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Introdução

 A má distribuição de médicos e os desequilíbrios na composição das

equipes de saúde com concentração dos profissionais de saúde em

centros urbanos e escassez de mão de obra médica em áreas rurais é

um problema que muitos países têm em comum (DAL POZ, 2013).

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2010),

metade da população mundial reside em áreas rurais e remotas,

enquanto a maioria dos trabalhadores de saúde vive e trabalha nas

cidades.



O Programa Mais Médicos (PMM) 

foi instituído pela lei 12.871/13, 

com o objetivo de aumentar o 

número de médicos no Brasil, 

principalmente em áreas com um 

baixo número de médicos por 

habitante. 

• Média nacional de1,8 médicos por mil habitantes;

• Número de médicos que o Brasil deseja alcançar:

Argentina (3,2), Uruguai (3,7), Portugal (3,9) e Espanha (4). 

• Distribuição desigual em 22 estados - número de médicos abaixo da 

média nacional

Ações do PMM:

- Contratação de 

médicos estrangeiros;

- Mudança da matriz 

curricular dos cursos de 

medicina;

- Ampliação das vagas 

dos cursos de medicina.

O Programa Mais Médicos:



Objetivo

Analisar se o Programa Mais Médicos está adotando
medidas para melhorar a atração, o recrutamento e
a retenção de profissionais de saúde em áreas
remotas e rurais de acordo com as recomendações
da Organização Mundial de Saúde publicadas em
2010



Metodologia

 Tipo de Estudo:

Análise

documental
QualitativoDescritivo

Análise

Documental
Revisão

Narrativa

 A estrutura do trabalho divide-se em duas etapas:



Metodologia

 Documento Utilizado:

“Aumento do acesso a profissionais de saúde em áreas rurais e  

remotas através de uma melhor retenção: políticas de 

recomendações globais” 

(Tradução minha)

 Elaborado por um grupo de peritos (Gestores – profissionais de saúde);

 Recomendações feitas a partir de experiências de outros países;

 Sistema GRADE - sistema de avaliação da qualidade das evidências de 
de intervenções e da força da recomendação.



Recomendações da OMS(2010):
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D1 - Melhores 

condições de vida

D2 - ambiente de 

trabalho seguro e 

de apoio

D3 – Apoio 

Solidário 

D4 - programas de 

desenvolvimento 

de carreira

D5 - redes 

profissionais

D6 - Medidas de 

reconhecimento 

público
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Recomendações atendidas pelo PMM:

 Criação de vagas de residência médica;

 Educação médica continuada; 

 O serviço obrigatório instituído pela Medida Proviósoria nº 621/13, 

sendo válido a partir de 1º de janeiro de 2015 para os integrantes 

nos cursos de medicina;

 Os incentivos financeiros através de bolsa-formação, bolsa-

supervisão e bolsa-tutoria;

 Incentivos, para ajuda de custo de instalação, auxílio alimentação, 

despesa com deslocamento e moradia .



OMS: Importância da sustentabilidade

financeira dos recursos

 Quadro 1 - Valores gastos no PMM segundo Auditoria do TCU (2015):

Tipo de gasto Valor gasto até o momento da auditoria Valor até o final do PMM

Bolsa Formação

(exceto OPAS)

Aproximadamente

R$ 146 milhoes

(até junho de 2014)

Estima-se mais de 

R$ 1 bilhão para realizar todos 

os pagamentos

Ajuda de custo com despesas
Já foram gastos cerca de 

R$ 11 milhões
-

Bolsa supervisão e Bolsa tutoria

Cerca de R$ 59 milhões para supervisores e 

R$ 5 milhoes para tutores

(até o final de 2014)

Cerca de R$ 198 milhões em 

bolsas supervisão

e R$ 19 milhões em bolsas-

tutoria.

OPAS
Cerca de R$ 1,2 bilhão, (até 21/5/2014) sendo 

R$ 435 milhões em 2013 e o restante em 2014.
-

Especialização para médicos 

estrangeiros

(não inclui gastos com ajuda de 

custo e bolsa formação)

-

Cerca de 

R$ 242 milhões 

(no prazo de três anos do PMM)

Fonte: elaboração com base no relatório do TCU (2015)



 Quadro 2 - Diminuição de incentivos segundo auditoria do TCU

Fonte: elaboração com base no relatório do TCU (2015)

Item

Valor do Incentivo 

Financeiro Mensal antes 

do PMM

Valor do Incentivo Financeiro 

Mensal após o PMM
Total da Diminuição

Equipes de Saúde da Família (eSF), 

que contam com médicos de 

programas nacionais de 

provimento e fixação em áreas de 

difícil acesso ou de atendimento a 

populações de maior 

vulnerabilidade econômica ou 

social;

eSF tipo 1 –

R$ 10.695,00 A Portaria GM/MS nº 1.834, de 

27/08/13 estabelece que o 

repasse para eSF que possuem 

médicos do PROVAB ou do PMM 

será de

R$ 4.000,00

eSF tipo 1 –

diminuição de  

R$ 6.695,00

eSF tipo 2-

R$ 7.130,00

eSF tipo 2 –

diminuição de 

R$ 3.130,00

Equipes Saúde da Família 

Ribeirinhas (eSFR) 

R$ 10.695,00 +R$ 3.000,00 

para transporte da 

equipe

A Portaria GM/MS nº 1.834, de 

27/08/13 estabelece que o 

repasse para:

eSFR - R$ 4.000,00

eSFR – redução de R$ 

6.695,00

Equipes Saúde da Família Fluviais 

(eSFF)

eSFF sem profissional de 

saúde bucal –

R$ 40.000,00

eSFF sem profissional de saúde 

bucal –

R$ 34.000,00
eSFF – redução de R$ 

6.000,00
eSFF com profissional de 

saúde bucal –

R$ 50.000,00

eSFF com profissional de saúde 

bucal –

R$ 44.000,00



Recomendações não atendidas pelo PMM:

 Alcance ampliado do campo de prática profissional: 

- enfermeira que prescreve medicamento para o usuário.

 Inserção de diferentes tipos de trabalhadores de saúde na prática rural. 

 Apoio profissional e pessoal (White et al. (2007); Frehywot (2010) ; Maciel Filho 

(2007); Han e Humphreys (2005), OMS (2010)):

Medida eficaz para retenção de médicos em áreas rurais e remotas;

 Baixo custo; e

 Influencia a decisão do profissional permanecer em um determinado 

local.

ESF =>  ACS, cirurgião-dentista , técnico e/ou auxiliar em saúde 

bucal e auxiliares e/ou técnicos de enfermagem



Considerações Finais

 Diante da crise de financiamento que o SUS enfrenta é de extrema

importância cada vez mais investir em medidas que sejam

financeiramente sustentáveis;

 Contratação de profissionais estrangeiros para atuar em áreas

vulneráveis => emergencial;

 Serviço médico obrigatório pode ser visto como punição <= formas de

desconstruir essa ideia;

 Recursos tirados da Estratégia Saúde da Família para poder financiar o

PMM, pois, o programa deveria acrescentar recursos para o SUS;

 Repensar os incentivos financeiros – podem não ser tão eficazes;

 Aumentar os investimentos em Apoio pessoal e profissional – benefícios a

longo prazo e baixo custo.



Considerações Finais

 O PMM atendeu a cerca de 50% das recomendações que foram feitas 

pela OMS:

Avanços do 

Programa

Potencializar os benefícios

para o SUS

Enfrentamento

dos desafios

Recomendações

que não foram

atendidas
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