construção de espaços saudáveis de trabalho e convivência, 

com enfoque da participação social e da consideração dos determinantes sociais. Em 

seguida, destacam-se a Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

(Adelaide, Austrália, 1988); a Terceira Conferência Internacional sobre Promoção à 

Saúde (Sundsvall, Suécia, 1991); a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

de Bogotá (Santafé de Bogotá, Colômbia, 1992); a Quarta Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde (Jacarta, Indonésia, 1997); e a Quinta Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (Cidade do México, México, 2000).  

No Brasil, destacaram-se algumas experiências de APS no início do século XX, 

como Centros de Saúde, em 1924, que já se organizavam respaldados na base 

populacional e trabalhavam com educação sanitária. A partir da década de 1940, foi 

criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) que realizou ações curativas e 

preventivas, embora restritas às doenças infecciosas e carenciais. Torna-se oportuno 

destacar que essa experiência foi ampliada durante os anos 50 e 60 para outras regiões do 

país, mas como expansão do modelo médico-privatista, como também expressando 
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dificuldades de capilarização local, devido a um contexto político de centralização 

(MENDES, 2002). 

No setor saúde, a tendência centralizadora pode ser observada através da fusão dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensão, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

em 1966. Nos anos 70 surge o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento do Nordeste (PIASS) cujo objetivo era fazer chegar saúde à população 

historicamente excluída, entretanto, caracterizou-se como uma política focalizada e de 

baixa resolutividade, sem capacidade para fornecer uma atenção integral à população 

(AGUIAR, 2003).  

No movimento sanitário, os conceitos da APS foram sendo apreendidos nas 

concepções da Reforma Sanitária, refletindo na necessidade de reorientação do modelo 

assistencial. Esse processo culminou em uma ruptura com o modelo médico-privatista 

dominantes até a década de 80. Emergem, nesse contexto, as Ações Integradas de Saúde 

(AIS), que objetivavam o fortalecimento de um sistema unificado e descentralizado de 

saúde voltado para as ações integrais (AGUIAR, 2003). 

A década de 1980 foi marcada por uma conjuntura política e de marcos históricos 

que favoreceram a implantação do SUS. Destaca-se, nesse processo, um contexto de 

ruptura do regime militar, conquista da democracia política, pela realização da VIII 

Conferência de Saúde e pela promulgação da Constituição Federal que tinha como ideário 

a conquista dos Direitos a todos os cidadãos, entre os quais o direito à saúde. Nesse 

mesmo período, vão se incorporando nas respostas à crise do setor saúde iniciativas de 

ampliação de serviços básicos de saúde e definição de Política Nacional de Atenção 

Básica à Saúde (PNABS), na perspectiva de reorientar o modelo assistencial de saúde 

(FERTONANI et al, 2015). Importante destacar que, no Brasil, a APS foi, historicamente, 

denominada de Atenção Básica à Saúde. Mesmo que se pretenda definir atenção básica 

como equivalente à atenção primária, em algumas proposições da Política Nacional, em 

contextos históricos diferentes, identificam-se vertentes mais restritas e outras mais 

aproximadas em atender aos atributos e princípios da APS. 

Para melhor compreensão do processo de consolidação do Sistema Único de Saúde, 

supracitado, segue a Figura 1 que retrata a evolução histórica de todo o processo. 
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Figura 1. Evolução histórica do Setor Saúde no SUS 

 

Destaca-se, no Brasil, A Lei Orgânica de Saúde (LOAS) como instrumento legal 

(Leis 8.8080/1990 e 8.142/1991) na consolidação de um sistema de saúde universal. A 

lei retrata os princípios e diretrizes da organização e funcionamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

A partir de 1991, Starfield (2002) desenvolve a formulação teórica e operacional 

dos atributos da APS que passa a ser definida como acesso a um sistema de saúde (acesso 

ao primeiro contato), caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade, 

integralidade (abrangência) de atenção e coordenação do cuidado dentro do próprio 

sistema de saúde, podendo contar com características complementares como a orientação 

familiar e comunitária e a competência cultural.  

Nessa perspectiva, o Brasil vivencia experiências em Atenção Primária, com 

destaque para a experiência dos Agentes Comunitários em Saúde na comunidade de 

Sobral (CE), as experiências dos médicos da família em Niterói (RJ) e as experiências 

dos Agentes Comunitários de Saúde em Camagaribe (PE). Tendo como base essas 

experiências, o governo federal cria o Programa de Saúde da Família (MENDES; 

CARNUT; GUERRA, 2018). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado em meados dos anos 1990, no 

governo de Itamar Franco. Em seu processo de implantação nos municípios passou por 
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variações influenciadas pelos diferentes contextos locais, que repercutiram também no 

debate nacional. No processo de construção da Política Nacional de Atenção Básica, o 

então programa transitou, historicamente, de seu caráter mais focalizado para um caráter 

mais abrangente e se constituiu como a estratégia de organização dos cuidados primários 

na referida Política. Desse modo, passa a ser denominado de Estratégia Saúde da Família 

(MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 

Nesse período ocorreu a pauta de reorganização da Atenção Primária no Brasil, com 

a “invenção” do termo “Atenção Básica da Saúde”. Nessa nova abordagem se organiza o 

financiamento específico por meio de incentivos financeiros para indução de cestas 

básicas, como Programa Saúde da Família (PAB variável). Os autores destacam que ao 

construir o termo “Atenção Básica” (que se afasta do conceito de atenção primária em 

saúde, tal como definido em Alma-Ata), não se tem a radicalidade do pensamento crítico 

em seus conceitos fundamentais, constitui-se uma invenção totalmente brasileira que 

resulta da síntese de 5 (cinco) elementos: apresenta-se como catálogo de serviços 

oferecidos; baseia-se na interpelação de conceitos “restritos” de ações de promoção à 

saúde e prevenção a doenças; tem como finalidade ser de APS (em termos de seus 

princípios fundamentais); configura-se por meio de diferentes experiências pioneiras no 

Brasil (agentes sanitários e profissionais de nível superior); baseia-se em baixa 

incorporação tecnológica do tipo dura e alta incorporação tecnológica leve (MENDES; 

CARNUT; GUERRA, 2018). 

A Norma Operacional Básica (NOB) de 1996 institui a primeira regra de 

financiamento da Atenção Primária à Saúde no Brasil, criando o Piso Assistencial Básico 

(PAB), transferido do Governo Federal aos municípios valor per capita equivalente ao 

número de habitantes por municípios a fim de que esse procedimento garantisse a 

“assistência” à saúde na Atenção Primária. Nessa mesma norma, criou-se o “Incentivo 

aos Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde”, vinculados a 

novos recursos à adesão do município a esses dois programas. Esses mecanismos foram 

se aprimorando, sendo conhecidos como PAB fixo e PAB variável (CAMPOS; JUNIOR, 

2016). A partir do SUS, as ações de APS tiveram maior desenvolvimento com a 

implantação da política de descentralização, via municipalização dos sistemas de saúde.  
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Ressalta-se que o Programa de Saúde da Família foi apresentado como oferta que 

cada cidade poderia abraçar ou não. De fato, haveria a indução pelo financiamento, ou 

seja, a possibilidade de os municípios aderirem ou não. O processo de captação de 

recursos ocorria em territórios e áreas mais vulneráveis (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

Pode-se considerar o método de criação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

como “indutivo”, tendo em vista que buscou construir demandas pelos novos programas 

mediante estímulos financeiros e de propaganda sobre o método sanitário da nova 

proposta. Nesse processo, não houve uma sistemática no processo de planejamento. 

Destaca-se que a alocação dos recursos ocorria concomitante à adesão dos municípios  à 

Estratégia (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

Nessa perspectiva, o processo de adesão e implementação da Atenção Primária à 

Saúde deveria seguir o critério da equidade, isto é, elencando prioridades diante das 

necessidades, segundo regiões e populações mais vulneráveis. Conforme aponta o Guia 

Prático do Programa de Saúde da Família: 

 “Cabe aos prefeitos a decisão política de adotar o PSF. Em parte, a 

eleição desse tipo de Estratégia se deveu ao caráter federativo e 

municipal do Estado Brasileiro e ainda da Política de descentralização 

do SUS, que deu origem aos processos de municipalização e 

responsabilidades dos municípios antes Estaduais e Federais” 

(CAMPOS; JÚNIOR, 2016, p.18). 

 

Destaca-se, nesse período, a necessidade de maior delineamento  sobre o conceito 

de Atenção Básica, o conceito de Redes, como sistema integrado por níveis de atenção, 

incorporando a portaria 2.488/2011; recortou suas ações por linhas de cuidado, reforçou 

a Atenção Básica como Política Nacional, revisando seus critérios operacionais, pecou-

se em defini-la e admiti-la, pelo menos no Brasil, como equivalente à Atenção Primária 

à Saúde, revisando seus critérios operacionais (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 

Essas discussões da invenção da Atenção Básica ocultaram o debate acerca do 

financiamento necessário para que as redes de atenção a saúde se estabelecessem 

materialmente como regulação assistencial do sistema e informatização dos complexos 

reguladores em todo o país, depositando apenas nos sujeitos a responsabilidade de 

construção dos seus itinerários terapêuticos (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 
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Ao longo desses anos de implementação e consolidação do SUS, foram elaboradas 

novas Políticas Nacionais de Atenção Básica (PNAB), dentre as quais, serão destacadas, 

as de: 2006, 2011 e 2017 (versão mais atualizada), que convergem no processo de 

valorização da Atenção Primária. A PNAB de 2006 alterou o conceito de programa para 

o de estratégia, tendo em vista a consideração de que o crescimento e a qualificação da 

Atenção Primária à Saúde seriam vitais para a consolidação e a sustentabilidade do SUS. 

A partir dessa nova formulação se passou a considerar como fundamental o apoio do nível 

federal à formação de pessoal para a Atenção Básica, tanto por meio da reformulação dos 

cursos de graduação em saúde como pela ampliação dos programas de residência médica 

e multiprofissional voltados para o trabalho na Atenção Primária. A partir de então, o MS 

institui inúmeros processos, cursos e seminários de educação permanente, ofertados aos 

profissionais dos estados e municípios (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

A Estratégia de Saúde da Família preconiza uma equipe multiprofissional que 

trabalha com território de abrangência, adscrição da população, cadastramento e 

acompanhamento da população residente na área, sendo a porta de entrada ao sistema 

local e ao primeiro nível de atenção, o que demanda a integração com rede de serviços 

mais complexos (CONILL, 2008).  

Em 2006, a estratégia foi fortalecida com a aprovação da Política Nacional da 

Atenção Básica como uma revisão da legislação vigente em função da experiência 

acumulada e das diretrizes entre o novo pacto das esferas de governos. Torna-se oportuno 

destacar que o Pacto pela Gestão regulamentou o bloco financeiro da atenção básica para 

superar a fragmentação vigente, extinguindo a vinculação de incentivos por faixas etárias 

de coberturas, o que prejudicava os grandes centros urbanos. O Pacto pela Vida reiterou 

como prioridade a consolidação e qualificação da Estratégia de Saúde da Família como 

modelo de atenção básica e centro coordenador de atenção (CONILL, 2008). 

Todas essas formulações na política federal de Atenção Básica não alteraram a 

abordagem de planejamento e de gestão do Ministério da Saúde, que prosseguiu com 

mecanismos pouco potentes de indução e de estímulo aos municípios e estados (CONILL, 

2008). 
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Nesse processo, ocorreu uma ampla expansão da Estratégia de Saúde da Família 

em todo o País, ressaltando-se que é considerada uma das maiores experiências de APS 

no mundo (FACCHINI, TOMASI, DILÉLIO, 2018). 

Em 2005, Estudos de Linha de Base - o Projeto de Expansão e Consolidação da 

Saúde da Família (PROESF), conduzidos por uma rede de instituições acadêmicas, 

aprofundaram a avaliação da APS no Brasil, com ênfase no acesso e na utilização de 

serviços na AB, fomentando a reflexão sobre a qualidade dos cuidados ofertados à 

população brasileira nos grandes centros urbanos do País. Em 2011, o tema qualidade 

ganhou forte impulso na AB brasileira com a implantação do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade (PMAQ), que institucionalizou o incentivo financeiro do 

Ministério da Saúde à melhoria do padrão da assistência oferecida aos usuários do SUS 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e por meio das equipes de saúde da família.  

A organização do SUS, a partir da ampliação da rede de serviços da APS, trouxe 

avanços importantes nas condições de vida da população, a destacar: impactos na 

mortalidade infantil e materna, na redução de internações por condições sensíveis à APS, 

na qualidade da atenção ao pré-natal e de puericultura, redução da mortalidade por 

doenças susceptíveis a cuidados de saúde, assim como ampliação de acesso de serviços 

de saúde a populações vulneráveis (OPAS, 2017). 

A nova PNAB (2017) agudiza no processo de desconstrução da Atenção Primária, 

enterrando por completo a radicalização inicial da ideia, com riscos potenciais para APS, 

como a relativização da cobertura, segmentação do cuidado (por meio de padrões básicos 

e ampliados dos serviços), o retorno da APS tradicional e a fusão das atribuições dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com as dos Agente de Endemias.  

Associados aos retrocessos da PNAB (2017), torna-se oportuno acrescentar que, 

em outubro de 2018, em Astana, Cazaquistão, foi realizada a Conferência Global sobre 

Atenção Primária à Saúde, com o objetivo de renovar o compromisso da Atenção 

Primária à Saúde (Universal Health Coverage - UHC) e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), assinada por 192 países. Destaca-se que a 

Conferência de Astana ocorre em uma conjuntura internacional diferente de Alma-Ata ao 

se respaldar na UHC, na qual congrega diretrizes da reforma pró-mercado, com destaque 
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para a redução da intervenção estatal, subsídios à demanda, seletividade e focalização nas 

Políticas de Saúde (GIOVANELLA et al., 2019). 

Nesse contexto, a Declaração de Astana conclama para “Cobertura Universal 

Saúde” e reforça   APS à “Cobertura Universal em Saúde”, promovendo um retrocesso 

na defesa de uma Atenção Primária Integral em Sistemas Públicos Internacionais de 

Saúde, nos quais o acesso aos serviços é direito de cidadania. Significa a priorização da 

cobertura financeira, o que não garante o direito universal à saúde e ao acesso equitativo 

de saúde, conforme necessidades. Na concepção da UHC, o direito à saúde restringe-se 

ao assegurar uma cesta limitada de serviços cujas diferenças se respaldam em grupos de 

renda, em uma nova abordagem de APS que associa seguros privados a pacotes mínimos 

(GIOVANELLA; RIZZOTTO, 2018; WORLD HEATH ORGANIZATION. 

BORRADOR DECLARACIÓN, 2018). 

Fazendo uma análise desse processo, através da Declaração de Astana ocorre uma 

redução da responsabilidade governamental, fragmentação dos serviços da APS e a 

exclusão da política de territorialização e de redes (GIOVANELLA; RIZZOTTO, 2018). 

Fazendo um contrapondo entre a Declaração de Astana e a PNAB (2017), há um 

rico ao modelo de cobertura universal, tendo em vista que: reduz a responsabilidade 

governamental, uso da lógica financeira, ocorre a fragmentação financeira, fragmentação-

dos serviços, “pacote limitado de serviços”, destaca-se ainda, este modelo, não inclui 

territorialização e organização das redes de atenção. 

É necessário prosseguir na construção de Sistemas Públicos Universais de saúde, 

gratuitos e de financiamento fiscal que tenham a APS como núcleo integral estruturante 

das redes de atenção, como o SUS pretende ser (GIOVANELLA et al., 2019). 

A implementação de uma rede integral de Atenção Primária, tendo como base a 

indução econômica e a iniciativa operacional de cada município, vem produzindo efeitos 

paradoxais. Se o Programa, depois Estratégia Saúde da Família, encontrou receptividade 

no Nordeste, o mesmo não aconteceu na região Sudeste (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

Em âmbito mundial, em diversos países, a exemplo de Espanha, Portugal, Canadá 

e Inglaterra, ocorreu uma sincronia entre implementação do sistema nacional e a 

constituição de uma rede de Atenção Primária. Em poucos anos, a maioria desses países 

logrou assegurar acesso a mais de 80% de suas populações. Análises comparativas 
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apontam que a APS tem sido implementada com importantes variações no enfoque e na 

oferta de serviços, dependendo do modelo de proteção social e das políticas de saúde 

predominantes em diversos contextos nacionais (HEIMMAN et al., 2011).  

Em países europeus com sistemas de saúde de caráter universal, observa-se que as 

ações da APS são realizadas por serviços clínicos ambulatoriais, em que o médico 

generalista exerce função de porta de entrada obrigatória e uma espécie de “filtro” para 

serviços especializados. Na América Latina, muitos países enfrentam problemas para 

garantir cobertura universal em saúde, e a APS refere-se basicamente a programas 

focalizados e seletivos, com a oferta restrita de serviços voltados para as populações mais 

pobres. Entretanto, diversos países vêm atravessando distintos processos de reforma 

político-administrativa no setor da saúde e a APS vem ganhando espaço na agenda, sendo 

necessária a formulação de novas estratégias para seu fortalecimento (HEIMMAN et al., 

2011). 

O Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde analisou reformas na 

atenção primária em países da União Europeia, a partir da década de 1990, destacando 

que o crescente papel da Atenção Primária deve ser associado à transferência de cuidados 

hospitalares para o nível ambulatorial, repercutindo, desse modo, nas formas de organizar 

e prestar o serviço. As funções da Atenção Primária em Saúde utilizadas para avaliar essa 

prática coincidem com os atributos preconizados por Bárbara Starfield (2002). 

Na análise da APS no Brasil, um aspecto crucial para os limites dessa política diz 

respeito à heterogeneidade estrutural da formação política brasileira e suas consequências 

no desenvolvimento econômico e social do país e nas condições de vida da população. 

Acrescenta-se que os pesquisadores demonstram que os impactos da política nos 

indicadores de saúde ainda permanecem controversos (CONILL, 2008). 

Conforme estudos realizados desde a década de 1990, ao se analisar o Sistema de 

Saúde brasileiro dialogando com preceitos internacionais, verifica-se uma justaposição 

de modelos, principalmente na dimensão assistencial, na qual se situa a ESF. Destacam-

se também, como grandes desafios, a capacidade gestora dos municípios; vínculo dos 

profissionais; a incipiente definição de redes regionalizadas de atenção à saúde; desafios 

na oferta de cuidado continuado e coordenados (FERTONANI et al., 2015; HEIMMAN 

et al., 2011). 
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Na atualidade, mais de 40 mil equipes de Saúde da Família atuam na APS em todo 

o país, sendo responsável pelo cuidado de mais de 60% da população, resultante de um 

crescimento exponencial nos anos 1990 e 2000. Entretanto, pesquisas apontam a 

heterogeneidade da estrutura das unidades de saúde, da presença de profissionais, da 

qualidade da atenção e dos serviços prestados pelas equipes, assim como desafios em 

ampliar sua capacidade de resposta perante novos e velhos agravos que caracterizam a 

saúde no Brasil. Uma das causas dessa heterogeneidade se deve ao número reduzido de 

médicos com formação especializada para trabalhar em APS no Brasil – especialidade 

chamada Medicina de Família e Comunidade – e à dificuldade de fixação de médicos em 

determinadas regiões do País. Tais fatores fragilizam a qualidade do cuidado médico na 

APS, limitando sua potencial efetividade (OPAS, 2017).  

As perspectivas teóricas e políticas de implementação de um novo modelo 

assistencial, no Brasil, necessitam ser assimiladas no cotidiano dos serviços de saúde 

pelos profissionais e equipes de saúde, pelos usuários e suas instâncias de controle social 

e pelos gestores da saúde. O trabalho em equipe se mantém fragmentado, com persistência 

de práticas hierarquizadas, assimétrica entre profissionais e usuários, permeados pela 

incompreensão acerca do que seja a intersetorialidade, problemas na estrutura dos 

serviços e nos processos de gestão (FERTONANI et al., 2015). 

A integralidade e o acesso permanecem como importantes nós críticos a serem 

equacionados devido a dificuldades nas equipes, fragilidade na gestão e nas organizações 

de redes de serviços. A integralidade exige diálogo entre os diferentes níveis de atenção, 

sendo as referências de médias e alta complexidades pouco estruturadas em municípios 

mais vulneráveis (ESCOREL et al., 2007).  

Como lembram Reis e colaboradores (2009), torna-se necessário que a APS atenda 

às demandas reais da população, estruturada com base na situação local e definida de 

acordo com o perfil epidemiológico. É fundamental que o seu reconhecimento seja uma 

ferramenta para fortalecer a capacidade da sociedade de reduzir as inequidades na área de 

saúde, o que exigirá uma abordagem da APS com ênfase nos determinantes sociais em 

saúde e alcance de nível possível de saúde para todos, a fim de cumprir os compromissos 

e as metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente. 
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Não se realizaram planejamentos, de âmbito nacional, que ordenassem o 

provimento sistemático dos principais recursos indispensáveis para constituição de uma 

ampla rede de Atenção Primária, potente para alterar o modelo de atenção do SUS e para 

funcionar como porta de entrada. Houve incerteza e indefinição sobre o provimento 

regular de pessoal, medicamentos, infraestrutura e equipamentos por parte dos governos 

federal e estadual para os encarregados da execução do Programa, os municípios. 

(CAMPOS; JUNIOR, 2016). 

Destaca-se a importância de se incluir nas discussões sobre o processo histórico de 

implantação e consolidação do SUS a variável financiamento em saúde coletiva, apesar 

do processo penoso, desgastante e turbulento do capitalismo contemporâneo. Ao longo 

de aproximadamente 30 (trinta) anos de implantação de SUS, este tem sido marcado por 

uma trajetória de redução de montantes de recursos, constituindo-se, assim, no 

subfinanciamento estrutural do sistema. Destaca-se que 30% do orçamento da Seguridade 

Social deveriam ser destinados à saúde, entretanto nunca se efetivou (MENDES; 

CARNUT; GUERRA, 2018). 

Ao final de 2017, o Brasil vivencia um enxugamento da Atenção Básica, não apenas 

na ordem do recurso, mas na sua concepção e financiamento. Nesse cenário, compete 

dizer Atenção Básica ou mínima em todos os sentidos?  

Atualmente, a situação do financiamento de Políticas Públicas torna-se caótica. 

Enfrentamos uma perspectiva de “desfinanciamento” da saúde, que pode culminar com o 

aniquilamento das tentativas de construção do sistema universal e especialmente da 

Atenção Primária à Saúde. De fato, ocorreram cortes drásticos dos gastos públicos, 

justificados na tentativa de se obter alcançar um equilíbrio fiscal. A Emenda 

Constitucional (EC) 95/2016, promulgada pelo governo Michel Temer, limitou a 

expansão dos gastos públicos (despesas primárias) em aproximadamente 20 anos. 

Constatou-se uma perda de R$ 9,2 bilhões para o orçamento do Ministério da Saúde em 

2016, intensificando, dessa forma, o subfinanciamento do SUS (MENDES; CARNUT; 

GUERRA, 2018). 

Os autores acrescentam que os impactos são diretos e imediatos nas condições de 

saúde da população, tendo resultados nos indicadores de saúde, com destaque para o 

aumento da mortalidade infantil, após 26 anos de declínio constante e a diminuição na 
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cobertura de vacina, prejudicando o atendimento dos hospitais e o desenvolvimento das 

ações e serviços da atenção básica (MENDES; CARNUT; GUERRA, 2018). 

Destaca-se também que ocorreu uma modificação na transferência de recursos, não 

sendo orientadas de acordo com as reais demandas da população, necessidades em saúde. 

Ocorreu a implantação da Portaria do Ministério da Saúde nº 3992/2017, que substituiu 6 

(seis) blocos de financiamento por apenas 2 (dois), mudando ainda o critério de rateio, 

que passam a ser guiados pela lógica de produção de serviços acompanhados pela série 

histórica de gastos e de incentivos financeiros conforme a implantação de ações e 

serviços. Nesse contexto, Mendes, Carnut e Guerra (2018) discutem que, se não for 

mudada essa lógica de financiamento de uma lógica de rateio por uma integral, e não por 

incentivos financeiros fragmentados, será produzida a lógica do subfinanciamento, o que 

trará implicações diretas à população.  

É nessa perspectiva que iremos dar continuidade à discussão, dilemas sobre 

provimento emergencial de recursos humanos para suprir as necessidades de saúde em 

áreas vulneráveis. O Programa Mais Médicos e sua imersão na Atenção Primária à Saúde. 

 

2.2 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE 

A Atenção Primária à Saúde no Brasil vivencia um quadro de escassez e má 

distribuição de profissionais, a destacar: neste estudo os profissionais médicos, associados 

ao perfil de profissional adequado às reais necessidades da população. Acrescido à 

escassez de médicos na Atenção Primária à Saúde, pode-se citar que grande parte das 

vagas é ocupada por profissionais generalistas, que não possuem qualificação específica 

para atuar no modelo de atenção. Essas lacunas no processo assistencial são históricas 

(OLIVEIRA et al., 2019).  

Verificam-se iniciativas desde a década de 1970, voltadas à adequação da formação 

médica às necessidades de saúde da população. A Organização Pan-Americana da Saúde 

esteve presente em muitos processos apoiando e fomentando mudanças na formação 

médica. Iniciativas como o Projeto de Integração Docente Assistencial (IDA), na década 

de 1970, e o projeto: “Uma nova iniciativa na educação dos profissionais de saúde”: união 

com a comunidade (UNI), nos anos de 1990, são consideradas como algumas das bases 
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para maior integração ensino-serviço-comunidade. Outro importante movimento de 

avaliação e proposição de mudanças na formação foi o Projeto Comissão 

Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), composto por 

diversas entidades (OLIVEIRA et al., 2019). 

Destaca-se, também, o movimento de expansão e de interiorização das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) e de cursos de graduação em Medicina em IFES que 

foi iniciado a partir de 2003, denominado pelo Ministério da Educação (MEC) como 

Expansão Fase 1. O programa Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), criado em 2007, orientou a reestruturação de IFES como um segundo movimento 

que estimulou a interiorização e a ampliação de vagas (OLIVEIRA et al., 2019). 

Nesse contexto, com o objetivo de prover e fixar médicos profissionais de saúde 

para ampliar o acesso às ações e serviços de saúde para as populações, com destaque para 

o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS, 1976); o 

Programa de Interiorização do Sistema Único de Saúde (PISUS, 1993) e o Programa de 

Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS, 2001) (OLIVEIRA et al.,2019). 

Nessa direção, o Ministério da Saúde do Brasil, em abril de 2011, realizou o 

Seminário Nacional sobre Escassez, Provimento e Fixação de Profissionais de Saúde em 

Áreas Remotas e de Maior Vulnerabilidade. Esse seminário teve como objetivo 

aprofundar o debate sobre o tema, oferecer subsídios para a análise das iniciativas já 

existentes, discutir as lições aprendidas e a construção de propostas com viabilidade 

técnica e política para enfrentar o desafio de assegurar o acesso universal com qualidade 

e humanização aos serviços de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2012). 

Destaca-se, ainda, o Plano Geral de Trabalho definido como uma meta 

impostergável pela Organização Mundial da Saúde para o desenvolvimento dos sistemas 

de saúde dos países, que objetivou corrigir as lacunas na distribuição de profissionais de 

saúde, o que reflete na dificuldade de acesso aos serviços, em especial por determinados 

subgrupos e segmentos sociais, como áreas rurais, favelas e comunidades indígenas. 

(BRASIL, 2012; OPAS, 2015). 

Evidencia-se, também, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica (PROVAB), que foi instituído pela portaria 2.087, 1º de setembro de 2011, criado 
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pelo Ministério da Saúde (MS) para prover médicos em áreas de difícil acesso ou com 

populações vulneráveis. Cabe ressaltar que essa estratégia esteve respaldada em políticas 

como: “Brasil sem miséria”. O Programa objetivou a fixação do profissional médico em 

áreas remotas e de maior vulnerabilidade, priorizando a necessidade de valorização, 

aperfeiçoamento e educação permanente do profissional que exerceu atividades laborais 

na Atenção Primária à Saúde (CORTEZ, 2018). 

O programa desenvolveu estratégias de formação por meio de educação a distância, 

como a especialização em Saúde da Família e o Telessaúde, além de pontuação adicional 

de 10% nos concursos para o ingresso em programas de residência médica. Inicialmente, 

o Programa atraiu 380 médicos, mas com mudanças no seu desenvolvimento abrangeu 

para mais de 3 mil médicos por ano (OLIVEIRA et al., 2019). 

Em janeiro de 2013 ocorreu a campanha “Cadê o médico?”, realizada pela Frente 

Nacional de Prefeitos. Em julho, manifestações populares reivindicaram melhores 

condições de acesso aos serviços de saúde e a inclusão de ações prioritárias na agenda 

governamental (JESUS; MEDINA; PRADO, 2017). 

Esse processo trouxe contribuições para a consolidação da análise situacional e 

subsidiou a priorização dos problemas e estratégias pelos Ministérios da Saúde, da 

Educação e do Planejamento. Na ocasião, apresentaram à presidência a Exposição 

Interministerial de Motivos (EIM) nº 24/2013-MS-MEC-MP, elencando ações 

prioritárias. A EIM foi utilizada para editar em julho a medida provisória nº 621/2013 

(JESUS; MEDINA; PRADO, 2017). 

A escassez e a dificuldade de fixação do profissional médico em áreas remotas e 

vulneráveis não são um problema restrito ao Brasil. No contexto internacional, diversos 

países adotaram medidas para suprir as lacunas de recursos humanos, em especial os 

médicos, a destacar: Canadá, Inglaterra, Holanda, Portugal, Austrália, Estados Unidos, 

Chile e Portugal. Em âmbito internacional, essas experiências se diferenciam por serem 

restritas a áreas remotas e vulneráveis (ALVES et al.,2017; BRASIL,2012, OLIVEIRA. 

et al, 2019, SCHEFFER; 2013; SCHEFFER, 2016). 

Destacam-se as situações nos Estados Unidos da América (EUA), Inglaterra, 

Holanda e Austrália que dependem de profissionais estrangeiros para atender às 

demandas de sua população. A Austrália também lida com a escassez profissional em 
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áreas remotas e o número de estágios de medicina não é suficiente para atender as suas 

necessidades. De acordo com a Rural Health Workforce Australia (RHWA), no ano de 

2015, a Austrália recrutou cerca de 549 profissionais de saúde para atuar em comunidades 

rurais e nos serviços médicos aborígines, forneceu subsídio para realocação de 58 

dentistas, deu suporte para mais de 2.500 famílias de médicos rurais e apoiou cerca de 

6.000 profissionais de saúde e 1.800 de práticas rurais, além de incentivar experiências 

rurais positivas para os estudantes das áreas de saúde. 

Em 2013, o Brasil possuía uma proporção de 1,8 médicos/mil habitantes. Tal 

indicador está bem abaixo da média (3,3 médicos/ mil habitantes), nos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e, também, de outros 

países latino-americanos, por exemplo, Argentina (3,8 médicos/mil habitantes) e Uruguai 

(4,5 médicos/habitantes). Com a implantação do programa, pretendia-se atingir um 

patamar, até 2026, de 2,7 profissionais a cada 1000 habitantes. Constatava-se, no Brasil, 

uma má distribuição dos médicos nas regiões e estados, em que a maior concentração 

ocorria nas capitais mais desenvolvidas, destacando-se a região Sudeste, com 2,67 

médicos/mil habitantes, e a Norte, com apenas 1,01 médicos/habitantes. (GIOVANELLA 

et al., 2016; SCHEFFER, 2016). 

Diante da ausência de um parâmetro internacional para mensuração da proporção 

ideal de médicos, utilizou-se o parâmetro do Reino Unido (2,7 por mil habitantes). 

Contudo, considerando a situação dos egressos em Medicina, essa meta só seria alcançada 

em 2035, com a análise de uma intervenção efetiva (JESUS; MEDINA; PRADO, 2017). 

Surge o Programa Mais Médicos, em julho de 2013, por meio de Medida Provisória 

que foi convertida em Lei em outubro do mesmo ano, após intenso debate com a 

sociedade e tramitação no Congresso Nacional, tendo como “finalidade formar recursos 

humanos na área médica do SUS, com intuito de cumprir a responsabilidade prevista na 

Constituição”. O PMM foi desenhado como uma política voltada para o fortalecimento 

da APS, pretendendo conferir materialidade ao direito à saúde e ao acesso universal e 

com qualidade. Foi concebido, portanto, como um projeto articulado ao sistema público, 

incorporando as diretrizes fundamentais do SUS e do modelo de organização da atenção 

básica. O preenchimento de vazios assistenciais, mediante o provimento de médicos, 

constitui-se em um dos eixos do Programa, incapaz de, isoladamente, alterar as condições 
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materiais da oferta de serviços de APS no cenário nacional (JESUS; MEDINA; PRADO, 

2017)  

O programa foi criado a partir da articulação de ações em fase de planejamento ou 

execução que, no conjunto, procuram dar respostas de curto, médio e longo prazos aos 

problemas enfrentados pela área da saúde (LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016). 

Embora no seu conjunto seja um programa novo, as soluções que o compõem já estavam 

formuladas separadamente, esperando apenas o momento ideal para serem 

implementadas, a partir de um novo arranjo. A questão é que, dada a emergência para seu 

lançamento, o tempo para uma discussão mais ampliada com os setores do governo e da 

sociedade foi escasso, o que prejudicou seu planejamento e divulgação (LOTTA; 

GALVÃO; FAVARETO , 2016). 

Diante da enorme demanda de profissionais médicos, o Programa recrutou médicos 

brasileiros e estrangeiros, graduados dentro e fora do país. Esses profissionais foram 

integrados ao sistema de saúde a partir de uma série de atividades de educação e de 

integração ensino-serviço para desenvolverem uma atenção à saúde de qualidade e de 

acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2015). 

Inicialmente, pequena parcela das vagas foi ocupada por médicos brasileiros 

formados no Brasil. Essa primeira fase logo foi seguida pela chamada de médicos 

brasileiros formados no exterior e só a partir daí a ocupação por médicos estrangeiros de 

mais de 40 países, com preponderância dos profissionais cubanos, que ocuparam quase 

85% das vagas (BRASIL, 2015). 

Em 2015, uma adesão que não acontecia desde a implantação do Programa, 

tornando-se uma mudança importante. Com a consolidação do Programa, todos os 

Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena contam com equipes completas com 

médico, destacando-se, ainda, a presença desses profissionais nas Unidades Básicas de 

Saúde fluviais para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia no Semiárido e 

muitas comunidades rurais, quilombolas, assentamentos, periferia e morros das grandes 

cidades que não contavam com acesso à atenção básica (BRASIL, 2015). 

Na realidade do Rio Grande do Norte, o Programa aportava 285 profissionais 

médicos, sendo 185 cooperados e 79 brasileiros e intercambistas, alcançando 729 mil 

pessoas que passaram a contar com a regularidade do trabalho de equipes da ESF. Desse 
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conjunto, cerca de 70% eram médicos vinculados ao programa de cooperação coordenado 

pela OPAS-Brasil. Esses profissionais estavam distribuídos em 115 dos 167 municípios 

do estado e representam mais de um quarto do total de profissionais vinculados à 

Estratégia de Saúde da Família no Rio Grande do Norte, assegurando uma relativa 

estabilidade e continuidade na oferta dos serviços no âmbito da APS (MELO, 2015). 

A implementação do PMM foi marcada pela forte resistência da corporação médica. 

A polêmica corporativa sobre a participação de médicos estrangeiros, especialmente os 

cubanos, envolveu, além de aspectos relacionados ao mercado de trabalho e formação, 

questionamentos quanto à abrangência e aos escopos das práticas desses profissionais. O 

programa foi amplamente criticado pela mídia, corporações e academias, porém de forma 

parcial, tendo em vista que as discussões permeavam a contratação de médicos 

estrangeiros. Entretanto, este era apenas um dos eixos do programa. Questionava-se a 

qualidade da formação médica cubana para cumprir com a complexidade das ações 

exigidas para atuação na atenção básica no SUS (FRANCO; ALMEIDA; 

GIOVANELLA, 2018). 

Os médicos formados em Cuba possuíam qualificação na Atenção Primária e na 

Medicina da Família e Comunidade. Entretanto, a deliberação de contratar médicos sem 

o exame de revalidação de título, agravada pela maioria ser de Cuba, gerou um motivo 

político e  

A política do Programa foi estruturada em três eixos estratégicos: formação para o 

Sistema Único de Saúde (SUS); melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS); e provimento emergencial de médicos (GIRARDI et al., 2016). O primeiro 

eixo, Provimento emergencial do Programa Mais Médicos, baseia-se na chamada de 

médicos para compor as Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em territórios 

com escassez desses profissionais; objetiva ampliar o número de médicos nas Unidades 

Básicas de Saúde disponibilizando 18.240 vagas em 4.058 municípios de todo o país, o 

que reflete em uma cobertura de 73% das cidades brasileiras e 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs). O segundo eixo de educação se refere à expansão da 

graduação e da residência médica e às mudanças em sua formação. O terceiro eixo da 

infraestrutura, que prevê a reforma, a ampliação e construção de UBS, Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) e hospitais (LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016). 
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Nessa perspectiva, o PMM objetiva diminuir a carência de médicos nas regiões 

prioritárias, reduzir as desigualdades no acesso à saúde, fortalecer a Atenção Básica à 

Saúde (ABS), aprimorar a formação médica (por meio de parcerias entre a Universidade 

Aberta do Sistema Único de Saúde – UNASUS e as Instituições Federais de nível superior 

– IFES), ampliar a inserção do médico em formação na ABS, fortalecer a política de 

educação permanente no serviço, promover a troca de conhecimentos e experiências entre 

profissionais de saúde brasileiros e médicos formados no exterior, aperfeiçoar a formação 

de médicos para atuar nas políticas públicas do SUS e estimular pesquisas relacionadas 

aos SUS (FACCHINI et al., 2016). 

Para além da qualificação da AB, o PMM avança na discussão e mudanças do 

modelo de formação médica quando propõe e induz uma nova diretriz curricular com 

ênfase em competências em Saúde Coletiva em três grandes áreas (Atenção à Saúde, 

Gestão em Saúde e Educação em Saúde), estimulando um reordenamento na formação 

para que as necessidades de saúde da população sejam o foco principal nas competências 

do egresso (BRASIL, 2013). 

A gestão do PMM se dá na Coordenação Geral de Expansão e Gestão da Educação 

em Saúde (CGEGES), tendo sua vinculação com o Ministério da Educação, a partir do 

acompanhamento das ações relacionadas à supervisão acadêmica dos médicos 

participantes. Para tanto, são previstos três momentos, caracterizados enquanto espaços 

de educação permanente: I) Supervisão In Loco, presencial e de caráter individual, 

realizada no local de trabalho; II) Supervisão Locorregional, que se caracteriza pelo 

encontro presencial (a cada três meses) dos atores participantes do PMM de uma 

determinada região; e III) Supervisão Longitudinal, caracterizada pelo diálogo constante 

entre supervisor e médico participante por meio da utilização de tecnologias de 

informação e comunicação. 

Sabe-se que a prática supervisionada em saúde implicava em melhor qualificação 

profissional, trazendo modificações no processo de trabalho em saúde (CARVALHO; 

SOUSA, 2013). Por isso, estudos realizados pela OPAS (2017) acerca do processo de 

trabalho do PMM destacam modificações nesse processo com a implantação do PMM, 

na perspectiva de uma maior articulação de trabalho em equipe, bem como um processo 

de trabalho na perspectiva de redes de atenção. 
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Estudo realizado pela OPAS (2017), que efetivou um mapeamento da produção 

científica entre 2013 até 2016, concluiu que a maior parte dos estudos realizados foram 

empíricos (55%) até 2016, tiveram como foco o eixo “Provimento emergencial de 

médicos brasileiros e estrangeiros”, ocorrendo lacunas em relação ao eixo infraestrutura 

(4%) e formação (9%), considerados estruturantes para garantia da fixação e provisão de 

profissionais na APS em médio e longo prazo. Para a maioria dos estudos, tornou-se 

possível identificar efeitos positivos do PMM nas mais diversas áreas. Em nenhum dos 

artigos analisados houve predomínio de resultados negativos. 

O mapeamento da produção científica realizado pela OPAS (2017) concluiu que 

um dos temas mais abordados foi a provisão e distribuição de profissionais, que indicaram 

diversos aspectos positivos, como o aumento da relação médico/habitante em áreas 

negligenciadas como rurais, quilombolas, abaixo da linha da pobreza, distantes dos 

grandes centros e DSEI (MENDONÇA  et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2016; PEREIRA 

et al., 2015); a diminuição do número de municípios com escassez de médicos na APS 

(GIRARDI et al., 2016) e redução da carência de médicos nas regiões Norte e Nordeste 

(GIRARDI et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016); constatação de convergência de 

investimentos entre diferentes programas direcionados para a APS - PMM, PMAQ-AB e 

Requalifica UBS – (GIOVANELLA et al., 2016), o que fortalece as possibilidades de 

modificação efetiva na qualidade da atenção prestada no âmbito desse nível do sistema 

(GIOVANELLA et al., 2016; GIRARDI et al., 2016; MENDONÇA et al.,2016; 

NOGUEIRA et al., 2016; PEREIRA et al., 2016; SOARES NETO et al., 2016; 

OLIVEIRA et al., 2019). 

Mendonça et al. (2016) destacou, ainda, que o PMM contribuiu para a estruturação 

da APS, sobretudo nos municípios de menor porte, possibilitando a fixação do médico e 

a educação permanente, a organização do processo de trabalho e a troca de experiências, 

além de manifestações explícitas de apoio popular, melhoria do acesso aos serviços 

médicos, valorização e realização de atividades de promoção da saúde, bem como 

atendimento mais humanizado. 

No que diz respeito à sua avaliação, o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), após a contratação de médicos para 1.837 municípios verificou um 

aumento de 33% nas consultas mensais na atenção básica e de 32% nas visitas 
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domiciliares por esses profissionais. Os dados da Rede Observatório do Programa Mais 

Médicos, que conta com 14 universidades e instituições de pesquisa, também constatou 

um aumento de 33% no número de consulta de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 nos 

municípios participantes do programa (LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016). 

Conforme apontam Lotta, Galvão e Favareto (2016), o Programa tem sucesso na 

medida em que é simples, eficiente e consegue ter resultados já em curto prazo, está 

estruturado para gerar soluções de médio e longo prazo com base na formação de médicos 

no país. A relativa simplicidade e efetividade dessas soluções reside em se basear em uma 

estrutura descentralizada de coordenação já existente: a estrutura do SUS. Avança, 

portanto, em termos de articulação vertical e territorial por ser incorporado na lógica de 

gestão do SUS. O programa tem sucesso nas dimensões federativa e territorial por se 

basear em estrutura prévia e bem consolidada do SUS, como também na dimensão 

intersetorial, por construir uma agenda prioritária que depende de ampla articulação entre 

atores setoriais, mas para a qual tem legitimidade (OLIVEIRA et al., 2019). 

Entretanto, alerta para questões críticas como quadro de insegurança assistencial 

pela dependência de municípios em relação à dependência à provisão federal de médicos; 

manutenção de inequidades distributivas para determinadas regiões (Norte e Nordeste) e 

municípios (menor porte); menor participação da UBS com pior infraestrutura no 

Programa Mais Médicos. Destaca-se, ainda, que ocorreram distorções em relação a 

municípios alvo do programa, sendo grande o número de municípios que aderiram e não 

atendiam aos critérios de elegibilidade, a destacar: maior vulnerabilidade e escassez de 

profissionais de saúde, enquanto outros que atendiam não aderiram.  

Pesquisas realizadas por Facchini  et al. (2016) e Scheffer (2016) também destacam 

alguns desafios vivenciados pelo programa, que envolvem mudanças no processo de 

trabalho, por exemplo, a substituição de médicos das equipes preexistentes; desigualdades 

regionais na distribuição dos médicos do programa; incipiência de vínculos estáveis para 

fixação de profissionais em áreas remotas e desfavorecidas; ausência da definição de 

carreira dos médicos da APS; deficiência na gestão do trabalho/educação; fragilidades 

nas redes regionalizadas e hierarquizadas de atenção à saúde; ausência de transformação 

dos modelos de atenção/gestão e carência de uma assistência de qualidade à população 

que envolvem mudanças no processo de trabalho. 
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Contudo, os números agregados, embora demonstrem o potencial do programa em 

promover mudanças na APS, não são capazes de mostrar a singularidade das experiências 

e vivências desses profissionais e o potencial transformador oriundo da interação entre 

eles e os trabalhadores dos serviços a que se vinculam e destes com os usuários e os 

sujeitos coletivos (OPAS, 2017). 

Problemas estruturais da APS e da rede de atenção à saúde também afetaram as 

ações desenvolvidas pelas equipes com profissionais do PMM. Ainda assim, os resultados 

indicaram que o Programa contribuiu para a estruturação da APS, sobretudo nos 

municípios de menor porte, permitindo a fixação de médicos, estimulando a Educação 

Permanente, a organização do processo de trabalho e a troca de experiências, além das 

manifestações explícitas de apoio popular e melhoria do acesso a serviços médicos 

(JESUS; MEDINA; PRADO, 2017). 

A análise das práticas e processos de trabalho indicam que os profissionais do PMM 

realizavam menos da metade dos procedimentos esperados para o funcionamento da 

Atenção Primária a Saúde, embora relatassem saber fazer um número bem maior desses 

procedimentos (GIRARDI et al., 2016). Os principais motivos para a não realização 

relacionavam-se a deficiências de infraestrutura e falta de materiais nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), indicando a necessidade de convergência de programas e ações como o 

Requalifica-UBS. A inovação nas práticas realizadas foi outra constatação dos estudos 

com o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde, práticas clínicas 

diferenciadas, participação dos médicos no planejamento das agendas, fortalecimento das 

relações de equipe e articulação entre os profissionais, além do estabelecimento de 

vínculo com os usuários. 

Destaca-se, ainda, dentre as principais lacunas do Programa, apesar dos reflexos 

positivos sobre a implementação e qualificação da Atenção Primária à Saúde, que o 

Programa não consegue interferir nos entraves estruturais da Política Nacional de 

Atenção Primária devido ao caráter provisório, uma vez que dependia da renovação a 

cada três anos. Em segundo lugar, porque se constitui em um tipo de contrato temporário 

precário pelo fato de os médicos serem remunerados por bolsas (definida por 

remuneração atrativa) (CAMPOS; JUNIOR, 2016). 
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Pesquisas realizadas por Campos e Junior (2016) revelam que têm sido importantes 

as contribuições dos profissionais do PMM no cotidiano da Atenção Básica brasileira, a 

destacar que adotaram um padrão de responsabilidade sanitária que lhes tem propiciado 

construir vínculos e interação com os usuários. Estudo avaliativo realizado em 32 

municípios participantes do Programa constatou que 94,1% dos usuários entrevistados 

avaliaram a consulta do médico do programa como “muito boa” e “boa”; 98,1% 

declararam que o médico ouviu com atenção todas as suas queixas; e 87% relataram que 

compreenderam as explicações e indicações que o médico forneceu sobre a doença e o 

tratamento. Os autores afirmam que “os usuários estranharam, positivamente, que os 

médicos cubanos visitam a casa deles para verificar as condições de vida e assim melhor 

compreender os determinantes sociais da saúde”.  

O ano de 2019 inicia com diversos desafios para as políticas de saúde e o SUS, 

como o de garantir a reposição de mais de oito mil médicos que começaram a sair do país 

em novembro de 2018, em função da finalização do acordo de cooperação técnica entre 

Cuba e Brasil no âmbito do PMM. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), a saída dos profissionais cubanos coloca em risco a assistência de mais de 23 

milhões de pessoas residentes em 2.800 municípios de elevados indicadores de pobreza, 

necessidades e dificuldades de acesso a serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) 

(LIMA; CARVALHO; COELI, 2019). 

Cabe um esclarecimento acerca do fim da cooperação Brasil e Cuba, ocorreu por 

medida do presidente Bolsonaro, que declarou a “expulsão” dos médicos cubanos que 

possuíam missão no Brasil. O presidente afirmou que os profissionais médicos cubanos 

não possuíam o exame revalida, que consiste em um exame em que os médicos 

estrangeiros devem cumprir, realizar para que efetuem a medicina no país. Diante dessa 

situação, o governo de Cuba, negou-se a aceitar pondo fim a cooperação Brasil e Cuba. 

Como forma de superar essas lacunas assistenciais com a saída dos profissionais 

cubanos do PMM, o Ministério da Saúde abriu um processo seletivo visando à ocupação 

de vagas por médicos brasileiros. No entanto, até o início de 2018, informações do 

Ministério da Saúde apontaram que dos 34.653 médicos inscritos, apenas 3.276 tinham 

iniciado as atividades, tendo um número de desistência bastante significativo (LIMA: 

CARVALHO: COELI, 2019). 
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Nessa conjuntura, ressaltam-se medidas de médio prazo propostas pela Abrasco de 

negociações federativas, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e entre novo 

governo Federal, grupos e organizações representativas da sociedade, no intuito de 

equacionar problemas estruturais, como os relacionados à formação, provimento e 

fixação de médicos brasileiros, e aderir à maior adesão aos requisitos do SUS. Ressalta-

se que as negociações ocorrerão em um contexto de contingenciamento de recursos 

financeiros e piora das condições de vida no país, o que aumenta as responsabilidades e 

expectativas quanto aos acordos e proposições que possam responder de modo 

satisfatório aos interesses coletivos da população (LIMA; CARVALHO; COELI, 2019).  

Por fim, destaca-se que vivenciamos, na atualidade, um processo de luta pela 

vivência do SUS como um projeto político e democrático em um cenário com a forte 

sensação de um colapso da área pública e profunda dificuldade na continuidade de 

políticas sociais. Como foi referenciado que a construção do SUS pela Constituição 

Federal de 1988 aconteceu em uma conjuntura de disputa ideológica, reorganizando 

relações entre Estado e sociedade com bases marcadas pela presença do neoliberalismo, 

por um lado, e pela luta por uma reforma democrática do Estado e pressuposição dos 

formuladores do SUS (OLIVEIRA et al., 2019). 

Deve-se refletir, nesse contexto, sobre a formação do profissional em saúde, 

acrescidas as questões de democracia e as instituições que compõem Estado e Sociedade. 

O mérito do Programa é indiscutível, em momentos em que o que é sólido parece 

esfacelar-se no ar. Ferla (2018) utiliza a “metáfora” Marshall Berman para falar sobre a 

produção do capitalismo, direitos humanos, cidadania, liberdade, educação e saúde na 

sociedade. 

Autores como Pinto et al. (2018) destacam que vivenciamos, atualmente, a 

necessidade de dialogar sobre estratégias de sustentabilidade do Programa devido à 

Política do Programa Mais Médicos estar sendo disputada em ato e enfrentará o desafio 

de ser conduzida pelos principais adversários na arena política em que se consolidou. 

É prudente aguardar um pouco mais para avaliar o resultado concreto dessas 

políticas adotadas. Contudo, cabe ao governo, à sociedade e à academia fazer um 

acompanhamento cuidadoso desse processo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a produção de cuidados realizados pelos profissionais do Programa Mais 

Médicos no Brasil, no ano de 2015. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Analisar a relação entre o processo de trabalho dos médicos da cooperação cubana 

do Programa Mais Médicos (PMM) e alguns indicadores socioeconômicos no 

Brasil, na implantação do Programa. 

b) Analisar as ações em saúde realizadas pelos médicos cooperados cubanos e sua 

relação com características socioeconômicas dos municípios, no Brasil,  em 2015. 

c) Analisar as experiências inovadoras produzidas pelo Programa Mais Médicos no 

Rio Grande do Norte, em 2015.  
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4 MÉTODO 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

A pesquisa envolve dois estudos quantitativos e observacionais e 1 (um) estudo 

com abordagem qualitativa. Nos estudos quantitativos (artigos 1 e 2) foram utilizados 

dados secundários provenientes do Relatório da Primeira Visita de Supervisão (2015) no 

âmbito do Brasil, o qual contemplou 3816 municípios brasileiros, envolvendo 15397 

profissionais. 

Os critérios de seleção dos municípios foram: (a) municípios de pequeno porte; (b) 

maiores coberturas do programa; (c) exclusividade do PMM nas unidades de saúde; (d) 

indicadores de vulnerabilidade social (IDH, mortalidade infantil, dentre outros); e (e) 

observação de experiências inovadoras, as quais foram verificadas a partir de 

questionários aplicados aos supervisores (em apêndice), equipes e gestores  do Programa 

Mais Médicos, no sentido de identificar as experiências inovadoras na ótica desses atores. 

O estudo qualitativo foi realizado em 4 (quatro) municípios de pequeno porte do 

Rio Grande do Norte, que foram previamente identificados como experiências inovadoras 

do Programa. O processo de seleção dos municípios ocorreu tomando como base, em uma 

primeira fase, a caracterização e a distribuição dos profissionais do programa nos cenários 

estudados, com identificação da participação proporcional desses profissionais no 

incremento ou manutenção de cobertura da Atenção Primária. Posteriormente, realizou-

se uma análise que visou trazer à tona contribuição do Programa para a superação de 

lacunas assistenciais nas regiões de grande vulnerabilidade e dificuldades de acesso ao 

cuidado. 

A opção por focar em municípios de pequeno porte situados no semiárido, que 

geralmente enfrentam maiores dificuldades em fixar profissionais, motivou a 

determinação do ponto de corte para inclusão no universo do estudo representado pelos 

municípios com até 20 mil habitantes. Dos 101 municípios do estado com o programa, 

67 estão situados nessa faixa de porte populacional. 

Então, realizou-se uma seleção de sete municípios, dos quais quatro casos estão na 

VI Região de Saúde, dois na IV Região (Seridó) e um na Região Agreste, próximo à 

capital, Natal. Desses sete pré-selecionados, quatro foram escolhidos para os estudos de 
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caso, tendo como base o detalhamento das experiências inovadoras e uma melhor 

distribuição em termos regionais e de porte municipal: Jardim do Seridó, Vera Cruz, 

Venha Ver e Riacho de Santana.  

4.2 VARIÁVEIS 

No artigo “Programa Mais Médicos: processo de trabalho e indicadores 

socioeconômicos”, a variável dependente foi constituída pela agregação de dimensões 

conforme a Figura 2. 

  

 

Figura 2. Atividades que compõem a variável dependente. 

 

As variáveis independentes utilizadas foram: tipo de município; expectativa de anos 

de estudos aos 18 anos; Índice de Gini; recursos da atenção básica; e cobertura da atenção 

básica. 

No segundo artigo, “Produção de saúde no Programa Mais Médicos”: análise 

do perfil dos médicos na realização das ações de saúde, a variável dependente foi 

constituída por agregação conforme Figura 3. 
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Figura 3. Atividades que compõem as Ações de Saúde. 

 

As variáveis independentes utilizadas foram: região, tipo do município; e infra-

estrutura.  

 

4.3 COLETA DOS DADOS 

Nos artigos 1 e 2, os dados foram coletados utilizando os relatórios de primeira 

visita de supervisão pedagógica. Os relatórios foram preenchidos pelos supervisores do 

PMM e estão disponibilizados online, hospedados no site do Ministério da Educação e 

contidos em Sistema Webportfólio/UNA-SUS. Estes são referentes ao ano de 2015 e 
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contemplam todos os municípios e profissionais que aderiram ao Programa no período de 

implantação.  

O relatório é composto por dados pessoais do supervisor, médico supervisionado, 

local de atuação do médico supervisionado, unidades de saúde, processo de trabalho, 

ações em saúde, atenção à saúde, rede de saúde e educação permanente. Ressalta-se que 

o banco de dados é referente aos médicos de cooperação cubana. Para a coleta de 

informações, foram utilizadas as abas processo de trabalho (Artigo 1) e ações de saúde 

(Artigo 2). 

No terceiro artigo foram utilizadas como técnicas: o Grupo Focal,  a Observação da 

realidade e a Entrevista, contando com a contribuição de um roteiro semiestruturado. 

Realizaram-se 4 (quatro) grupos focais, sendo 1 (um) em cada município selecionado, a 

saber: Venha Ver, Riacho de Santana, Vera Cruz e Jardim do Seridó. 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados respeitando os critérios de inclusão e 

exclusão, de forma a manter a heterogeneidade do grupo: 4 (quatro) gestores, 22 (vinte e 

dois) profissionais da Atenção Básica, 4 (quatro) profissionais da rede, 5 (cinco) das 

Unidades Básicas de Saúde, 3 (três) do Controle Social e 7 (sete) usuários que 

participaram da Observação Direta. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

No primeiro artigo, “Programa Mais Médicos”: processo de trabalho e 

indicadores socioeconômicos”, realizou-se uma análise descritiva das variáveis 

estudadas, seguida de um agrupamento das variáveis que constituem o processo de 

trabalho, formando a variável dependente principal com três categorias: 1- “realiza todas 

as atividades”; 2- “deixa de realizar até 2 atividades”; 3- “deixa de realizar 3 ou mais 

atividades”. Posteriormente, realizou-se uma análise bivariada, por meio do teste do Qui-

quadrado de Pearson (p≤0,05), para verificar as variáveis candidatas à regressão múltipla. 

Em seguida, foi conduzida a regressão de Poisson com variância robusta, considerando o 

desfecho “número de atividades não realizadas”. 

No segundo artigo, “Produção de saúde no Programa Mais Médicos”: análise 

do perfil dos médicos na realização das ações de saúde, realizou-se uma análise 
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descritiva a partir da frequência das principais ações desenvolvidas pelos profissionais, 

com o objetivo de estabelecer um perfil dos profissionais com relação a essas ações, 

seguida de uma análise de correspondência múltipla, a qual gerou a variável “Produção 

em Saúde” e três perfis de profissionais. Após a inclusão de todas as variáveis relativas 

às ações de saúde realizadas (codificadas como “sim” e “não”) no modelo, é gerado um 

mapa perceptual no qual os agrupamentos podem ser observados e, desse modo, 

estabelecer os perfis que compõem uma variável latente. Por fim, fez-se uma associação 

dos perfis de profissionais com os indicadores com o objetivo de avaliar se esses 

diferentes perfis poderiam estar associados a determinadas características 

socioeconômicas dos municípios onde esses profissionais atuam. 

No terceiro artigo, O Programa Mais Médicos como catalisador da atenção 

primária à saúde: estudo de caso do Rio Grande do Norte, para fins de análise dos 

dados, optou-se pela proposta operativa que compreende três fases, a saber: ordenação 

dos dados; classificação dos dados e análise final. A proposta operativa ocorreu em 4 

(quatro) momentos, que possibilitou uma (re)leitura e (re)agrupamento das categorias 

publicadas no “Estudo de caso do Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte: 

caminhos percorridos, produções e criações de conhecimento no Semiárido Potiguar”, o 

que possibilitou uma (re)leitura das categorias. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O artigo “Programa Mais Médicos: processo de trabalho e indicadores 

socioeconômicos” e o artigo “Produção de saúde no Programa Mais Médicos: análise do 

perfil dos médicos na realização das ações de saúde” envolveram dados secundários, não 

sendo necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Já o artigo “O Programa Mais Médicos como catalisador da atenção primária à 

saúde: estudo de caso do Rio Grande do Norte” por se tratar de uma pesquisa com seres 

humanos seguiu os critérios e exigências estabelecidos pela Resolução CNS Nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, obedecendo às recomendações 

do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O projeto recebeu parecer 

final número 1.467.531 (em apêndice).  
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Resumo 

Objetivo: Analisar a relação entre o processo de trabalho dos médicos do Programa Mais 

Médicos (PMM) no Brasil e alguns indicadores socioeconômicos, no período de 2015. 

Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa que utilizou dados secundários dos 

relatórios de supervisão do PMM. A variável dependente foi a qualidade do processo de 

trabalho e as variáveis independentes foram o tipo de município, expectativa de anos de 

estudo, Índice de Gini, investimento em Atenção Primária à Saúde (APS) e cobertura de 

unidades de saúde. Na análise dos dados foi realizada a modelagem múltipla por regressão 

de Poisson com variância robusta. Resultados: Foram analisados dados de 3816 

municípios, abrangendo 15397 profissionais, excluindo-se alguns municípios que ainda 

não estavam contemplados pelo PMM. Destacam-se como variáveis socioeconômicas 

estratégicas e que explicam o modelo do processo de trabalho do PMM: o investimento e 

a cobertura da atenção básica. Tornou-se bastante evidente o princípio da equidade, pois 

os municípios mais vulneráveis e de maior cobertura realizam um maior número de 

atividades em seu processo de trabalho. Conclusões: Com a implantação do PMM e o 

provimento de médicos em regiões desassistidas ocorreu a consolidação do tripé processo 

de trabalho em saúde, atenção básica e equidade, tornando possível a efetivação de um 

processo de trabalho focado na APS. Isso implica na realização de maior número de 

atividades inerentes à APS, as quais não eram realizadas em função da ausência do 

profissional médico. Nesse sentido, o programa cumpre o seu papel de combater as 

desigualdades em municípios mais vulneráveis. 

Descritores: Indicadores Básicos de Saúde; Atenção Primária à Saúde, Cobertura de 

Serviços de Saúde. 
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Abstract 

Objective: To analyze the working process of the professionals of the More Doctors 

Program and its relationship with socioeconomic indicators. It is a quantitative study, in 

which secondary data from supervision reports of PMM were used. The dependent 

variable was the quality of working process in the Primary Care facilities and the 

independent ones were the type of municipality, education, Gini index, Primary Health 

Care investments and health facilities coverage. Data were analyzed from a multiple 

modelling based on Poisson regression with robust variance. Results: 15,397 doctors 

within 3816 municipalities were analyzed. Variables related to the working process the 

remained significant in the final model were the investments in Primary Health Care and 

the health facilities coverage. The results expressed the equity principle, as those 

municipalities with more vulnerable conditions and with higher coverage are prone to 

perform more activities in their working process, which allows a greater access to health 

services by the population. The implementation of the More Doctors Program and hence 

the provision of doctors in deprived regions promoted the consolidation of three main 

aspects namely the health working process, primary health care and equity, making 

possible to carry out a health working process focused on PHC. This implies in 

performing a greater number of activities that are inherent to PHC, which were not carried 

out due to the absence of doctors. The More Doctors Program fulfils its role on combat 

inequalities especially in those more vulnerable municipalities. 

Key words: Health Status Indicators, Primary Health Care, Health Services Coverage. 

 

  



 

Programa Mais Médicos: análise da produção de cuidados na Atenção Primária em Saúde      65 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil vivencia, na atualidade, um processo de luta pela sobrevivência do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os inúmeros desafios, destaca-se a reposição de 

oito mil médicos cubanos que deixaram o país em 2018 devido ao fim da cooperação 

técnica Brasil e Cuba, colocando em risco a assistência de 23 milhões de pessoas em 2800 

municípios vulneráveis1.  

No contexto internacional, diversos países adotaram medidas para suprir as 

lacunas de recursos humanos, em especial os médicos, com destaque para Canadá, 

Inglaterra, Holanda, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Chile e Portugal1,2,3,4,5.  

Scheffer, no estudo “Democracia Médica no Brasil”, mostrou uma maior 

concentração de médicos no setor privado, bem como demostrou e classificou as regiões 

brasileiras com maior razão de médicos por mil habitantes que prestavam serviços ao 

SUS: Sudeste (1,35 mil/habitante); Sul (1,21 mil/habitante); Centro-Oeste (1,13 /mil 

habitante), Nordeste (0,83 mil/habitante) e Norte (0,66 mil/habitante). Conforme aponta 

o estudo, o Brasil, em 2013, apresentava densidade de 1,85 e de 2,24 em 2018, dados 

ainda bem baixos ao serem comparados com países como Canadá (2,54 em 2015), Reino 

Unido (2,83 em 2016) e Austrália (3,5 em 2015). Com objetivo de cooperação 

internacional, é utilizado o mínimo de 1 médico para cada 1000 habitantes. No Brasil, 

apenas 823 municípios atingem um ou mais médicos por mil habitantes; destaca-se 

também que existem 374 municípios que atingem 1 médico para mil habitantes 6,7,8,9.  

Nesse contexto, emerge o Programa Mais Médicos (PMM) que foi lançado em 

julho de 2013, a partir Lei Nº 12.871, tendo como finalidade formar recursos humanos na 

área médica do SUS, com intuito de cumprir a responsabilidade prevista na Constituição. 

A política está estruturada em três eixos estratégicos: formação para o Sistema Único de 

Saúde (SUS); melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS); e 

provimento emergencial de médicos10.  

O PMM objetiva diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias; reduzir 

as desigualdades no acesso à saúde; fortalecer a Atenção Básica à Saúde (ABS); 

aprimorar a formação médica (por meio de parcerias entre a Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde – UNASUS e as Instituições Federais de nível superior – IFES); 

ampliar a inserção do médico em formação na ABS; fortalecer a política de educação 
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permanente no serviço; promover a troca de conhecimentos e experiências entre 

profissionais de saúde brasileiros e médicos formados no exterior; aperfeiçoar a formação 

de médicos para atuar nas políticas públicas do SUS; e, por fim, estimular pesquisas 

relacionadas aos SUS11. 

Diante da enorme demanda de profissionais médicos, o Programa recrutou 

médicos brasileiros e estrangeiros. Inicialmente, pequena parcela das vagas foi ocupada 

por médicos brasileiros formados no Brasil, seguida da fixação de médicos brasileiros 

formados no exterior e só a partir daí a ocupação por médicos estrangeiros de mais de 40 

países, com preponderância dos profissionais cubanos, que ocuparam quase 85% das 

vagas. Em 2015, 100% das vagas foram ocupadas por médicos cubanos. Em 2018, foi 

rompida a cooperação Brasil e Cuba, o que culminou com a saída de oito mil médicos 

cubanos, refletindo em uma enorme dificuldade de ocupar as vagas por médicos 

brasileiros1. 

Além dessa situação, o Programa Mais Médicos vivencia diversos desafios 

relacionados à própria perspectiva de continuidade do mesmo. Logo, as rupturas no 

processo de trabalho, com a substituição de médicos das equipes preexistentes, 

desigualdades regionais na distribuição dos médicos, incipiência de vínculos estáveis para 

fixação de profissionais, deficiência na gestão do trabalho e da educação, fragilidades nas 

redes regionalizadas e hierarquizadas de atenção à saúde, ausência de transformação dos 

modelos de atenção/gestão e carência de uma assistência de qualidade à população 

representam os principais desafios apontados pela literatura para a consolidação do 

PMM6,11. 

Diante dessa realidade, parece clara a necessidade de se investigar o processo de 

trabalho realizado com o processo de implantação do PMM, tendo em vista que se trata 

de trabalhar com o eixo de provimento emergencial, que significa alocar profissionais 

para áreas remotas e vulneráveis, a partir de estudos que caracterizem o contexto em que 

tais desafios estão inseridos. Portanto, buscar associações entre os indicadores 

socioeconômicos e o processo de trabalho no PMM, em diferentes realidades, representa 

uma importante ferramenta para o planejamento e a formulação de políticas capazes de 

contribuir para a superação desses desafios, sobretudo a fim de justificar a continuação 

de tal política.  
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Assim, o estudo em questão teve como objetivo analisar a relação entre o processo 

de trabalho dos médicos da cooperação cubana do Programa Mais Médicos e alguns 

indicadores socioeconômicos contextuais.  

 

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e observacional, na qual foram utilizados 

dados secundários provenientes do relatório da primeira visita de supervisão (2015) do 

PMM, realizada nos 3816 municípios brasileiros, envolvendo 15.397 profissionais.  

Os relatórios de supervisão pedagógica foram preenchidos pelos supervisores do 

PMM e estão disponibilizados online, hospedados no site do Ministério da Educação e 

contidos em Sistema Webportfólio/UNA-SUS.  

Esses relatórios compõem um elenco de estratégias de supervisão das atividades 

de todos os médicos do Programa. Essa supervisão é realizada por universidades que 

selecionam os supervisores para apoiar a adaptação e o relacionamento desses 

profissionais com o município/serviço em que está inserido. Orientam os profissionais, 

buscando facilitar sua ambientação ao SUS e o preconizado pelo Programa, identificam 

necessidades de aprendizado, elaboram planos de estudo e educação e são referência para 

esclarecer dúvidas e compartilhar algumas decisões. 

O relatório é composto por dados pessoais do supervisor, médico supervisionado, 

local de atuação do médico supervisionado, unidades de saúde, processo de trabalho, 

atenção à saúde, rede de saúde e educação permanente. O banco de dados é referente aos 

médicos de cooperação cubana objetivando analisar o processo de trabalho específico dos 

profissionais cooperados. 

Este estudo se deteve mais especificamente ao processo de trabalho, representado 

por um conjunto de variáveis dependentes, a saber: (a) reuniões em equipe; (b) 

acolhimento da equipe; (c) participação do médico no acolhimento; (d) discussão do 

projeto terapêutico; (e) participação do médico nas visitas domiciliares; (f) planejamento 

em equipe; e (g) indicadores de saúde. 

Foram utilizadas também variáveis independentes socioeconômicas, selecionadas 

a partir de um estudo exploratório, a fim de verificar a viabilidade para o modelo a ser 
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testado. Em seguida, buscaram-se correlações destas com a variável dependente principal 

(representada pelo somatório de todas as dependentes citadas anteriormente). A partir das 

correlações, foram excluídas as que apresentaram maior colinearidade entre si, além do 

respaldo da literatura. Ao final, foram selecionadas as seguintes variáveis independentes 

para compor o modelo: tipo de município; expectativa de anos de estudo; desigualdade 

de renda (Índice de Gini); recursos da atenção básica e cobertura de unidades de saúde 

(Quadro 1). 

Quanto à análise estatística, realizou-se uma análise descritiva das variáveis 

estudadas, seguida de um agrupamento das variáveis que constituem o processo de 

trabalho, formando a variável dependente principal com três categorias: “realiza todas as 

atividades”; “deixa de realizar até 2 atividades”; e “deixa de realizar 3 ou mais 

atividades”. Posteriormente, fez-se uma análise bivariada, por meio do teste do Qui-

quadrado de Pearson (p≤0,05), para verificar as variáveis candidatas à regressão múltipla. 

Em seguida, realizou-se a regressão de Poisson com variância robusta, considerando o 

desfecho “número de atividades não realizadas”.  

 Por fim, cabe destacar que esta pesquisa envolveu dados secundários, não sendo 

necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Quadro 1. Descrição das variáveis dependentes e independentes 

Variáveis Dependentes 

Variável Descrição Categorias 

Acolhimento Consiste na maneira de receber ou ser recebido. SIM 

NÃO 

Acolhimento do 

Médico 

Consiste na presença do médico no ato ou maneira de receber. SIM 

 NÃO 

Discussão do Projeto 

Terapêutico pela 

equipe 

É um conjunto de propostas e de condutas terapêuticas articuladas para um 

sujeito individual e coletivo resultado da discussão coletiva de uma equipe 

interdisciplinar. 

SIM 

NÃO 

Visita domiciliar pelo 

médico 

É uma forma de atenção voltada ao atendimento de uma família ou indivíduo 

que é prestada nos domicílios ou com os recursos sociais locais contando 

também com a presença do médico. 

SIM 

NÃO 

Planejamento em 

equipe 

Elaborar um plano ou planta em equipe para o alcance de determinado 

objetivo. 

SIM 

NÃO 

Indicadores de Saúde São parâmetros utilizados internacionalmente com objetivo de avaliar, do 

ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como fornecer 

subsídios aos planejamentos de saúde. 

SIM 

NÃO 

Variáveis Independentes 

Variável Descrição Categorias 

Tipo de município É uma divisão administrativa com estatuto corporativo e que, geralmente, 

possui governo e (ou) jurisdição próprios. Por "município", entende-se o 

espaço territorial político, por vezes com capital e interior, dentro de um estado 

e administrado por uma prefeitura. 

Capital e 

Interior 

Expectativa de anos 

de estudo aos 18 anos 

Número médio de anos de estudo que uma geração de crianças que ingressa 

na escola deverá completar ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se 

mantiverem ao longo da vida escolar. 

Anos de 

estudo 

Índice de Gini Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo 

a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade 

(a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, 

quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). 

O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 

particulares permanentes. 

0 a 1 

IDH Média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e Longevidade, 

com pesos iguais. 

0 a 1 

Recursos da Atenção 

Básica 

Valor investido em atenção primária, dividido por toda a população em 2010. Reais per 

capita 

Cobertura de 

Unidades de Saúde 

Número de equipes de atenção primária (Programa Saúde da Família) 

multiplicado por 3450, dividido por toda a população. 

1:10.000 

 

 

RESULTADOS 

Foram analisados dados dos relatórios da primeira visita de supervisão de 3816 

municípios, abrangendo 15.397 profissionais do Brasil. Para efeitos de análises, foram 

excluídos alguns municípios que ainda não estavam contemplados pelo programa. 
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Os resultados revelaram que algumas variáveis socioeconômicas explicam o 

modelo do processo de trabalho do Programa Mais Médicos, conforme apresentado nas 

Tabelas 1 e 2. 

A Tabela 1 revelou a partir da análise bivariada que todas as variáveis tiveram 

nível de significância abaixo de 0,2 e, portanto, foram incluídas no modelo de regressão 

múltipla de Poisson. A variável “expectativa de anos de estudo” foi a única que não se 

mostrou associada ao processo de trabalho dos médicos do PMM. 

Os resultados demonstraram que a realização de um maior número de atividades 

inerentes ao processo de trabalho dos profissionais médicos na Atenção Primária à Saúde 

ocorreu nas capitais (41,8%), em municípios que apresentavam escolaridade média de até 

9,16 anos de estudo (37,5%), com maior Índice de Gini (40,2%) e menor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (40,2%). Destaca-se, ainda, que a realização de todas 

as atividades de processo de trabalho ocorreu em municípios com maior investimento per 

capita em APS (39,2%), associados à maior cobertura das Unidades Básicas de Saúde 

(367%).  

 Em relação aos municípios que deixaram de realizar 3 ou mais atividades 

relacionadas ao processo de trabalho, os dados demonstraram que os mesmos se 

concentravam no interior (29,3%), em municípios que apresentavam maior expectativa 

de anos de estudo (29,3%). Ocorreu, também, em municípios com menor Índice de Gini 

(40,2%), mais desenvolvidos (IDH) 25,8%, menor Investimento per capita em APS 

(25,2%) e com menor cobertura das Unidades de Saúde (26,1%).  
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Tabela 1. Análise descritiva da variável relativa ao processo de trabalho em relação às 

variáveis independentes socioeconômicas. Brasil (2015). 

 Realiza todas as 

atividades 

Deixa de realizar 

de 1 a 2 atividades 

Deixa de realizar 3 

ou mais atividades 

 

 N % n % n % p 

Tipo de município        

Capital 839 41,8 729 36,3 438 21,8 <0,001 

Interior 5.289 35,7 5.192 35,0 4.338 29,3  

Expectativa de anos de estudo      

Acima de 9,94 1973 35,6 1930 34,8 1640 29,6 0,058 

De 9,16 a 9,94 2021 36,1 2018 36,1 1556 27,8  

Até 9,16 2134 37,5 1973 34,7 1580 27,8  

Índice de Gini        

Até 0,49 1724 30,7 2015 35,9 1871 33,4 <0,001 

De 0,491 a 0,550 2189 38,4 1936 33,9 1578 27,7  

Acima de 0,550 2215 40,2 1970 35,7 1327 24,1  

IDH        

Acima de 0,737 1938 35,3 1947 35,4 1610 29,3 <0,001 

De 0,643 a 0,37 1929 35,4 2066 36,2 1713 30,0  

Até 0,643 2261 40,2 1908 33,9 1453 25,8  

Investimento per capita em APS       

Acima de 43,3 2196 39,2 1994 35,6 1412 25,2 <0,001 

De 28,3 a 43,3 2027 35,6 2048 36,6 1523 27,2  

Até 28,3 1905 33,9 1879 33,4 1841 32,7  

Cobertura de Unidades de Saúde      

Acima de 1,76 2068 37,0 2056 36,8 1460 26,1 <0,001 

De 0,69 a 1,76 1989 35,6 2006 35,9 1589 28,5  

Até 0,69  2038 36,5 1841 33,0 1708 30,6  
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A Tabela 2 mostra os resultados da regressão múltipla, na qual a variável IDH 

perdeu a significância. Com a regressão múltipla, os municípios com a expectativa de até 

9,16 anos de estudo passaram a apresentar uma relação direta com a prevalência de 

atividades não realizadas. O mesmo ocorreu para os municípios com investimento per 

capita em APS de até 28,3 reais. 

 

Tabela 2. Modelagem por Regressão de Poisson para a verificação da relação entre as 

variáveis independentes e a variável dependente (n=16.825) 

 Atividades não 

realizadas 

Razões de Prevalência (RP)  

Estimada pela Regressão de Poisson 

Variáveis Média (IC95%) Não Ajustada  Ajustada  

Tipo de município  RP (IC95%) p RP (IC95%) p 

Capital 1,44 (1,36-1,51) 1  1  

Interior 1,80 (1,77-1,83) 1,25 (1,20-1,30) <0,001 1,30 (1,24-1,36) <0,001 

Expectativa de anos de estudo    

Acima de 9,94 1,82 (1,77-1,87) 1  1  

De 8,16 a 9,94 1,75 (1,69-1,80) 0,96 (0,93-0,99) 0,005 1,03 (1,00-1,06) 0,028 

Até 9,16 1,71 (1,66-1,76)  0,94 (0,91-0,96) <0,001 1,04 (1,01-1,08) 0,007 

Índice de Gini      

Até 0,49  2,02 (1,97-2,08) 1    1  

De 0,491 a 0,550 1,70 (1,64-1,74)  0,83 (0,81-0,85)  <0,001 0,86 (0,84-0,89) <0,001 

Acima de 0,550 1,56 (1,51-1,61)  0,77 (0,75-0,79) <0,001 0,84 (0,81-0,87) <0,001 

Investimento per capita em APS em reais    

Acima de R$ 43,3 1,58 (1,53-1,63) 1  1  

De R$ 28,3 a R$ 43,3  1,71 (1,66-1,76)  1,08 (1,04-1,1)  <0,001 1,10 (1,07-1,13) <0,001 

Até R$ 28,3 1,98 (1,92-2,03)  0,89 (0,86-0,91) <0,001 1,28 (1,23-1,32) <0,001 

Cobertura de Unidades de Saúde (UBS/10.000 hab.)    

Acima de 1,76 1,65 (1,60-1,70) 1  1  

De 0,69 a 1,76 1,80 (1,72-1,82)  1,07 (1,04-1,10)  <0,001 1,04 (1,00-1,07) 0,011 

Até 0,69 1,85 (1,80-1,91)  1,12 (1,09-1,15) <0,001 1,07 (1,04-1,12) <0,001 

 

DISCUSSÃO 

A pesquisa evidenciou o tripé em saúde formado pela equidade, processo de 

trabalho e Atenção Primária à Saúde, considerando que municípios mais vulneráveis 

realizavam um maior número de atividades inerentes ao processo de trabalho da APS. 
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Entretanto, as atividades analisadas neste estudo (que compõem o processo de trabalho) 

não são da ordem da inovação ou da reinvenção, mas são inerentes ao cumprimento da 

rotina da Atenção Primária à Saúde e da produção de cuidados em saúde. Devido às 

lacunas na operacionalização do processo de trabalho na APS, passam a ser analisadas 

como (re)invenção e essenciais para uma oferta de assistência de um cuidado integral nos 

serviços de saúde. 

Santos et al (2019) destaca que a participação dos médicos cubanos em atividades 

previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) jamais havia ocorrido na 

maioria dos municípios: atendimento à demanda espontânea e programada; visitas 

domiciliares; atividades educativas; programas de saúde; e participação em reuniões 

regulares para o planejamento de ações com a equipe. Estas passaram a ser realizadas 

com a implantação do PMM.9  

Em relação ao tipo de município, o estudo constatou que ocorreu a consolidação 

de um maior número de atividades nas capitais devido à existência de uma infraestrutura 

mais apropriada e maior facilidade de acesso, ao se comparar com o interior. O que se 

torna um contraponto ao estudo realizado por Carneiro et al. (2018) e Santos et al. (2019), 

que objetivou avaliar o desempenho da Estratégia Saúde da Família (ESF) após a 

implementação do PMM no território de Marajó/PA, constatando que o PMM cumpriu 

seu papel atuando com maior eficácia em regiões ribeirinhas, áreas de difícil acesso na 

ilha de Marajó. 12.  

 O PMM teve um papel fundamental em atrair e fixar médicos em áreas (interior, 

remotas, rurais e de alta vulnerabilidade), garantindo maior equidade no acesso aos 

serviços, a destacar na região Norte e Nordeste. Possibilitou também a realização de um 

processo de trabalho mais condizente com as necessidades de saúde da população. O 

estudo destaca ainda que no interior das equipes os médicos cubanos se integram aos 

processos de trabalho. Nessa perspectiva, os resultados encontrados por Santos et al. não 

condizem com o resultado desta pesquisa, que aponta a efetivação de maior número de 

atividades em capitais. 9 

Os dados encontrados nesta pesquisa revelam que existe uma articulação entre três 

variáveis, cobertura, investimento per capita em saúde e Índice de Gini, que são 

consideradas estratégicas na análise de uma Política Pública, indicando que a alocação de 
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recursos, na perspectiva do Programa Mais Médicos, ocorre em municípios mais 

vulneráveis, de maior cobertura de UBS e maior desigualdade em saúde. 

A cobertura é um indicador relevante na avaliação da APS e da atuação das 

Equipes de Saúde da Família no Brasil por possibilitar melhor acesso aos serviços e aos 

sistemas de saúde. Os resultados demonstram que os municípios com menor porte 

populacional apresentam maiores coberturas por parte da ESF, o que não se traduz, 

necessariamente, em maior acessibilidade geográfica ou organizacional 10,11. 

Acrescenta-se também que a cobertura, por possibilitar o acesso aos sistemas, torna-

se efetiva na operacionalização do processo de trabalho. Kemper et al. (2018) destacam 

que com a implantação do PMM ocorreu a ampliação da cobertura. Atualmente, o Brasil 

possui mais de 40.000 Equipes de Saúde da Família implantadas, responsáveis pela 

cobertura de 130 milhões de pessoas. O PMM contribuiu para reduzir a carência de 

médicos em regiões prioritárias e vulneráveis, a exemplo das regiões Norte e Nordeste, 

reafirmando o princípio da equidade que foi reforçado neste trabalho12. 

Em relação aos investimentos na Atenção Primária à Saúde, constatou-se que 

quanto maior a alocação de recursos para áreas vulneráveis, maior desenvolvimento da 

APS. Pesquisa realizada por Mendonça; Diercks; Koppittke (2019) objetivou avaliar a 

Atenção Primária à Saúde conforme a metodologia por Starfield e Shy e concluiu que os 

municípios que apresentam valores gastos per capita muito baixos estão associados aos 

piores escores da APS, o que entra em consonância com os de países europeus, que 

relacionaram a melhoria da Atenção Primária a uma melhor saúde da população, menores 

taxas de hospitalizações, menor desigualdade socioeconômica, sendo as despesas globais 

em saúde melhores em países com melhor APS.  

 Entretanto, no contexto do SUS, a APS tem sido marcada por uma trajetória de 

redução de montantes de recursos devido ao subfinanciamento estrutural do sistema13. Ao 

final de 2017, o Brasil vivencia um enxugamento da Atenção Básica, não apenas na 

ordem do recurso, mas na sua concepção e financiamento. Enfrentamos uma perspectiva 

de “desfinanciamento” da saúde, que pode culminar com o aniquilamento das tentativas 

de construção do sistema universal e especialmente da Atenção Primária à Saúde. De fato, 

ocorreram cortes drásticos dos gastos públicos, justificados na tentativa de se alcançar um 

equilíbrio fiscal. A Emenda Constitucional (EC) 95/2016 limitou a expansão dos gastos 
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públicos (despesas primárias) por 20 anos. Constatou-se uma perda de R$ 9,2 bilhões 

para o orçamento do Ministério da Saúde em 2016, intensificando o subfinanciamento do 

SUS13. 

 Os autores acrescentam que os impactos são diretos e imediatos nos processos de 

trabalho das equipes em saúde e nas condições de saúde da população, refletindo, 

transversalmente, no processo de trabalho das equipes e nos principais indicadores de 

saúde, a destacar: aumento da mortalidade infantil e diminuição na oferta de cobertura de 

vacina, prejudicando o atendimento dos hospitais e o desenvolvimento das ações e 

serviços da atenção básica13. 

Torna-se essencial incluir nas análises de saúde indicadores de serviços (gastos 

per capita em saúde) e de desigualdades (Índice de Gini). A maior parte com Índice de 

Gini inferior a 0,4 e que faz parte do grupo com menores escores da APS mostra baixa 

desigualdade de renda.  

Uma revisão bibliográfica do PMM12, com a finalidade de fornecer um panorama 

acerca do programa, concluiu que a implantação do Programa Mais Médicos trouxe 

melhoria aos processos de trabalho, por exemplo, os relatos de gestores e profissionais de 

saúde citando que a integração do profissional médico ampliou a capacidade de 

diagnóstico dos problemas do território, bem como maior agilidade e continuidade no 

tratamento dos usuários, com melhor acolhimento, vínculo e respeito com o usuário, em 

virtude da melhor valorização humana dos usuários, com sensível responsabilidade 

desses profissionais em resolver os problema de saúde. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o provimento de médicos em regiões desassistidas 

possibilitou a efetivação de um processo de trabalho com forte evidência do princípio da 

equidade, tendo em vista que passou a ser realizado em municípios mais vulneráveis, em 

que há maior fixação do profissional médico, com maior Índice de Desigualdade (Gini), 

menor escolaridade e maior cobertura da Atenção Primária à Saúde. 

Com a implantação do Programa Mais Médicos, a equipe passou a realizar um 

maior número de atividades devido ao provimento de profissionais em regiões 
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desassistidas e à fixação desse profissional, que passou a realizar um processo de trabalho 

mais efetivo, inviabilizado anteriormente pela ausência ou grande rotatividade de 

médicos nas equipes.  

As variáveis socioeconômicas são fundamentais para explicação do processo de 

trabalho com a implantação do PMM nos municípios brasileiros. Destaca-se no estudo o 

eixo de financiamento e a cobertura da atenção básica para a efetivação de um processo 

de trabalho condizente com as reais necessidades da população, tendo em vista que a 

alocação de recursos para regiões mais vulneráveis pode possibilitar uma melhora na 

infraestrutura das unidades, maior número de recursos humanos, insumos e 

equipamentos, que são essenciais para uma melhor qualidade da assistência.  

Conforme discutido, para fortalecer a atenção primária à saúde e para a realização 

de um processo de trabalho efetivo, tornam-se fundamentais investimentos e aumento de 

sua cobertura em áreas desassistidas e vulneráveis. Mas também, principalmente, que os 

profissionais médicos apresentem sensibilidade e flexibilidade em uma equipe de saúde 

para que realizem de forma efetiva as atividades que já fazem parte do processo de 

trabalho da Atenção Primária à Saúde. 
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Resumo 

Objetivo: Analisar as ações em saúde realizadas pelos médicos cooperados cubanos e 

sua relação com características socioeconômicas dos municípios, contidas no primeiro 

relatório de visita de supervisão, em 2015. Método: Pesquisa quantitativa que utilizou 

dados secundários dos relatórios da primeira visita de supervisão do Programa Mais 

Médicos. A variável dependente foram as ações em saúde e as variáveis independentes 

foram o tipo de município e infraestrutura. Utilizou-se a análise de correspondência 

múltipla para a identificação da variável latente, relativa ao perfil do profissional com 

relação às ações realizadas, a qual foi associada às características dos municípios por 

intermédio de análise de frequência. Resultados: Foram obtidos três perfis de 

profissionais, que possuem suas práticas associadas à formação profissional, 

consolidando-se como um fator determinante para efetivações de ações condizentes com 

as reais necessidades da população. Tais achados estiveram associados às variáveis 

socioeconômicas, tendo como destaques a infraestrutura das unidades e o tipo de 

município. A partir dos resultados observados, sugerem-se estratégias para ampliar o 

escopo das práticas desenvolvidas na APS, na perspectiva de formação e educação 

permanente de profissionais de saúde, sendo fundamental a ênfase no cotidiano do 

serviço.  
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Descritores: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Política de Saúde. 

Abstract 

Objective: To analyze the health actions carried out by the Cuban cooperated physicians 

and their relationship with socioeconomic characteristics of the municipalities, contained 

in the first supervision visit report, in 2015. Method: Quantitative research that used 

secondary data of the reports of the 1st supervision visit of the “More Doctors” Program. 

The dependent variable were the health actions and the independent variables were type 

of municipality, Human Development Index (HDI), Investment in Primary Health Care 

(PHC), health center coverage, rural population and total population. Multiple 

correspondence analysis was used with a view to the identification of the latent variable, 

related to the profile of the professional with respect to the actions/procedures carried out 

to which it was associated the characteristics of the municipalities through frequency 

analysis Results: three profiles of professionals were obtained, who have their practices 

associated to the professional training, consolidating as a determining factor for the 

carrying out of actions compatible with the actual needs of the population. Such findings 

were associated to the socioeconomic variables, with emphasis on funding, health center 

infrastructure and coverage. From the observed results, we suggest strategies to expand 

the scope of the practices carried out in the Primary Health Care, from the perspective of 

training and the permanent education of health professionals, being of paramount 

importance the focus on the everyday life of the service. 

 

Keywords: Primary Health Care; Family Health; Health Policies 

 

Introdução 

A insuficiência de trabalhadores, a transição demográfica/epidemiológica e a 

implementação de novos modelos assistenciais interferem na necessidade de profissionais 

da saúde e representam os principais nós críticos do acesso universal às ações de saúde 

1,2,3. 

A escassez de médicos para ocupar postos de trabalho no sistema de saúde 

brasileiro é um problema bastante complexo e multifatorial que não se restringe à 

superação de uma relação médico-habitante desfavorável. Ao longo do tempo, novos 

postos de trabalho médico têm sido ofertados no país, sendo o número de vagas superior 

ao número de médicos formados4.  

Países como Canadá, Inglaterra, Holanda e Austrália dependem de profissionais 

estrangeiros para atender às demandas da sua população. A Austrália também lida com a 
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escassez profissional em áreas remotas e o número de estágios de medicina não é 

suficiente para atender as suas necessidades5.  

No Brasil, essa escassez não se distribui uniformemente devido às questões 

geográficas e por conta dos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde 

(SUS). A Atenção Primária à Saúde (APS) é quem mais sofre com essa realidade, na qual 

há grande rotatividade dos médicos e as vagas não são preenchidas em municípios com 

maior vulnerabilidade social6. 

Nesse contexto, foi lançado o Programa Mais Médicos (PMM), instituído pela Lei 

nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, tendo como proposta principal avançar na solução 

dos problemas referentes à APS no âmbito do SUS. O programa tem por finalidade formar 

profissionais de saúde na área médica do SUS. Para tanto, o mesmo está estruturado em 

três eixos estratégicos: formação para o SUS; melhoria da infraestrutura das Unidade 

Básicas de Saúde (UBS) e provimento emergencial de médicos em áreas vulneráveis4,7,8,9. 

A implementação do PMM foi marcada pela forte resistência da corporação 

médica em razão da participação de médicos estrangeiros, especialmente os cubanos. A 

resistência se apoiou em aspectos relacionados a lacunas de profissionais de saúde no  

mercado de trabalho e à formação médica, quanto à abrangência e ao escopo das práticas 

estrangeiras. Questionava-se, também, a qualidade da formação médica cubana para 

cumprir com a complexidade das ações exigidas para atuação na atenção básica do SUS10. 

Decorridos mais de seis anos da instituição do PMM, com recrutamento de mais 

de 18 mil médicos entre 2013 e 2016, verifica-se redução da escassez de médicos na 

atenção básica, sobretudo em áreas mais vulneráveis. O programa se capilarizou por 

quase todo o território nacional, com a maior participação de médicos cubanos, que, até 

2014, representavam 79% dos participantes10. 

Apesar dos reflexos positivos sobre a implementação e qualificação da atenção 

básica, o programa não conseguiu intervir nos entraves estruturais da Atenção Primária à 

Saúde no âmbito do SUS, devido ao seu caráter provisório e, também, por conta dos 

contratos temporários, em que os médicos do programa são remunerados por meio de 

bolsas fixas11,12.  

Diante desses questionamentos, o estudo em questão tem por objetivo analisar as 

ações em saúde realizadas pelos médicos cooperados cubanos e sua relação com 
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indicadores socioeconômicos, contidas nos relatórios da primeira visita de supervisão do 

PMM, realizada em 2015.  

 

Método 

Desenho e fonte de dados 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e observacional com base em dados 

secundários provenientes dos relatórios da primeira visita de supervisão do PMM, 

realizada em 2015, nos 3816 municípios brasileiros.  

Os relatórios de supervisão pedagógica são preenchidos pelos supervisores do 

PMM, disponibilizados online, hospedados no site do Ministério da Educação e estão 

contidos em Sistema Webportfólio/UNA-SUS. Trabalhou-se com o elenco de ações de 

promoção, prevenção e assistência à saúde que abrange aspectos do rol de atividades dos 

médicos que apontam para um cuidado abrangente e resolutivo, como a carteira ampla de 

serviços para promoção, prevenção e assistência, atenção à demanda espontânea e 

programada, integração com outros serviços de saúde, interdisciplinaridade, 

planejamento das intervenções e utilização de protocolos assistenciais10. 

Este estudo se deterá mais especificamente nas ações de saúde do Programa Mais 

Médicos, representado por um conjunto de variáveis (Quadro 1), a saber: a) ações de 

educação em saúde; b) ações para promoção da alimentação saudável e prática de 

exercícios físicos; c) ações de promoção e prevenção (imunização); d) ações de promoção 

e prevenção (coleta de citológico); e) ações de saúde da criança; f) ações de saúde da 

mulher; g) ações de saúde do adulto; h) ações de saúde mental e de demanda espontânea; 

e g) atendimento de urgências e emergências. 

Já as variáveis independentes estão relacionadas à condição socioeconômica dos 

municípios onde os médicos cubanos estavam atuando no momento da supervisão, dentre 

elas o tipo do município e a infraestrutura das unidades. Mais detalhes sobre as variáveis 

estudadas se encontram no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Descrição das variáveis dependentes e independentes 

Variáveis Dependentes 

Variável Descrição Categorias 

Educação em Saúde São ações que estimulam a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o 

engajamento da população, bem como sua participação, em assuntos relacionados à 

saúde e qualidade de vida, através de ações educativas. 

0-SIM 

1-NÃO 

Promoção de 

alimentação 

saudável e práticas 

de exercícios físicos 

Tem por objetivo apoiar estados e municípios brasileiros no desenvolvimento da 

promoção e proteção à saúde da população, com a prática de exercícios físicos, 

possibilitando um pleno potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com 

qualidade de vida e cidadania. 

0-SIM 

1-NÃO 

Promoção e 

Prevenção 

(imunização) 

São ações cujos objetivos sejam a prevenção, o controle, a eliminação e a 

erradicação das doenças imunopreveníveis, através da vacinação, assim como a 

redução da morbimortalidade por certos agravos, sendo a sua utilização bastante 

custo-efetiva. 

0-SIM 

1-NÃO 

Promoção e 

Prevenção (coleta 

de citológico) 

Realizar ações de rastreamento do câncer de colo do útero, de acordo com as 

Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero vigente. 

0-SIM 

1-NÃO 

Saúde da Criança São ações que devem ser desenvolvidas desde a Atenção ao Recém-Nascido, 

Incentivo e qualificação ao crescimento e desenvolvimento, vigilância de 

mortalidade infantil e fetal; prevenção da violência e promoção de uma cultura de 

paz, e Promoção, prevenção e proteção e apoio ao aleitamento materno. 

0-SIM 

1-NÃO 

Saúde da Mulher São ações que visam evitar os principais problemas que acometem a mulher, tais 

como mortalidade materna, aborto, gravidez indesejada e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, que estão contidas no Programa Integral de Assistência à mulher. 

0-SIM 

1-NÃO 

Saúde do Adulto Tem como foco a Proteção Integral ao Adulto, atuação específica na saúde desse 

público, entre os quais, Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus, Tuberculose, 

Hanseníase e Saúde do Homem. 

0-SIM 

1-NÃO 

Saúde Mental São ações utilizadas para proporcionar qualidade de vida aos usuários e prevenir 

os Transtornos Mentais.  

0-SIM 

1-NÃO 

Demanda 

Espontânea 

Constitui-se em qualquer atendimento não programado na Unidade de Saúde. 

Representa uma necessidade momentânea do usuário. Pode ser uma informação, 

um agendamento de consulta, uma urgência ou uma emergência. 

0-SIM 

1-NÃO 

Urgência e 

Emergência 

São ações imprevistas que podem causar agravo  

à saúde com ou sem risco de morte, o usuário necessita de assistência à saúde 

imediata.  

0-SIM 

1-NÃO 

Variáveis Independentes 

Variável Descrição Categorias 

Região Região natural do Brasil, divisão do IBGE baseada em características geográficas Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste 

Tipo de município Tipo de município com relação ao fato de ser capital ou interior Capital e Interior 

Infraestrutura Avaliação geral feita pelo supervisor no questionário a respeito da qualidade da 

infraestrutura de saúde que o mesmo encontrou. 

Adequada e 

Inadequada 
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Análise dos dados 

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva a partir da frequência das 

principais ações desenvolvidas pelos profissionais. Com o objetivo de estabelecer um 

perfil dos profissionais com relação a essas ações, fez-se uma análise de correspondência 

múltipla, a qual gerou a variável “Produção em Saúde” e três perfis de profissionais. A 

análise de correspondência é o método aplicável para situações em que se deseja analisar 

uma variável latente a partir da combinação de diferentes variáveis categóricas. Após a 

inclusão de todas as variáveis relativas às ações de saúde realizadas (codificadas como 

“sim” e “não”) no modelo, é gerado um mapa perceptual, no qual os agrupamentos podem 

ser observados em dimensões: 1, 2  e 3, desse modo, pode-se estabelecer a caracterização 

das ações de saúde que compõem uma variável latente. Por fim, foi feita uma associação 

dos perfis de profissionais com os indicadores com o objetivo de avaliar se esses 

diferentes perfis poderiam estar associados a determinadas características 

socioeconômicas dos municípios onde esses profissionais atuam. 

Considerações Éticas 

Esta pesquisa envolveu dados secundários, não sendo necessária a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Resultados  

 A Figura 1 traz os resultados em relação às ações em saúde, divididas por estratos 

e regiões brasileiras. No tocante à realização das ações, as mais realizadas por estrato de 

região foram ações de demanda espontânea, realizadas com maior frequência nas regiões 

Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. 

 Em seguidas podemos observar as ações de ciclos programáticos, como saúde da 

criança, da mulher e do adulto. Em relação às ações de saúde da criança e da mulher, são 

realizadas com maior frequência nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e de saúde 

do adulto nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo menos realizadas nas regiões 

Norte. 

  As ações menos realizadas foram as de Saúde Mental, Urgências e Emergências, 

e as ações de Promoção e Educação em Saúde e Prevenção de doenças e agravos. 
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 Fazendo uma leitura por estrato de região, verifica-se que as ações de Urgência e 

Emergência e de Saúde Mental, bem como as ações voltadas para a promoção da 

alimentação saudável e prática de exercícios físicos, ocorrem mais nas regiões Sul e 

Sudeste, tendo menor efetivação na região Norte do País. Observa-se que as ações de 

Promoção e Prevenção (coleta de citológico) e Promoção e Prevenção (imunização) são 

menos realizadas na região Norte do País. 

 Em suma, na análise por estrado de região, contatou-se a menor realização de 

ações de Urgências e Emergências, Saúde Mental e ações de Promoção saudável e 

Práticas de exercício físicos, bem como as ações de Promoção e Prevenção (citológico e 

imunização). Destaca-se a região Norte com a realização de ações abaixo da média 

nacional, o que pode estar associado a uma rede de serviços lacunar e também à falta de 

estruturação dos serviços. 

 

Figura 1. Distribuição percentual das ações de saúde realizadas pelos médicos do 

Programa Mais Médicos. Fonte: Relatório de Primeira Supervisão do PMM. 
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Após a análise das ações realizadas por estrato de regiões brasileiras, realizou-se 

a análise de correspondência múltipla que gerou um agrupamento das variáveis em três 

perfis de ações, cujo resultado final, encontra-se expresso no mapa perceptual, está 

demonstrado na Figura 2. Uma vez definida essa variável, foi avaliada a sua associação 

com características socioeconômicas e de serviços de saúde dos municípios. 

 

 

Figura 2. Mapa perceptual para o perfil do profissional médico, de acordo com o tipo de 

ação desenvolvida. Fonte: análise de correspondência múltipla a partir do banco de 

dados dos relatórios de primeira supervisão do PMM. 
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Tabela 1. Distribuição percentual do perfil dos profissionais de acordo com algumas 

características socioeconômicas e demográficas dos municípios. 
 

Perfil 1- Ações 

Integrais  

Perfil 2- Ações dos 

ciclos Programáticos 

Perfil 3- Ações de 

Promoção, Prevenção e 

Educação em saúde 

Total 

Região     

Norte 30,9% 32,1% 37,0% 1.871 

Nordeste 44,9% 23,3% 31,8% 5.360 

Sudeste 47,9% 20,2% 32,0% 4.448 

Sul 45,6% 24,1% 30,3% 2.594 

Centro-Oeste 42,2% 26,5% 31,3% 1.124 

Infraestrutura 

    

Adequada 46,6% 24,6% 28,8% 11.682 

Inadequada 35,6% 21,5% 42,9% 3.715 

Tipo de município 

    

Capital 47,4% 17,3% 35,3% 1.882 

Interior 43,4% 24,8% 31,7% 13.472 

 

Produção de Ações na Atenção Primária à Saúde (revisão de literatura) 

A análise de correspondência múltipla possibilitou a criação de uma variável 

latente, a qual foi denominada como “Produção de Ações na Atenção Primária à Saúde” 

14. Essa denominação emerge a partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, que 

define promoção de saúde como “esforço para o enfrentamento dos desafios de produção 

da saúde”. Considerando-se, também, a produção de saúde associada à “produção de 

subjetividades mais ativas, críticas, envolvidas e solidárias”15,16. 

Produzir saúde é aqui compreendido como produção de vida e saúde 

necessariamente só pode ser pensada no âmbito da alteridade. Assim, muito mais do que 

um domínio da ciência, a produção de ações em saúde é afirmação da vida. A produção 

de saúde é da ordem do cotidiano, de estilos e formas de viver, que instituem novas formas 

de vida16. 

Neste estudo, a produção de saúde foi construída na perspectiva de tessitura, 

gerando três perfis de profissionais:  

1) Perfil 1 – Ações Integrais  

2) Perfil 2 – Ações nos ciclos Programáticos;  
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3) Perfil 3- Ações de “Promoção, Prevenção e Educação em Saúde” 

 

Perfil 1- Ações Integrais 

As Ações Integrais envolvem, as ações em saúde que são esperadas que se 

efetivem para atender às reais demandas da Atenção Primária à Saúde, são ações que já 

são esperadas sua ocorrência, mas que se tornam diferenciadas por não serem realizadas  

efetivamente nas Unidades de Saúde da Família , pelas equipes, em geral, mas que se 

tornaram possível pela fixação do profissional médico, conforme ilustra a Figura 2. 17 

A efetivação de ações integrais que perpassam pelas ações de promoção, 

prevenção, e educação, ciclos programáticos, Urgências e Emergências e de Demanda 

Espontânea são uma conquista, podem estar associadas a formação do profissional 

médicos cubanos que já possuem a formação em Medicina Familiar e Comunitária, para 

olhar o usuário de forma mais integral, é fruto de um processo de transição na formação 

médica, que parte deum paradigma flexneriano, respaldado no modelo do médico 

mecanicista, cujo foco era produzir em detrimento da relação médico-paciente, para o 

modelo biopsicossocial, que contempla melhor as demandas emergentes do SUS. Essa 

transição orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos novos cursos de 

graduação em Medicina, centrados em uma formação mais generalista, crítica, reflexiva 

e humanista, bem como justifica o surgimento da especialidade medicina da família e/ou 

comunidade.  

Ao se analisar a correlação dessa categoria com as regiões brasileiras, constatou-

se que nas regiões Sul e Sudeste foram encontrados um maior número de profissionais 

com esse perfil. 

Ao analisar o perfil 1 das ações integrais, em associação com as características 

dos municípios, constatou-se que a maior efetivação de ações esperadas ocorreu nas 

regiões Sul e Sudeste, nas capitais e está associada à melhor infraestrutura das Unidade 

de Saúde da Família, o que pode corroborar com a uma melhor estruturação física e rede 

de serviços dos municípios estudados.  

 

Perfil 2- Ações dos Ciclos Programáticos 
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As ações dos ciclos programáticos condiz com as equipes que realizam ações mais 

restritas, centradas nos ciclos programáticos de vida, em uma perspectiva mais 

“curativista”, “medicamentosa” e “hospitalocêntrica”.  As ações mais realizadas, nesse 

perfil, são ações programáticas e centradas nos ciclos de vida, demanda espontânea e 

atendimento das urgências e emergências em detrimento das atividades de promoção, 

prevenção e reabilitação da saúde. 

No que tange à associação com as regiões brasileiras, constatou-se que nas regiões 

Norte e Centro-Oeste, regiões mais vulneráveis, existe uma menor efetivação dessas 

ações. Quanto à associação com os fatores socioeconômicos, constatou-se que ocorre 

maior número de ações no interior e em municípios com estrutura física adequada.  

 

Perfil 3- Promoção, Prevenção e Educação em Saúde 

O terceiro perfil formado na análise de correspondência foi associado as ações de 

promoção e prevenção (imunização), promoção e prevenção (coleta de citológico) e ações 

de promoção a uma dieta saudável e exercícios físicos e Educação em Saúde. 

Ao se analisar o perfil por região, constou-se que a região Norte ocorreu maior 

frequência de profissionais com esse perfil, havendo uma certa equivalência entre as 

outras regiões. De fato, a estrutura física tornou-se uma variável bem explicativa para 

esse perfil de profissionais, tendo em vista que ações de promoção, prevenção e educação 

podem ocorrer sem grandes prejuízos em capitais, em regiões com estrutura física 

inadequada.  

 

Discussão 

O lançamento do Programa Mais Médicos (PMM), sem dúvida, representou um 

avanço importante a fim de atender às demandas relativas à APS. A presença de 

profissionais do PMM em 4.058 municípios beneficiou cerca de 63 milhões de pessoas, 

promovendo a integração das equipes e fortalecendo as ações de saúde, com impacto 

positivo também na redução de alguns indicadores, a exemplo das internações por 

condições sensíveis e da mortalidade infantil 18,19,20,21. 
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Estudos realizados por Franco, Almeida e Giovanella (2018) constataram que a 

atuação dos médicos cubanos apresenta elementos condizentes à integralidade das 

práticas na atenção primária, com prestação de um leque amplo de ações e serviços, 

coerente com a complexidade dos problemas de saúde e pluralidade dos cenários. Os 

profissionais apresentam sua formação em Medicina da Família e Comunidade o que 

favorece a sua inserção comunitária, enfoque preventivo, planejamento de ações e bom 

relacionamento interpessoal na equipe, posturas e técnicas de acolhimento, vínculo e 

responsabilização10. 

A associação das variáveis com os indicadores socioeconômicos aponta para as 

iniquidades em saúde, na medida em que a realização de um escopo de ações condizentes 

com as reais demandas da população ocorrem em regiões mais desenvolvidas, havendo 

um decréscimo nas regiões mais vulneráveis. Nesse processo, ocorre uma ruptura dos 

princípios fundamentais do SUS, a equidade em saúde, tendo em vista que as ações 

deveriam estar sendo realizadas nas regiões de maior vulnerabilidade, que, em geral, são 

as que demandam a efetivação de um maior escopo de atividades profissionais. 

O perfil 1 Ações Integrais cumpre o escopo de ações necessárias para que os 

profissionais atuem na Atenção Primária à Saúde e prestem assistência em sua 

integralidade 22. As ações realizadas são previstas para que o médico que atua na Atenção 

Primária à Saúde realize efetivamente, entretanto não são realizadas pela dificuldade de 

fixação do profissional médico, em determinadas áreas, assim como também por muitos 

outros fatores, a destacar a situação socioeconômica, estrutura física e desenvolvimento 

regional.  

A discussão acerca das ações que devem ser realizadas na APS, com foco no 

profissional médico, vai além da formação, das competências exigidas e diz muito da 

identificação do profissional com o seu desejo de atuar na Atenção Primária à Saúde por 

meio do vínculo estabelecido com o território, trabalho em equipe, flexibilidade e 

sensibilidade para realização de acolhimento humanizado. 

Nesse contexto, pesquisa realizada por Facchini, Tomasi e Dilélio (2018) concluiu 

que a prática profissional das equipes de ESF padece da incompletude da oferta de ações 

e de cuidados de saúde, apesar da disponibilidade de padrões de referência, diretrizes, 

metas e protocolos de trabalho23. Fato constatado nesta pesquisa, nos perfis 2 e 3, que os 
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profissionais médicos não realizam o escopo de ações que as práticas da Atenção Primária 

à Saúde demandam, o que não pode ser confundido com qualidade das ações, tendo em 

vista que esta pesquisa se focalizou com profissionais com a mesma formação, então 

destaca-se a importância das variáveis socioeconômicas para explicar a diferenciação no 

escopo de ações. 

Acrescidos a essa discussão, esses mesmos autores acrescentam que persistem 

problemas de ordem estrutural na APS, com destaque para a disponibilidade de insumos 

essenciais e de tecnologias de informação e comunicação. A organização e a gestão dos 

serviços, bem como a prática profissional das equipes, convivem com problemas 

sistêmicos de incompletude da oferta de ações e de cuidados de saúde, como constatou-

se nesta pesquisa, a existência de práticas e fazeres diferenciados nas UBS, o que pode 

comprometer a efetivação de um atendimento resolutivo e condizente com as demandas 

da população23. 

Feitosa et al (2016) corroboram essa discussão ao observarem que a infraestrutura 

inadequada das UBS, por exemplo, a ausência de equipamentos e a precarização das 

relações de trabalho, influencia a qualidade do atendimento prestado à população24,25. 

Em contrapartida, existem evidências de que, com a implantação do PMM, a 

alocação de recursos financeiros para Atenção Primária à Saúde triplicou. Fato também 

atribuído aos recursos do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde 

que proporcionou uma ampliação do orçamento destinado à Atenção Primaria à Saúde 

com o objetivo de melhorar a ambiência das UBS, as condições de atuação dos 

profissionais e o financiamento e ampliação do escopo de práticas do serviço19,24,25. 

Diante dessa discussão, propõem-se estratégias para ampliar e qualificar a infra-

estrutura das unidades, a importância de se realizar investimentos para que sejam 

efetivadas o escopo de ações necessárias, acrescenta-se a discussão a necessidade de 

investimentos, na perspectiva de formação e educação permanente de profissionais de 

saúde, sendo fundamental a ênfase no cotidiano do serviço, nos cursos de especialização, 

residência e mestrado profissional em saúde da família, o acesso às evidências de 

avaliações de políticas e ações de saúde úteis para a solução de problemas locais e sua 

generalização para a rede básica de saúde. As atividades educacionais possibilitam o 
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desenvolvimento das competências dos profissionais melhorando o escopo e a 

abrangência da prestação de cuidados 23,26,27,28. 

O PMM vivencia, atualmente, um processo de descontinuidade. Essa ruptura 

ameaça as regras, normas e decisões relativas não apenas ao PMM, mas ao conjunto dos 

trabalhadores da APS, com possibilidade de afetar papéis e responsabilidades dos atores 

sociais, descontinuar interações e interconexões, fomentar disparidades e iniquidades 

nacionais e regionais em saúde, que vêm sendo trabalhadas a partir da implantação do 

programa.  

 

Conclusões 

Constatou-se nesta pesquisa que a “Produção do Cuidado” está associada à 

“Produção de Vida”, representada, neste estudo, pela necessidade de efetivação de um 

escopo de ações de saúde que sejam condizentes com as reais necessidades da Atenção 

Primária à Saúde. 

Ao se analisar as ações realizadas por estrato de região, constatou-se que o menor 

número de ações de saúde que são inerentes à Atenção Primária à Saúde ocorre na região 

Norte do País. Constatou-se que as variáveis socioeconômicas, com destaque à 

infraestrutura inadequada, são estratégicas na explicação dessa situação. Verificou-se, 

assim, ruptura do princípio da equidade no Sistema Único de Saúde pelo fato de que as 

ações de saúde deveriam ocorrer de forma apropriada nos municípios de maior 

vulnerabilidade. 

Verificou-se em relação ao perfil das ações em saúde, a necessidade de formação 

do profissional com as competências voltadas para uma formação mais integral. 

Recomenda-se a necessidade de investimentos em educação permanente que possibilite 

ao profissional uma concepção mais generalista da Atenção Primária à Saúde, na 

perspectiva de formação em serviço, vislumbrando um atendimento mais integral, 

equânime e resolutivo das situações de saúde da população.  

Sugere-se a importância de investimentos na infraestrutura das unidades, que 

possibilite um trabalho mais efetivo e de forma condizente com as reais necessidades, 

competências e habilidades que a Atenção Primária à Saúde exige. 
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Resumo  

Analisar as experiências inovadoras produzidas pelo Programa Mais Médicos no Rio 

Grande do Norte, no período de implantação do Programa. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa realizada em quatro municípios de pequeno porte e extrema vulnerabilidade 

social do Rio Grande do Norte/RN, onde foram realizados grupos focais, entrevistas e 

observação das Unidades de Saúde da Família. Para a análise, utilizou-se a proposta 

operativa de Minayo. Como resultados, obteve-se o PMM como um fator catalisador do 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, refletindo em modificações no processo de 

trabalho e na mudança do modelo de atenção. Conclui-se que o PMM se constitui como 

uma política estratégica devido às competências agregadas pelos médicos cooperados, 

como vínculo, humanização, solidariedade, afeto, atenção e o respeito com a população, 

refletindo em uma maior resolutividade das situações de saúde. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Políticas Públicas de Saúde; Modelos de 

Assistência à Saúde. 

 

Abstract 

To analyse the experiences produced by the “More Doctors” Program (PMM) in Rio 

Grande do Norte, in 2015. This is a qualitative research carried out in four small and 

extremely socially vulnerable municipalities of Rio Grande do Norte-RN, where it was 

conducted: Focal Group, Interviews and Observation of the Family Health Centers. For 

the analysis, it was used Minayo’s Operative proposal. The study showed that the “More 

Doctors” Program was a catalyst for the strengthening of Primary Health Care, resulting 

in changes in the work process and in the health care model. One may conclude that the 

PMM is a strategic policy, taking into consideration the skills added by the cooperating 

physicians, such as: connection, humanization, solidarity, affection, care and the respect 

for the population, resulting in more resolution of the health problems. 

Key words: Primary Care; Health Policies; Health Assistance Models.  

 

Este estudo foi elaborado por demanda da Unidade Técnica do Programa Mais 

Médicos para o Brasil da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS Brasil). 
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Introdução 

A escassez de profissionais de saúde, em especial o médico, em áreas remotas e 

vulneráveis é um obstáculo para a universalização do acesso à saúde em âmbito mundial. 

No futuro se o quadro se agravar, pode-se chegar a uma situação em que o usuário, no 

decorrer de toda a sua vida, poderá não ter acesso a um profissional de saúde 1,2,3.  

No contexto internacional, diversos países adotaram medidas para suprir as 

lacunas de profissionais de saúde, em especial os médicos, com destaque para Canadá, 

Inglaterra, Holanda, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Chile, Portugal e Peru. Destaca-

se que, nesses países, a política de provimento foi focada em estratégias para áreas 

remotas e vulneráveis. Nessa perspectiva, foi realizado, em 2011, o Seminário Nacional 

sobre provimento e escassez de médicos que reforçou e alertou o mundo para a 

necessidade desses profissionais, destacando a situação em países de extrema 

vulnerabilidade, a exemplo de Dubai e África, onde prevalece baixa presença de médicos 

e alta prevalência e incidência de doenças. 2,4,5,6,7,8,9,10,11;12,13. 

No Brasil, Scheffer, em estudo “Democracia Médica no Brasil” 13, destacou as 

regiões mais vulneráveis, sendo a relação médico/habitante de: Norte (0,66 mil/habitante) 

e Nordeste (0,83 mil/habitantes). Conforme aponta o estudo, o Brasil, em 2013, 

apresentava densidade de médico/habitante de 1,85 e 2,24 em 2018, dados ainda 

considerados abaixo da média de países como Canadá (2,54 em 2015), Reino Unido (2,83 

em 2016) e Austrália (3,5 em 2015)13.  

Nesse contexto, emerge o Programa Mais Médicos, lançado em 2013, que prevê 

medidas emergenciais de provisão de médicos, articuladas a ações estratégicas, para 

possibilitar o acesso à saúde para populações historicamente desassistidas. O Programa 

está orientado para consolidação dos princípios e diretrizes do SUS (SUS) e caracteriza-

se como a maior iniciativa do Estado brasileiro para tal fim 14. 

 O Programa Mais Médicos tem como eixos o provimento emergencial de médicos 

em regiões de escassez que são prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS); fortalecer 

serviços da Atenção Básica para o SUS; aprimorar a formação médica para o país; ampliar 

a inserção do médico em formação no SUS; consolidar a política de educação permanente 

com a integração ensino-serviço; promover a troca de conhecimentos e experiências; 
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aperfeiçoar médicos para atuação no SUS; e estimular a aplicação de pesquisas aplicadas 

14. 

Kemper 15 acrescenta que, com quase 6 (seis) anos de implantação do programa, 

houve a ampliação do número de cobertura de equipes de 59% para 95%. O Brasil vivia 

uma estagnação do crescimento da atenção básica do período de 2008 a 2013, ocorrendo 

a diminuição do número de municípios com escassez de médicos de 1200 para 777 em 

2015.  

Estudo realizado por Jesus, Medina e Prado 16 fez um mapeamento da produção 

científica de 2013 até 2016 das principais produções do Programa Mais Médicos e 

concluiu que, após a sua implantação, ocorreu o aumento da relação médico/habitante em 

áreas negligenciadas; diminuição em municípios com escassez de médicos; redução da 

escassez de médicos nas regiões Norte e Nordeste; e convergência de investimentos entre 

diferentes programas direcionados ao fortalecimento e qualificação da APS. 

Embora os diversos estudos demonstrem o potencial do programa em promover 

mudanças na APS, não são capazes de mostrar as singularidades das experiências 

vivenciadas. Nesse contexto, o propósito deste estudo foi analisar as experiências 

inovadoras produzidas pelo Programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte, no período 

de implantação do Programa. 

 

Método 

Universo do estudo: municípios selecionados como casos 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa 17, realizada em quatro municípios do Rio 

Grande do Norte, utilizando os seguintes critérios de inclusão: (a) municípios de pequeno 

porte; (b) maiores coberturas do programa; (c) exclusividade do PMM nas unidades de 

saúde; (d) indicadores de vulnerabilidade social (IDH, mortalidade infantil, dentre 

outros); e (e) observação de experiências inovadoras, as quais foram verificadas a partir 

de questionários aplicados aos supervisores do Programa Mais Médicos, no ano de 2015. 

A opção por focar em municípios de pequeno porte situados no semiárido, que 

geralmente enfrentam maiores dificuldades em fixar profissionais, motivou a 
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determinação do ponto de corte para inclusão no universo do estudo. Dos 101 municípios 

do estado com o programa, 67 estão situados nessa faixa de porte populacional. 

Então, realizou-se uma seleção de sete municípios, dos quais quatro casos estão 

na VI Região de Saúde, dois na IV Região (Seridó) e um na Região Agreste, próximo à 

capital, Natal. Desses sete pré-selecionados, quatro foram escolhidos para os estudos de 

caso, tendo como base uma distribuição em termos regionais e de porte municipal: Jardim 

do Seridó, Vera Cruz, Venha Ver e Riacho de Santana. 

Após a seleção dos municípios, foram realizadas visitas aos quatro municípios 

selecionados com o objetivo de conhecer os cenários da pesquisa, conversar com a equipe 

das Unidades de Saúde da Família e selecionar os atores dos Grupos Focais, bem como 

determinar prazos para operacionalização da coleta de dados.  

Sujeitos da pesquisa  

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram: 4 (quatro) gestores, 22 (vinte e 

dois) profissionais da Atenção Básica, 4 (quatro) profissionais da rede, sendo 1 

profissional de cada município visitado que compõem o Núcleo Ampliado de Apoio da 

Estratégia de Saúde da família, 5 (cinco) das Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista 

que o modelo das unidades era misto, 3 (três) do Controle Social, distribuídos em quatro 

Grupos Focais, sendo um em cada município. Participaram do estudo também 7 (sete) 

usuários que foram entrevistados individualmente, nas Unidades de Saúde da Família, no 

momento de realização de visitas. 

Para escolha dos participantes do Grupo Focal, realizou-se uma sondagem 

utilizando questionários aplicados aos supervisores, equipe e gestores com objetivo de 

conhecer os membros das equipes e ações desenvolvidas. A sondagem contemplava os 

seguintes aspectos: a) vínculo do médico com a comunidade; b) Inovações nas práticas 

de atenção e cuidado com a incorporação desses profissionais no serviço, tanto no âmbito 

individual como coletivo; c) mudanças na equipe de trabalho; d) Integração no âmbito do 

serviço e do trabalho.  

 Primou-se, também, pela garantia da heterogeneidade do grupo de modo a incluir 

diferentes sujeitos, interesses e experiências no Programa Mais Médicos. A composição 

do Grupo Focal buscou contemplar a diversidade de atores envolvidos no Programa, quais 

sejam: os médicos participantes do PMM, profissionais de saúde inseridos nos serviços 
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de saúde, onde esses médicos atuam e de outros serviços da rede municipal de saúde, 

usuários dos referidos serviços, gestores locais e representantes do controle social 

(Conselho Municipal de Saúde). 

Foram selecionados para a entrevista os usuários que estavam nas Unidades de 

Saúde da Família, no momento da visita dos pesquisadores, de forma espontânea. Assim 

sendo, participaram os que já haviam sido atendidos ou os que aguardavam atendimento 

na Unidade de Saúde da Família. 

Técnicas utilizadas 

Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados buscaram captar as sutilezas 

das experiências/vivências dos atores sociais na realidade estudada. A escolha ocorreu 

por possibilitar um conhecimento mais aprofundado da realidade, dada a totalidade de 

seu objeto, assim adotamos o Grupo Focal, a Entrevista e a Observação da realidade, 

contando com a contribuição de um roteiro semiestruturado. 

Grupo Focal 

O Grupo Focal foi realizado com os trabalhadores, gestores e representantes do 

Controle Social, seguindo as orientações de Minayo (2014)17. 

Foram realizados 4 (quatro) Grupos Focais, sendo 1 (um) em cada município 

estudado (Vera Cruz, Riacho de Santana, Jardim de Seridó e Venha Ver). Os Grupos 

Focais ocorreram nas Unidades Básicas de Saúde e as nos Centros de Referências da 

Assistência Social (CRAS). Cada Grupo Focal contou com um número médio de 12 

(doze) participantes, com um tempo médio de duração de 1 hora e 45 minutos.  

A operacionalização do Grupo Focal atuou conforme as orientações de Trad 

(2009), contando com a utilização de um roteiro de questões facilitadoras, a saber: a) 

experiência com Programa Mais Médicos; b) se o Programa é um diferencial nas 

Unidades de Saúde onde está funcionando e c) a experiência no Programa. Foram 

acrescidas ao roteiro algumas questões também provocadoras, a destacar: a) descrever a 

forma de atendimento da equipe antes e depois do Programa; b) discutir se a chegada do 

Programa proporcionou maior resolutividade e c) se as ações de saúde estão mais 

direcionadas às necessidades do território.  
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  Em relação à composição, o Grupo Focal contou com a participação de um 

moderador cuja função foi a condução do grupo para garantir que a fala circulasse e 

passasse por todos e que fosse refletida em todas as experiências e dois anotadores. 

Anotador 1, com o foco nas questões norteadoras, e o Observador 2 desfocado, que anotou 

questões que emergiram espontaneamente, não registradas nos grupos focais 18. Para 

captar todas as sutilizas dos grupos foram utilizados um gravador de falas e de vídeo e 

câmera fotográfica.  

Observação direta  

No estudo, houve a observação direta da realidade através da realização de visitas 

agendadas durante o horário de funcionamento habitual das unidades de saúde de lotação 

de médicos cooperados, em torno de 4 (quatro horas). A observação foi realizada com 

base em um roteiro que considerou as diversas dimensões do cuidado, dentre elas acesso, 

integralidade, longitudinalidade, trabalho em equipe, gestão da clínica e gestão da UBS. 

A tessitura se deu a partir de informações provenientes de diversas fontes (recepção, 

Agentes Comunitários de Saúde, equipe, gerência da unidade e usuário). Para a 

observação, contou-se com a utilização do diário de campo, no qual consta a percepção 

dos pesquisadores sobre a realidade.  

Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com os usuários nas Unidades de Saúde da 

Família, em espaço e ambientes reservados, contando com a utilização do roteiro 

semiestruturado que contemplava questões como: a) acolhimento do usuário/ facilidade 

de contato com o profissional; b) tempo de espera de atendimento; c) conforto de 

ambientes para atendimento; d) acesso aos exames; e) disponibilidade de medicamentos 

e imunobiológicos. 

Análise das informações 

Para fins de análise dos dados, optou-se pela proposta operativa de Minayo (2014) 

que compreende três fases, a saber: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise 

final. 17 
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Para garantir o anonimato dos participantes, utilizou-se a codificação GF, seguida 

de numerais arábicos, utilizando a letra U seguida de numerais arábicos por ordem de 

participação das entrevistas (U1 e assim sucessivamente). 

 

Aspectos Éticos 

Por se tratar de pesquisa com seres humanos, o estudo seguiu os critérios e 

exigências estabelecidos pela Resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, obedecendo às recomendações do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Resultados e Discussão  

Nesta etapa do estudo serão apresentados trechos das narrativas dos quatro grupos 

focais (GF) agrupados em um eixo central, o Programa Mais Médicos como “catalisador” 

da Atenção Primária à Saúde, com duas subcategorias: (a) “o trabalho vivo em ato: o 

processo de trabalho no Programa Mais Médicos” e (b) “dos Macroprocessos aos 

Microprocessos: o Programa Mais Médicos como indutor de Mudanças no Modelo de 

Atenção”. 

 

O Programa Mais Médicos como “catalisador” do fortalecimento da Atenção 

Primária à Saúde 

Esta categoria emerge como central, na medida em que as narrativas dos atores 

sociais convergem para a associação do Programa Mais Médicos como elemento de 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, como uma “vitamina” capaz de “catalisar” 

os processos instituintes. 

A Atenção Primária à Saúde tem como atributos essenciais a atenção no primeiro 

contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação19, e aqui destacamos as duas 

primeiras que emergiram nas vozes dos atores sociais durante os grupos focais e as 

observações realizadas nas USF. 
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Se a gente conseguir ter uma atenção básica de excelência a gente vai evitar 

outros problemas. Então, do meu ponto de vista, o PMM possibilitou ter um 

médico exclusivo, consequentemente para melhorar a atenção básica (GF2). 

Particularmente o médico cooperado aproximou esse serviço da população, 

a Estratégia Saúde da Família foi criada para aproximar a família da 

Unidade de Saúde. Com o Programa Mais Médicos isso aconteceu (GF3). 

Foram identificadas ações de fortalecimento dos sistemas de saúde e do modelo 

de atenção centrado nas pessoas 20,21. As falas dos atores sociais reforçam a perspectiva 

de uma atenção primária de qualidade, a partir da consolidação do Programa Mais 

Médicos, que se tornou possível devido à fixação do profissional cooperado.  

Temos facilidade de contato com os profissionais sempre que necessita falar 

com um deles, mesmo que não seja para consulta (U2). 

Quando a gente chega aqui, a equipe recebe você bem para tudo, a ACS é 

uma benção. O médico tem a maior atenção, cumprimenta a gente na rua 

(U3). 

O acesso e a atenção no primeiro contato foram ampliados para o território como 

reflexos do provimento para as unidades, diante da acessibilidade e do cumprimento de 

horários por parte dos profissionais do PMM, conforme preconizado na ESF, acrescidos 

ao incremento das visitas domiciliares e ao atendimento da demanda espontânea e 

programada das agendas.  

Não existem barreiras geográficas, o acesso é fácil, fica dentro da 

comunidade (GF1).  

Só uma comunidade é mais distante. Para essa comunidade o ACS faz 

agendamento das consultas e o usuário vermelho só no dia da consulta 

(GF2). 

A acessibilidade está associada ao número de consultas pela expansão do horário 

médico e de atendimento deste, pela chegada e fixação do mesmo em locais que antes 

não existiam 21,19. 

Assim, o número de consultas expressa no Brasil pelo menor número de consultas 

médicas no SUS é de 2,77 consultas/habitante/ano em comparação a sistemas de países 
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com APS forte (7,6 consultas/ habitante/ano na Espanha; 5,9 consultas anos no Reino 

Unido; e 7,7 consultas/ habitante/ano no Canadá), persistindo também um processo de 

fragilidade na marcação de consultas ambulatoriais ou atendimentos de situações clínicas 

emergenciais 22. 

Os autores acrescentam que os problemas de acesso são explicados pela baixa 

densidade de médicos no SUS, além de uma heterogeneidade na distribuição desses 

profissionais nas regiões brasileiras. O estudo realizado10 demonstrou que existiu um 

aumento no escore de acesso com a implantação do PMM nas regiões de maior 

vulnerabilidade socioeconômica.  

O acompanhamento longitudinal ao usuário também aparece no estudo, na 

existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu acompanhamento ao 

longo do tempo, em um ambiente de relação mútua, que se inicia no acolhimento 

humanizado e estreita-se na relação de confiança entre equipe de saúde, indivíduos e 

famílias.  

Alguém vinha procurar a unidade porque estava com a pressão alta naquele 

momento, a gente dava uma captopril e ia para casa. Nós não íamos lá e 

quando o paciente vinha já era com um AVC. Hoje não, já procuramos saber 

sobre aquele paciente (GF1). 

Ocorre o acompanhamento do paciente até o final do tratamento e a 

manutenção dele, como ocorrem em vários casos de pessoas com longas 

sequelas. Então é isso que é importante, ver o tratamento como um processo, 

com início, meio e fim (GF2). 

Esse aspecto está associado à integralidade, significando a prestação de serviços 

pela equipe de saúde de forma que atendam às necessidades da população adscrita nos 

campos da promoção, da prevenção, da cura, do cuidado e da reabilitação 23. 

Articulados ao acesso e à atenção no primeiro contato, destaca-se o exercício do 

vínculo e da longitudinalidade, permeado por afetos e subjetividades, visando à produção 

de um projeto terapêutico horizontal. Torna-se uma postura que ultrapassa as 

competências profissionais biomédicas e se implica em competências adquiridas na 

própria Atenção Primária à Saúde 22. 
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Quanto à longitudinalidade, os desafios colocados no âmbito da Atenção Primária 

no Brasil estão fortemente relacionados à alta rotatividade dos profissionais, em especial 

do médico11. A conquista desse atributo nas experiências, em estudo, manifesta-se nas 

falas sobre vínculo e responsabilização proferidas no grupo focal. 

O médico cooperado é médico não só da equipe cinco, mas de todo 

município. [...] Foi construído um vínculo da comunidade com ele, as pessoas 

reclamam quando ele não vai (GF1). 

A questão de os médicos cubanos terem vindo ao Brasil revolucionou, porque 

os médicos brasileiros estão acostumados com aquilo ali ‘consultou, vão 

embora’ (GF3).  

A resolutividade aparece como um dos fatores decorrentes da fixação do 

profissional médico, do acesso e utilização dos serviços da Atenção Primária pela 

população, que se inscreve no acolhimento e na capacidade da equipe de delimitar os 

recursos necessários para resolver os problemas da população11. 

O médico tem feito um diagnóstico preciso, que inclusive outros profissionais 

chegam até ele para tirar dúvidas. Ele escuta os pacientes, por isso consegue 

ter resolutividade (GF1). 

O médico cooperado não prescreve remédio sem o resultado dos exames, 

antigamente os médicos prescreviam remédio e nem pediam exame (U5). 

 É importante destacar que a resolutividade está articulada a uma maior 

integralidade das ações que foram sendo realizadas, com aumento do número de visitas 

domiciliares e de atividades em grupos, uso racional de pedidos de exames e de prescrição 

de medicamentos, geração de demandas para gestão de recursos (em especial 

medicamentos e diagnósticos) e pactuação para atenção em diferentes níveis 21.  

 O fortalecimento dos sistemas dos sistemas de atenção à saúde tem gerado 

discussões em âmbito nacional e internacional acerca de diferentes estratégias que 

possibilitem ampliar o acesso aos serviços de saúde em áreas vulneráveis e reestruturar 

os sistemas de saúde24. 

 Fortalecer a Atenção Primária à Saúde, portanto, depende da atuação integrada de 

todos os profissionais e processos de educação permanente na definição e no 
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desenvolvimento de competências gerais e específicas voltadas à produção de saúde e de 

cuidados e à integralidade de cuidados 21. Para que ocorra esse fortalecimento da APS, 

torna-se necessário um real investimento da APS pela priorização das Políticas Públicas 

com a inclusão de medidas concretas e sustentáveis a fim de trazer contribuições 

concretas para a sociedade 25. 

 

O Trabalho vivo em ato: processo de trabalho no Programa Mais Médicos 

Esta categoria tem o foco no processo de trabalho do Programa Mais Médicos. 

Compreende-se o processo de trabalho como o “trabalho vivo”, visto como ato produtivo 

de coisas e de pessoas. Neste estudo 26, essa última dimensão se destaca nas falas dos 

diferentes atores, apontando para mudanças provocadas pelo Programa Mais Médicos no 

âmbito do processo de trabalho. 

Destaca-se a troca de experiências entre os profissionais estrangeiros e os 

brasileiros: 

É a primeira vez que podemos falar em equipe, dizer que a gente tem uma 

equipe, vai para visita com a equipe completa, ACS, médico, enfermeiro e 

técnico de enfermagem (GF4). 

O trabalho em saúde constitui-se em uma ação complexa, envolvendo articulação 

de diferentes processos, em que cada profissional com ação parcelar possui objeto 

próprio, saberes e modos de fazer em equipe. É nessa perspectiva que se fala em processo 

de trabalho, troca entre diversos profissionais e saberes 27,28. 

Destaca-se nas falas como importante para a atenção integral o planejamento da 

atenção ao usuário:  

Antes a gente trabalhava solto. Com as reuniões e planejamento melhorou 

muito (GF4). 

A agenda de trabalho é planejada e feita na reunião da equipe de saúde, onde 

são definidos, entre outras coisas, em que sítios serão feitas as visitas. O 

planejamento inclui a presença de voluntários da área, que são integrantes 

da comunidade que gostam de colaborar com as ações de saúde (G2). 



 

Programa Mais Médicos: análise da produção de cuidados na Atenção Primária em Saúde      109 
 

O planejamento das atividades da equipe surge como um modo de harmonizar os 

saberes e práticas da equipe com as demandas expressas pela população, possibilitando a 

realização de intervenções em saúde mais adequadas às necessidades reais do território, 

promovendo, desse modo, a atenção integral à saúde 29,30. 

Na metassíntese de estudos de casos do PMM 30 no Brasil, possibilitou-se uma 

maior articulação de atuação entre os membros da equipe, valorização das reuniões, como 

espaços para intercâmbio de saberes e de práticas. Acrescentaram maior capacidade de 

planejamento, sendo a visita domiciliar destacada em 5 (cinco) estudos como parte da 

equipe 21,27 

Constata-se por meio das narrativas dos gestores a importância de elementos como 

o planejamento, reuniões em equipe e a construção de agenda como tecnologia leve que 

possibilita transcender o trabalho instituído e produzir um trabalho instituinte com as 

ferramentas do próprio trabalho. No entanto, há indicativos dos participantes da pesquisa 

de que essa conquista é sujeita a retrocessos para uma atenção médico-centrada, a 

depender do perfil do médico. 

Infelizmente quando vem médico sem ser do Programa Mais Médicos eles, 

ao invés de se moldar à realidade da equipe, a equipe é que tem que se moldar 

a ele. Isso prejudica, porque a gente está com um trabalho todo planejado, 

um trabalho que ia ser realizado, e aquele trabalho não pode ter 

continuidade porque o médico não pode dar assistência (GF1). 

As mudanças no processo de trabalho citadas apontam para o fato de que o 

provimento de médicos cooperados com disponibilidade para atuar e com maior 

compromisso com o cuidado resgatou (ou despertou) um sentido de equipe entre os 

profissionais dos serviços de saúde que anteriormente não possuíam profissional médico 

na equipe ou, ainda, os médicos anteriores não possuíam disponibilidade de horários para 

atuar diariamente na unidade. 

[...] o ponto positivo foi ter um médico com disponibilidade para atenção 

básica, que é difícil no nosso país, devido aos médicos possuírem muitos 

vínculos de trabalho (GF1). 

Quando nós entramos aqui [na Secretaria], nós tínhamos rotatividade de 

profissionais, onde a gente estava com um determinado profissional nas 
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nossas duas equipes e, de repente, um município lançava um valor maior, nós 

perdíamos um profissional. Não tínhamos um atendimento constante (GF3). 

O compromisso e comprometimento do profissional médico com a equipe 

emergem como uma característica primordial para a produção de uma atenção à saúde de 

qualidade e como diferencial do profissional do PMM em relação ao fazer tradicional do 

modelo médico-centrado, como é colocado no trecho a seguir: 

Tem médicos e tem o ‘mais médicos’. No ‘mais médicos’ o profissional é mais 

comprometido, tem um feedback melhor com o usuário. Existe médico que 

nem olha e já está medicando (GF1). 

Assim como os médicos cooperados trouxeram uma prática diferenciada mais 

contextualizada com os atributos da Atenção Primária, as práticas de saúde usuais 

trouxeram algumas novas experiências que geraram estranhamento e necessitaram de 

entendimento e adaptação dos médicos cubanos. Foi possível constatar que a enfermeira 

encaminha para o médico casos de risco, mas ele não encaminha para ela.  

No início eu não aceitava muito bem, mas aqui no Brasil tem uns protocolos, 

a enfermeira segue no atendimento, agora eu deixo, tem que aceitar (GF2). 

A partir da afirmação de que “o trabalhador de saúde é sempre coletivo”, podemos 

compreender que não há trabalhador de saúde que dê conta sozinho do mundo das 

necessidades de saúde. O trabalho em equipe objetiva garantir a pluralidade de olhares e 

de saberes para proporcionar um atendimento integral, superando a fragmentação e 

desresponsabilização dos profissionais de saúde, fruto da sua crescente especialização 31, 

32. 

A chegada do médico cooperado às equipes de saúde vem adicionar ao grupo um 

profissional com características diferenciadas dos demais, tanto no que diz respeito à sua 

formação técnica quanto no que se refere à sua experiência de vida. Isso tende a agregar, 

ao trabalho das equipes envolvidas, novas possibilidades de aplicação de saberes e 

práticas de saúde pautadas pelo conhecimento de cunho técnico e tecnológico, mas 

também de cunho relacional, reorganizando os espaços de prática para dar conta de um 

processo de trabalho em saúde centrado no usuário e interprofissional 3, 25.  
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Nesse contexto, constatamos que o Programa Mais Médicos gerou mudanças no 

processo de trabalho, bem como fomentou um processo de educação permanente, na 

medida em que a equipe se fortalece com a possibilidade de fixação do profissional 

médico, há troca de saberes, sobretudo uma educação permanente caracterizada pela troca 

de experiências entre os profissionais, diante das tessituras do trabalho vivo em ato que a 

Atenção Primária à Saúde demanda para o processo de produção de cuidados integral dos 

usuários.  

Dos Microprocessos aos Macroprocessos: o Programa Mais Médicos como indutor 

de Mudanças no Modelo de Atenção 

Esta subcategoria constitui-se da consolidação do Programa Mais Médicos como 

indutor de mudanças no modelo de atenção. A chegada do médico cooperado 

circunscreve-se na perspectiva da produção de cuidados, isto é, na responsabilização do 

profissional e do sistema pela saúde do usuário visando potencializar o usuário no seu 

processo de produção de cuidado e autonomia, através do ato relacional entre trabalhador 

e os usuários, que ocorre Dos Macroprocessos aos microprocessos relacionais e de 

produção 27.  

A vinda do médico cooperado contribuiu não só para reformulação do 

modelo médico, mas para reformulação do modelo de atenção (GF3). 

Ainda existe esperança, é o que move nós usuários. É esse grito de esperança, 

que os médicos brasileiros sigam esse exemplo que ele trouxe para a nossa 

cidade (U6). 

Esse espaço relacional abre possibilidades de mudanças e de espaços criativos, 

tornando as relações entre a equipe das Unidades de Saúde da Família produtoras de 

forças “instituintes”, diante do modelo que já foi “instituído”, centrado na figura médica. 

Com a implantação do Programa, a produção de cuidado passou a ser mais partilhada, 

isto é, um processo de troca, que se tornou possível pela disponibilidade do profissional 

em compartilhar saberes e atos cuidadores e pelo desejo do usuário em restabelecer sua 

autonomia .  

A prática médica aparece como coordenadora do cuidado aos demais membros da 

equipe e por futuros integrantes médicos, além de se estabelecer como parâmetro para os 

usuários como deveria ser o atendimento, em uma perspectiva de cobrança de seus 
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direitos, evidenciando-se como promotora de processos de mudança para um modelo de 

atenção usuário-centrada, e não médico-centrada.  

As narrativas apontam que ainda existe uma justaposição de modelos, na medida 

em que o usuário passa a exercer um certo protagonismo na perspectiva de mudanças de 

um modelo de atenção, ainda persiste a centralidade da organização do trabalho da equipe 

no profissional médico, um discurso bastante recorrente entre os gestores: 

A equipe vivencia a agenda do médico (GF1). 

Não é a equipe que vai optar, é o médico (GF3). 

Gostaria realmente que os outros médicos fossem iguais ao médico 

cooperado, mas não é, ou você fica à mercê deles ou você fica sem médico 

(GF2). 

A mudança no modelo de atenção à saúde é permeada por possibilidades e limites, 

dados a partir da configuração de políticas públicas permeáveis e adaptáveis às realidades 

locais, assim como da ação e reação de uma diversidade de atores envolvidos na sua 

implementação no campo da micropolítica da gestão e do trabalho em saúde. 

Na perspectiva de compreender esse processo na produção de saúde, há o risco da 

sua ruptura ou fragmentação, pois são muitas as variáveis a serem garantidas e nem 

sempre elas se entrelaçam. A escolha da linha de cuidado se justifica pela magnitude 

dessas doenças, crescente morbimortalidade, pelos custos que agrega e por gerar eventos 

contínuos/crônicos e que, com frequência, se agudizam, especialmente quando não bem 

cuidados, podendo ser um tema analisador das situações de fragmentação da linha de 

cuidado 27. 

A partir da observação, também foi possível identificar questões relacionadas à 

gerência da unidade, presença de conselho gestor local e a relação com a gestão municipal 

sempre classificada como boa. 

Percebe-se que as narrativas identificam a relevância do Conselho Gestor: 

A gerente da unidade é a enfermeira lotada no serviço, está diariamente na 

unidade e mora no município (GF2). 
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Existe o Conselho Gestor local. É ativo, inclusive fiz parte. As reuniões 

ocorrem mensalmente (GF1). 

Há um conselho gestor local que se reúne uma vez por mês (GF3). 

Há uma boa relação com a gestão local (GF4).  

Intervir na macropolítica significa atuar nos determinantes locais, buscando 

articulações intersetoriais, em redes de atenção à saúde, bem como mudanças na 

legislação, atuação na regulação, no financiamento das ações e na rede de serviços. Além 

da construção de uma forte lógica de gestão na qual o cuidado produzido, é um processo 

que possibilita colocar seus construtores em reflexão e aprendizagem, bem como inserir 

em gestão e análise. A produção de cuidado em saúde se articula na medida em que os 

macroprocessos se articulam com os microprocessos 27. É nessa perspectiva que ousamos 

falar em mudanças do modelo de atenção.  

A presença contínua da gerente da unidade, a existência de um conselho gestor 

local e a boa relação com a gestão municipal se constituem em pontos de articulação 

importantes para uma resposta sinérgica à presença do médico cooperado na equipe e 

comunidade.  

A articulação entre assistência e gestão constitui-se em um desafio, uma dicotomia 

a ser superada, pois é a partir do cruzamento de todos esses planos que operam sobre 

gestores, trabalhadores e usuários, em seus múltiplos encontros e disputas, que se 

configuram as unidades de saúde. Nessa intensa rede de interações, por vezes, a troca de 

um trabalhador muda totalmente a dinâmica de uma equipe e o mesmo se dá em relação 

à gestão 33. 

Nesses novos arranjos, novas dinâmicas de trabalho, novos modos de fazer e 

novas demandas de saúde, os gestores necessitam estar abertos a estabelecer novos fluxos 

e conexões, na busca de respostas gerenciais mais adequadas ao momento vivido 21.  

Nesse sentido, para efetivação da mudança em curso, faz-se necessário um amplo 

diálogo sobre formação e provimento na saúde, que valorize o encontro entre os diferentes 

atores e o desenvolvimento de ações que atendam à reestruturação do modelo de atenção, 

priorizando a desconstrução do modelo hegemônico, assistencialista médico-centrado. 

Isso implica em transformações nas práticas de atenção e de gestão em saúde. Nessa 
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construção e modificação dos modelos de atenção, estabelecem-se caminhos, que visam, 

sobretudo, a uma melhor qualidade da atenção 21,34.  

As narrativas dos diversos atores que vivenciam o Programa Mais Médicos 

indicam uma perspectiva na mudança no Modelo de Atenção à Saúde expressa em uma 

maior satisfação dos usuários, gestores e profissionais de saúde com a qualidade da 

atenção, as boas práticas, a iniciativa de promover a articulação em rede e a 

intersetorialidade a partir de um olhar sobre o território, promovidas pela a atuação do 

médico cooperado. Identifica-se também que essa perspectiva de mudança é atravessada 

por questões de oferta de ações, serviços e programas de saúde de abrangência local e 

regional, apontando que essas mudanças têm potencialidades e limites inerentes à 

complexidade e diversidade da gestão e da atenção no âmbito de um sistema de saúde 

com as dimensões do SUS. 

A metassíntese de estudo de casos no Brasil 16 concluiu que o provimento 

emergencial de médicos surtiu efeitos positivos no Brasil, com aproximação a um modelo 

de atenção centrado em necessidades de saúde dos usuários, o que reforça a importância 

dessa política brasileira, que necessitou de apoio dos gestores para equacionar desafios 

da ordem da micropolítica em cada esfera de gestão, ousando em dizer que obtivemos 

uma mudança no modelo de atenção médico-centrado para o centrado no usuário. 

Sabe-se que mudanças no modelo de atenção à saúde, na perspectiva de 

construção de uma rede de atenção à saúde, só se completam na medida em que 

macroprocessos se articulam com os microprocessos, em que mudanças macropolíticas 

repercutem em mudanças na micropolítica 21,27, bem como torna-se necessária uma 

formação para o SUS, na qual a educação permanente em saúde mostra todo o seu 

potencial transformador 35. 

 

Considerações Finais  

Os achados desta pesquisa demonstraram que o Programa Mais Médicos se tornou 

estratégico na diminuição das inequidades em saúde no Brasil. A fixação do profissional 

médico em áreas vulneráveis proporcionou à população o alcance de alguns atributos da 

Atenção Primária à saúde: o acesso, a atenção no primeiro contato, longitudinalidade, 
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integralidade do cuidado, bem como possibilita na prática uma maior resolutividade das 

situações de saúde da população. 

 Conclui-se também que os médicos cooperados possuem algumas habilidades, 

como forte vínculo com os usuários, solidariedade, cooperação, boa capacidade de escuta, 

atenção, afetividade, boa capacidade de acolhimento de suas demandas, o que possibilita 

a realização de uma Atenção Primária à Saúde de excelência, tornando-se um diferencial 

nas práticas da população. Na realidade, essas habilidades já deveriam ser desenvolvidas 

para os profissionais que pretendem trabalhar na Atenção Primária à Saúde, mas devido 

à ausência de profissionais na área ou com esse perfil para atendimento à população 

acabam sendo características desejadas para o profissional com visão mais generalista, 

que possua uma visão mais ampliada de clínica.  

 Intervir na macropolítica significa atuar nos determinantes locais buscando 

articulações intersetoriais, mudanças na legislação, atuação na regulação, no 

financiamento das ações e na rede de serviços. Além da construção de uma forte lógica 

de gestão, na qual o cuidado produzido é um processo que possibilita colocar seus 

construtores em reflexão e aprendizagem. 

O Programa atuou como um elemento fortalecedor de mudanças no processo de 

trabalho da equipe, metaforicamente uma “enzima”, “vitamina”, necessária para o 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, em que a fixação do médico possibilitou 

uma maior interação entre a equipe, trazendo modificações no processo de trabalho. As 

relações que antes eram instituídas passaram a ser instituintes, bem como ocorreu 

mudança no modelo de atenção, em que os microprocessos trazem reflexos nos 

macroprocessos, tornando-se possível falar de uma produção de cuidados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Mais Médicos tem proporcionado o fortalecimento da produção de 

cuidados diferenciados na Atenção Primária à Saúde por alocar profissionais em áreas 

vulneráveis e desassistidas, tornando possível a efetivação de olhar integralizado no 

cuidado. 

A produção de cuidados envolveu também, nesta pesquisa, o processo de trabalho, 

em que se destacou o princípio da equidade no Sistema Único de Saúde, tendo em vista 

que o PMM foi prioritariamente implantado em municípios mais vulneráveis, onde 

ocorreu a fixação dos profissionais médicos, com maior desigualdade, menor 

escolaridade e maior cobertura da Atenção Primária à Saúde. 

Com a implantação do Programa Mais Médicos, a equipe passou a realizar um 

maior número de atividades que são inerentes ao processo de trabalho e não eram 

realizadas devido à ausência dos profissionais médicos.  

 Nessa perspectiva, as condições socioeconômicas dos municípios brasileiros foram 

fundamentais para explicação das características do processo de trabalho. Destaca-se no 

estudo o financiamento e a cobertura da atenção básica, tendo em vista que a alocação de 

recursos para regiões mais vulneráveis pode possibilitar uma melhora na infraestrutura 

das unidades, maior número de recursos humanos, insumos e equipamentos, que são 

essenciais para uma melhor qualidade da assistência.  

Para fortalecer a atenção primária à saúde e para a realização de um processo de 

trabalho mais efetivo, tornam-se fundamentais investimentos e o aumento de sua 

cobertura em áreas desassistidas e vulneráveis. Mas também, principalmente, que os 

profissionais médicos apresentem sensibilidade e flexibilidade em uma equipe de saúde 

para que realizem as atividades que já fazem parte do processo de trabalho da Atenção 

Primária à Saúde.  

 Nessa direção, o eixo das ações desenvolvidas pelos profissionais foi transversal 

em todo processo, sendo obtidos três perfis de profissionais: “branco vivo: o médico 

comunitário”; “jaleco branco: médico clínico-tradicional”; “promoção, prevenção e 

educação: construção do profissional médico”, que possuem suas práticas associadas à 

formação profissional, consolidando-se como um fator determinante para a efetivação de 
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ações condizentes com as reais necessidades da população. Destaca-se que o primeiro 

perfil realiza ações de caráter mais generalista, que são mais condizentes com as 

necessidades da Atenção Primaria à Saúde. O segundo perfil, as ações realizadas por um 

modelo de atendimento tradicional, centrado em uma perspectiva curativista, 

medicamentosa e hospitalocêntrica. Esse perfil de profissionais médicos demonstrou 

realizar um maior número de atividades programáticas e centradas nos ciclos de vida, 

demanda espontânea e atendimento das urgências e emergências em detrimento das 

atividades de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Já o terceiro perfil está 

associado aos profissionais que realizam atividades de educação em saúde, promoção e 

prevenção (imunização), promoção e prevenção (coleta de citológico) e ações de 

promoção a uma dieta saudável e exercícios físicos. 

A partir dos resultados observados, sugere-se estratégias para ampliar o escopo das 

práticas desenvolvidas na APS, na perspectiva de formação e educação permanente de 

profissionais de saúde, sendo fundamental a ênfase no cotidiano do serviço. 

Os achados desta pesquisa demonstraram que o PMM se tornou estratégico na 

diminuição das inequidades em saúde no Brasil e no fortalecimento da Atenção Primária 

à Saúde. A fixação do profissional médico em áreas vulneráveis proporcionou o alcance 

da efetivação de alguns atributos da Atenção Primária à saúde, como o acesso, a atenção 

no primeiro contato, longitudinalidade e integralidade do cuidado, bem como 

possibilitou, na prática, uma maior resolutividade das situações de saúde da população, 

emergindo em uma categoria central do estudo, que foi o Programa Mais Médicos como 

“catalisador” do fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, que concluímos ser 

transversal a todo o processo de produção de cuidados. Emergiram também 

subcategorias, como “o trabalho vivo em ato” e “dos macroprocessos aos 

microprocessos”, nas quais concluímos que, com a implantação do Programa, ocorreram 

mudanças no processo de trabalho das equipes, bem como no modelo de atenção. 

Tais achados se tornaram possíveis pelo fato de os médicos cooperados possuírem 

algumas habilidades que são fundamentais para o alcance de uma Atenção Primária de 

excelência, como disponibilidade para a Unidade de Saúde da Família, vínculos com os 

usuários, solidariedade, cooperação, escuta, atenção, afetividade, sobretudo acolhimento 

às demandas dos usuários.  
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Na realidade, essas habilidades já deveriam ser desenvolvidas por toda a equipe de 

profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde, devido à formação especializada, 

predominância de um modelo de atendimento médico-centrado, curativista, 

medicamentoso, não são efetivadas de forma que atendam às demandas sociais da 

população. Os médicos cooperados realizam, assim, um trabalho de excelência, conforme 

esperado na Atenção Primária à Saúde.  

O Programa atuou como um elemento fortalecedor de mudanças no processo de 

trabalho da equipe, metaforicamente uma “enzima”, uma “vitamina”, necessária para o 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, em que a fixação do médico possibilitou 

uma maior interação entre a equipe, trazendo modificações no processo de trabalho. As 

relações que antes eram instituídas passaram a ser instituintes, bem como ocorreu 

mudança no modelo de atenção, em que os microprocessos trazem reflexos nos 

macroprocessos, tornando-se possível falar de uma produção de cuidados, fomentando 

modificações tanto no processo de trabalho de uma equipe como em todo o modelo de 

atenção. 
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Apêndice 1: Sondagem das experiências 

 

SONDAGEM SOBRE EXPERIÊNCIAS POSITIVAS DE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL JUNTO ÀS EQUIPES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS 

MÉDICOS 

Qual profissional e equipe que atua sob sua supervisão no PMM que produziu 

melhores resultados em termos de mudanças nas práticas de atenção e de cuidado, 

desde a implantação do programa? 

NOME DO PROFISSIONAL_____________________________________________ 

EQUIPE a QUE ESTÁ VINCULADO______________________________________ 

UNIDADE DE SAÚDE__________________________________________________  

MUNICÍPIO___________________________________________________________ 

DESCREVA O QUE NA EXPERIÊNCIA MERECE SER RESSALTADO, 

dentre outros os seguintes aspectos, abaixo mencionados: 

A. Vínculo do médico com a comunidade 

 

 

 

 

 

B. Inovações nas práticas de atenção e de cuidado, com a incorporação desses 

profissionais no serviço, tanto no âmbito individual como coletivo 

 

 

 

 

 

 

C. Mudanças no trabalho da equipe 
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D. Integração nas ações no âmbito do serviço e das ações de saúde no município 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO:_____________________________________ 
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Apêndice 2: Roteiro para observação 

Roteiro de observação das Unidades de Saúde 

Dados Gerais 

Município: ________________________________ Nome da Unidade: 
_____________________________ 

Data da visita: ___/___/___ Dia da semana: _________ Hora da Visita: __________ 

 

Instruções 

O roteiro contém informações que devem ser obtidas de diversas fontes. Iniciar pelas informações obtidas 
na recepção, depois com os agentes de saúde, equipe (médico e enfermeiro) e usuário na espera 
pelo atendimento. Em cada questão, está indicada a fonte. Anotar nas folhas anexas, indicando a questão 
pelo número (1.1, 2.3... etc.) 

Dimensões observadas 

1. Acesso  

1.1. Horário de funcionamento 

1.2. Atendimento da demanda espontânea 

Detalhamento: Sim/Não? Ocasionalmente? Se ocasionalmente, com que frequência? Qual o público 
alvo? 

Como obter a informação: Recepção  

1.3. Atendimento por agendamento / forma de agendamento 

Detalhamento: Sim/Não? Ocasionalmente? Se ocasionalmente, com que frequência? Qual o público 
alvo? 

Como obter a informação: Recepção 

1.4.  Atendimentos diferenciados, outras formas de contato com o usuário e estratégias que usualmente 
não são comuns na Atenção Básica 

Detalhamento: Sim/Não? Ocasionalmente? Se ocasionalmente, com que frequência? Qual o público 
alvo? 

Como obter a informação: Recepção 

1.5. Acesso geográfico à UBS 

Detalhamento: Tentar captar eventuais barreiras geográficas. 

Como obter a informação: Agente Comunitário de Saúde 

1.6. Acolhimento do usuário / facilidade de contato com os profissionais 

Detalhamento: Quando chega na unidade, que recebe? Tem possibilidade de ser atendido sem 
agendamento? Tem acesso fácil aos profissionais? 

Como obter a informação: Usuário 

1.7. Tempo de espera para o atendimento 

Detalhamento: Nas suas consultas de uma maneira geral, demora para ser atendido ou é atendido 
prontamente. 

Como obter a informação: Usuário 

1.8. Conforto dos ambientes para atendimento 

Detalhamento: O banco é duro ou tem almofada? Tem ar condicionado? Banheiro disponível? Água 
e café? 

Como obter a informação: Usuário 

1.9. Atendimentos em andamento no momento da nossa visita 

Detalhamento: Observação e anotação. 
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Como obter a informação: Observação 

2. Integralidade  

2.1. Agenda de trabalho com a equipe multiprofissional 

Detalhamento: Sim/Não, tipo, frequência 

Como obter a informação: Equipe 

2.2. Atividades de promoção 

Detalhamento: Sim/Não, tipo, frequência 

Como obter a informação: Equipe 

2.3. Atividades de prevenção 

Detalhamento: Sim/Não, tipo, frequência 

Como obter a informação: Equipe 

2.4. Visitas domiciliares 

Detalhamento: Sim/Não, frequência, atividades desenvolvidas na visita, profissionais que integram 
a equipe de visita. 

Como obter a informação: Equipe 

2.5. Consultas médicas e de enfermagem 

Detalhamento: Como se dá o fluxo entre a enfermagem e a consulta médica. 

Como obter a informação: Equipe 

2.6. Acesso aos exames 

Detalhamento: Sim/Não, tipo de exames disponíveis, tempo de espera. 

Como obter a informação: Usuário e Equipe 

2.7. Disponibilidade de medicamentos e imunobiológicos 

Detalhamento: Sim/Não, investigar se há falta de medicamentos, tempo de espera para receber, 
quais as alternativas quando não consegue na unidade. 

Como obter a informação: Usuário e Equipe 

3. Longitudinalidade  

3.1. Registro de população sob responsabilidade das equipes de AB (mapa, registro de famílias) 

Detalhamento: Sim/Não. 

Como obter a informação: Agente Comunitário de Saúde 

3.2. Planos de cuidado individualizado, gestão de casos, gestão de condições de saúde 

Detalhamento: Sim/Não, como são feitos 

Onde obter a informação: Equipe 

4. Trabalho em equipe 

4.1. Atividades de capacitação conjunta 

Detalhamento: Sim/Não, com que frequência 

Como obter a informação: Equipe 

4.2. Frequência das reuniões de equipe de saúde em que são discutidos assuntos relacionados à área de 
atuação da equipe. 

Detalhamento: Tentar obter a frequência. 

Como obter a informação: Equipe 

4.3. Satisfação de usuários  

Detalhamento: Registro de reclamações, elogios e outras informações documentadas na unidade de 
saúde 

Como obter a informação: Observação e Recepção 
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5. Gestão da Clínica (Diretrizes para organização redes de atenção SUS) 

5.1. Diretrizes Clínicas - Utilização de Guias de Prática Clínica/Protocolos Assistenciais 

Detalhamento: Sim/Não. Quais protocolos e quais guias 

Como obter a informação: Equipe 

5.2. Linhas de Cuidado (LC): pactuação/contratualização de metas da unidade 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe 

5.3. Garantia dos recursos materiais e humanos necessários para as ações planejadas 

Detalhamento: Sim/Não 

Como obter a informação: Equipe 

5.4. Interação entre equipes da mesma unidade e entre unidades 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe 

5.5. Processos de educação permanente 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe 

5.6. Gestão de compromissos pactuados e de resultados. 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe 

5.7. Informatização 

Detalhamento: Existência de computador, acesso à internet e qualidade da conexão. Importante ver 
ainda em que “níveis” se dá a informatização (a equipe inteira usa ou fica circunscrito a algum 
funcionário que toma de conta do computador?). 

Como obter a informação: Equipe 

5.8. Referências, contra referências, internações,  

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe  

5.9. Telessaúde 

Detalhamento: Sim/Não. Se sim, é importante captar o grau com que a equipe se apropria da 
tecnologia e em que medida isso impacta na qualidade da atenção. 

Como obter a informação: Equipe  

6. Gestão da UBS 

6.1. Presença da gerência 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe  

6.2. Existência de conselho gestor local 

Detalhamento: Sim/Não. Se sim, frequência de reuniões, capacidade do conselho de interferir na 
gestão da unidade. 

Como obter a informação: Equipe  

6.3. Relação com a Gestão Municipal 

Detalhamento: Sim/Não, como ocorre 

Como obter a informação: Equipe, Gerência 
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Apêndice 3: Roteiro para manejo do Grupo Focal 

 

Grupo Focal 

Questões facilitadoras do grupo focal 

1. Como está sendo a sua experiência com o Programa Mais Médicos? 

2. O(a) sr(a) considera que o programa fez ou está fazendo alguma diferença 

nas unidades de saúde onde está funcionando? 

3. Fale um pouco mais sobre esta diferença 

Questões provocadoras 

 Descreva a forma como tem sido o atendimento pela equipe antes e depois 

Programa 

 Você acha que após a chegada do programa os problemas de saúde da 

população têm sido mais resolvidos? 

 Você acha que após a chegada do programa as ações de saúde estão mais 

direcionadas às necessidades de saúde do território? 

 

Orientações para moderação do Grupo Focal (GF) 

Momentos  Orientações 

Apresentação do grupo  Retomar de forma sintética o convite feito aos participantes para 
o grupo.  

 Sugerir que cada participante se apresente – usar uma dinâmica 
de apresentação rápida que descontraia e produza integração no 

grupo. 

o Sugestão para dinâmicas de apresentação: nome, 
identificação relativa ao trabalho ou inserção social e uma 
característica pessoal que gosta em si. 

Contrato de convivência e 

assinatura do TCLE 

 Explicar os objetivos e funcionamento do grupo e pactuar como 

será o trabalho 

o Tempo de duração do grupo 

o Entrada e saída na sala 

o Atrasos 

o Uso do celular 

o Participação voluntária 

o Leitura e assinatura do TCLE 

Início da discussão do GF Iniciar a discussão com a primeira pergunta facilitadora e explorá-la 

em seus desdobramentos. 
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Cont. 

Momentos  Orientações 

Exercer a função de 

manejo. 

 

Lembrar que o manejo é descentralizante e não descentralizado, ou 

seja, é preciso fazer a palavra circular produzindo abertura 

comunicacional e, ao mesmo tempo, saber voltar a palavra para si para 

condução do grupo em seus objetivos. 

Abertura comunicacional – reconhecer que o grupo é heterogêneo. A 

lateralização dos pontos de vista na dinâmica de produção do grupo 

permite que os conflitos venham à tona. O conflito é importante para 

análise da realidade, importando não o que se diz, mas o como se diz. 

Cabe ao moderador, através da função manejo cogestivo, permitir 

que os conflitos sejam expressos no grupo. 

Continuidade da discussão 

do GF 

Depois de esgotada a discussão relativa à primeira pergunta 

facilitadora, seguir para segunda, ficando atento à circulação da 

palavra no grupo.  

As recomendações relativas ao manejo cogestivo e à lateralização 

permanecem. 

Seguir na questão seguinte, após esgotada a exploração da discussão 

relativa à segunda questão. 

Lembrar que as questões provocadoras devem surgir ao longo da 

discussão, caso as informações não apareçam naturalmente durante 

as primeiras perguntas.  

Finalização da sessão do 

Grupo 

Depois de encerrada a exploração das questões facilitadoras pela 

discussão no GF, finalizar a sessão, sem deixar de: 

 Agradecer a participação de todos. 

 Convidar a todos para um lanche.  

 

Lembrete das funções da equipe de condução do Grupo 

Moderador - manejar o grupo para garantir que a fala circule e passe por todos e 

sejam refletidas todas as experiências. Aumentar o grau de abertura comunicacional 

dentro do grupo – transversalidade. Manejadores tem que ficar atentos aos vetores 

de hierarquização (diferentes) e de corporativismo (iguais), e de transversalidade 

(lateralidade).  

Anotador (Observador 1) – Focado no eixo. Ele vai anotar quem é que está falando 

e como está falando. Registrar a sua enunciação. Aspectos verbais e não-verbais. 
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Observador 2 – Fora do Eixo. Desfocado. Ele vai anotar tudo aquilo que apareceu e 

não estava previsto nos núcleos argumentais. Registrar a sua enunciação. Aspectos 

verbais e não-verbais. 

Atenção: diferentemente do Grupo Focal convencional que está focado no conteúdo 

da discussão, esse Grupo está focado na experiência do grupo em movimento, no 

modo como a experiência dos sujeitos se expressa na discussão produzida no grupo. 

Não interessa apenas o que se diz, mas, sobretudo, o como se diz, as forças 

(interesses) em jogo que se expressam nas falas, nos gestos – o verbal e o não 

verbal. O conflito tem potencial analisador da realidade. 
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Apêndice 4: Carta de Anuência 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Ilmo. Sr (a) __________ 

Secretário (a) Municipal de Saúde de ___________ 

Ao cumprimentá-lo(a), gostaríamos de solicitar a autorização institucional para realização 

da pesquisa intitulada O Programa Mais Médicos para o Brasil e a Atenção à Saúde em 

municípios de pequeno porte do Rio Grande do Norte. Trata-se de um Projeto de Pesquisa 

elaborado por demanda da Unidade Técnica do Programa Mais Médicos para o Brasil da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS Brasil), que utilizará como método de 

pesquisa um Estudo de Caso envolvendo quatro municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte (Vera Cruz, Jardim do Seridó, Riacho de Santana e Venha-Ver) definidos a partir 

dos critérios de porte populacional, indicadores epidemiológicos e sociais e indicação de 

supervisores do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). 

A pesquisa será realizada no próprio município selecionado sob a coordenação do 

Professor Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira, docente da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Este estudo terá como objetivo analisar os efeitos do PMMB em municípios de pequeno 

porte e de maior vulnerabilidade do estado do Rio Grande do Norte, mapeando os 

principais avanços das experiências exitosas, bem como os sentidos e percepções dos 

sujeitos sociais envolvidos com as práticas de saúde nos contextos analisados, no período 

de 2013 a 2015.  

O estudo envolverá um processo observacional que combinará a análise de informações 

sociais e de saúde, o registro fotográfico, a análise de notícias e comunicações publicadas 

em meios virtuais, a análise documental, observação das unidades de saúde e grupos 

focais com os sujeitos que vivenciam o cotidiano dos serviços de saúde no município, em 

que se incluem: profissionais de saúde, supervisores e tutores do PMMB usuários, 

conselheiros municipais, gestores locais e estaduais.  

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome dessa Secretaria possa constar 

no relatório final dessa pesquisa, bem como em futuras publicações na forma de artigo 

científicos. Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/2012 que trata 

da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão 

utilizados tão somente para a realização deste estudo. 

Na certeza de contarmos com vossa anuência, agradecemos antecipadamente a atenção, 

ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 

( ) Concordamos com a solicitação   ( ) Não Concordamos com a solicitação 

Secretário Municipal de Saúde de ____________________ 
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Apêndice 5: TCLE 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro que 

compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente do Projeto de Pesquisa O Programa 

Mais Médicos para o Brasil e a Atenção à Saúde em municípios de pequeno porte do Rio 

Grande do Norte. Os pesquisadores me garantiram o direito de ressarcimento, caso eu 

tenha despesas em participar deste estudo, e a indenização, caso ocorram danos à minha 

pessoa, comprovadamente decorrentes da pesquisa. Afirmo estar ciente de que serão 

garantidos o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

_________________________________________________ 

Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 

Pesquisador responsável 

Endereço: Av. Salgado Filho, 1787 – Lagoa Nova, Natal, RN. 

Fone: 84-3342-2338 
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Apêndice 6: Termo de Autorização 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O Programa Mais Médicos para o Brasil e 

a Atenção à Saúde em municípios de pequeno porte do Rio Grande do Norte poderá trazer 

e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação das falas realizadas durante o grupo focal, 

AUTORIZO, por meio deste termo, aos pesquisadores sob a coordenação do Prof. Angelo 

Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira, a realizarem a gravação de minha da minha voz sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação se assim desejar. 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam, 

revistas científicas, congressos e jornais e relatórios de pesquisa. 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas. 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização. 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador coordenador da pesquisa Prof. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa 

Oliveira e, após esse período, serão destruídos. 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha voz. 

 

Local e data: ________, ____/______/_______. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_________________________________________________ 

Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 

Pesquisador responsável 

Endereço: Av. Salgado Filho, 1787 – Lagoa Nova, Natal, RN. 

Fone: 84-3342-2338 
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Apêndice 7: Termo de Consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

Eu, _________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O Programa Mais Médicos para o Brasil e 

a Atenção à Saúde em municípios de pequeno porte do Rio Grande do Norte poderá trazer 

e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de imagens, 

AUTORIZO que os pesquisadores sob coordenação do Prof. Angelo Giuseppe Roncalli 

da Costa Oliveira realizem fotografia e/ou filmagem de minha pessoa para fins de 

pesquisa científica e educacional. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam 

ser publicados em relatórios de pesquisa, congressos, eventos científicos, palestras ou 

periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra 

forma.  

As fotografias e vídeos ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes 

ao estudo e sob sua guarda. Qualquer outra forma de utilização dessas informações 

somente poderá ser feita mediante minha autorização. Os dados coletados serão 

guardados por cinco anos, sob a responsabilidade do pesquisador coordenador da 

pesquisa Prof. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira e, após esse período, serão 

destruídos. 

 

Local e data: ________, ____/______/_______. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

_________________________________________________ 

Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira 

Pesquisador responsável 

Endereço: Av. Salgado Filho, 1787 – Lagoa Nova, Natal, RN. 

Fone: 84-3342-2338 

 


