
II	  ENCONTRO	  NACIONAL	  DE	  MUNICÍPIOS	  

	  

“Programa	  Mais	  Médicos”	  
	  

Brasília-‐	  02/03/16	  



Lançado	  em	  julho	  de	  2013	  para	  atender	  
demanda	  histórica	  da	  
insuficiência	  de	  médicos	  no	  
Brasil,	  em	  especial,	  no	  SUS	  e	  na	  Atenção	  
Básica	  

Brasil:	  1,8	  
médicos	  	  
por	  mil	  

habitantes	  

Desde	  2011	  foram	  desenvolvidas	  ações	  para	  enfrentar	  este	  desafio:	  
regulamentação	  da	  lei	  do	  FIES;	  lançamento	  do	  Programa	  de	  Valorização	  da	  
Atenção	  Básica	  (PROVAB);	  Seminários	  para	  debater	  o	  tema;	  Cooperação	  
Internacional	  

Movimento	  “Cadê	  o	  Médico”	  em	  janeiro	  de	  2013	  

Pacto	  relacionado	  às	  jornadas	  de	  junho	  que	  pautaram	  a	  saúde	  como	  prioridade	  
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Brasil 1,8 
Reino Unido 2,7 

Austrália 3,0 
Argentina 3,2 

Itália 3,5 
Alemanha 3,6 
Uruguai 3,7 
Portugal 3,9 
Espanha 4,0 

Cuba 6,8 

Relação de médicos/mil habitantes 

Fonte: Ministério da Saúde e OCDE, 2011 e 2012 
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Menos médicos que a necessidade 

A	  insuficiência	  de	  médicos	  no	  Brasil	  
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22 estados estavam abaixo 
da média nacional – 1,8/mil 
habitantes 
 
5 estados tinham menos 
de 1 médico por mil 
habitantes: 
•  Acre 
•  Amapá 
•  Maranhão 
•  Pará 
•  Piauí 

Menor que 1/mil 

Entre 1/mil e 1,8/mil 
Acima de 1,8/mil 

Fonte: CFM e IBGE – 2012 
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Uma	  distribuição	  muito	  desigual	  
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Fontes: PNAD, MEC e RAIS/CAGED 

Em 10 anos, o número de novos empregos para médicos 
ultrapassou em 53 mil o de profissionais formados 
As escolas médicas formam apenas 64% da necessidade 
do mercado de trabalho 
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Comparação	  Postos	  de	  trabalho/Médicos	  Formados	  
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Vagas	  insuficientes	  na	  Formação	  Médica	  



PAÍS	  
FONTES	  DE	  REFERÊNCIA	  PARA	  

A	  EDUCAÇÃO	  MÉDICA	  
INGRESSANTES	  EM	  

2011	  
POPULAÇÃO	  

2011	  

INGRESSANTES	  
por	  10	  MIL	  
HABITANTES	  

ARGENTINA	   Ministério	  da	  Saúde	   13.404	   40.100.000	   3,2	  
PORTUGAL	   Ministério	  da	  	  Saúde	   1.700	   10.562.178	   1,6	  

INGLATERRA	  
HEFCE	  –	  Conselho	  para	  

Educação	  Superior	  da	  Inglaterra	  
7.871	   53.000.000	   1,5	  

ESPANHA	   Faculdade	  de	  Medicina	   7.000	   46.700.000	   1,5	  
AUSTRÁLIA	   Reitores	  Médicos	  da	  Austrália	   3.035	   21.727.158	   1,4	  

CANADÁ	  
Associação	  das	  Faculdades	  de	  

Medicina	  do	  Canadá	  
2.829	   33.476.688	   0,8	  

BRASIL	   Ministério	  da	  Educação	  MEC	   16.482	   192.379.287	   0,8	  

Relação	  de	  ingressantes	  em	  cursos	  de	  medicina	  
 

Fontes:  Informações referentes ao ano de 2011 utilizadas no debate em fevereiro de 2013 quando o programa estava sendo formulado 
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O	  Brasil	  tem	  uma	  baixa	  taxa	  de	  egressos	  

Fonte: Censo da educação superior (INEP/MEC) e IBGE - 2012 

A Taxa de Egressos 
por 100.000 mil 
habitantes do Brasil 
em 2012 era de 8,2 
 
A Média da OCDE 
era de 10,6 
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Ampliação	  e	  Melhoria	  da	  Infraestrutura	  

Formação	  para	  o	  SUS	   Provimento	  Emergencial	  

Ampliação	  da	  Oferta	  na	  
Graduação	  e	  Residência	  

Médica	  
	  

Mudança	  no	  Eixo	  dos	  
Locais	  de	  Formação	  

Reorientação	  da	  
Formação	  

Editais	  de	  Chamadas	  
Nacional	  e	  

Internacional	  
	  

Cooperação	  
internacional	  

Mais	  Médicos	  para	  o	  Brasil	  

Eixos 
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ü  11,5	  mil	  novas	  vagas	  de	  
graduação	  até	  2017	  

ü  20	  mil	  novas	  vagas	  de	  
residência	  para	  formação	  de	  
especialistas	  até	  2018	  	  

ü  Interiorização	  e	  mudança	  da	  
formação	  médica	  no	  país	  

Brasil	  sairá	  de	  
374	  mil	  para	  600	  
mil	  médicos	  até	  

2026	  
(2,7	  médicos	  por	  
mil	  habitantes)	  
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Mais	  atenção	  à	  da	  saúde	  da	  população	  

18.240	  médicos	  em	  4.058	  municípios	  
e	  34	  Distritos	  Indígenas	  

72,8%	  dos	  municípios	  brasileiros	  
atendidos	  

63	  milhões	  de	  brasileiros	  	  
beneficiados	  	  
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Mais	  Médicos	  e	  Equidade	  	  
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Município	  



Médicos	  de	  quase	  40	  países	  

CRM/Brasil 
 2014             2015 

1.846            5.274 
médicos       médicos 

Interc. Individual 
2014             2015 
1.187            1.537 

médicos       médicos 

Interc. 
Cooperação 

2014/2015 
11.429 

médicos 

62,6% 

8,4% 

28,9% 
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Os	  médicos	  brasileiros,	  
mveram	  prioridade	  em	  todas	  
as	  seleções	  do	  Mais	  Médicos	  

Médicos	  com	  CRM	  do	  Brasil	  
ocuparam	  12,7%	  das	  vagas	  	  

Os	  profissionais	  estrangeiros	  
foram	  chamados	  a	  ocupar	  as	  
vagas	  ociosas	  
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2015/2016:	  PARTICIPAÇÃO	  DE	  MÉDICOS	  
BRASILEIROS	  

 
 

Ø  Médicos	  com	  registro	  no	  Brasil	  
(CRM)	  inscritos	  no	  edital	  de	  janeiro	  
15	  mil	  em	  2015	  e	  13	  mil	  em	  2016	  

Ø  Números	  que	  candidato	  por	  vaga	  
superior	  a	  10	  

Ø  100%	  das	  vagas	  ocupadas	  por	  
médicos	  brasileiros	  
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Impactos	  do	  Programa	  Mais	  Médicos	  

•  Retomada da expansão da Cobertura de Atenção Básica 
e da Estratégia de Saúde da Família 

•  Ampliação do acesso e redução dos tempos de espera 
na Atenção Básica  

•  Aumento da oferta de ações de saúde, em quantidade e 
variedade 

•  Melhoria da saúde da população: melhoria de 
indicadores de saúde e redução de internações 
sensíveis à Atenção Básica 
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Relatório do TCU, que avaliou 1.837 
municípios, atesta o impacto do Programa 
 
ü  Aumento de 33% na média mensal de 

consultas na atenção básica 

ü  Número de visitas domiciliares  
cresceu 32%  

ü  63% dos profissionais entrevistados 
afirmaram que o atendimento 
melhorou  

ü  89% dos pacientes e 98% dos gestores 
disseram que o tempo de espera por 
consulta reduziu 

Impactos	  do	  Programa	  Mais	  Médicos	  
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Cobertura	  de	  Atenção	  Básica	  no	  Brasil	  	  

De	   dezembro	   de	   2013	   a	   dezembro	   de	  
2014	  a	  ESF	  apresentou	  um	  crescimento	  de	  
7,7%	   (mais	   de	   4,5	   vezes	   o	   crescimento	  
médio	  dos	  quatro	  anos	  anteriores)	  

A	   meta	   de	   akngir	   em	   2020	   75%	   da	  
população	   coberta	   poderá	   ser	   alcançada	  
já	  em	  2016	  

Mais	  
Médicos	  



Aumento	  de	  Consultas	  

Com	  o	  Mais	  Médicos,	  o	  número	  de	  
consultas	  médicas	  na	  Estratégia	  de	  Saúde	  

da	  Família	  cresceu	  29%	  
	  

Nos	  municípios	  parkcipantes,	  	  
crescimento	  foi	  de	  33%	  

	  
Nos	  municípios	  sem	  Mais	  Médicos,	  foi	  

menos	  da	  metade:	  15%	  	  
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Fonte: Rede Observatório do Programa Mais Médicos 

Jan/2013 a jan/2015 



Mais	  Atenção	  Básica	  =	  menos	  internações	  

	  

•  Os	  municípios	  com	  médico	  do	  Mais	  Médicos	  apresentaram	  	  

uma	  redução	  de	  4%	  das	  internações	  (dez/2013	  a	  dez/2014)	  
•  Nos	  municípios	  	  com	  cobertura	  do	  Mais	  Médicos	  maior	  que	  36%	  da	  

população,	  a	  redução	  no	  mesmo	  período	  chegou	  a	  8,9%	  
•  Em	  2015,	  mais	  de	  91	  mil	  pacientes	  não	  precisarão	  ser	  
internados	  em	  todo	  o	  país,	  liberando	  os	  leitos	  para	  os	  que	  mais	  
necessitam	  

Fonte: Rede Observatório do Programa Mais Médicos 



População	  nota	  melhoria	  	  
do	  acesso	  e	  da	  qualidade	  

	  

	  

Amostra	  >14	  mil	  usuários	  PMM	  

Nota 9 
55% deram a nota máxima 

(10) 
Para 82%, melhorou a 
resolução dos seus 
problemas na consulta 
 

Para 87%, o 
médico é mais 
atencioso 
 

Para 85%, melhorou a 
qualidade do atendimento 

Fonte: Pesquisa Ipespe/UFMG 

“Agora	  tem	  atendimento	  
médico	  todos	  os	  dias”	  

“Médicos	  mais	  	  capacitados	  
e	  competentes”	  

“Médicos	  mais	  atenciosos	  
com	  os	  pacientes”	  



Expansão	  da	  Formação	  Médica	  

Já	  foram	  criadas	  4.680	  novas	  vagas	  de	  graduação,	  sendo	  1.343	  em	  universidades	  
públicas	  (com	  29	  novos	  cursos)	  	  e	  3.337	  em	  insktuições	  privadas	  
	  
Estão	  planejadas	  a	  abertura	  de	  número	  semelhante	  de	  vagas	  em	  2016	  em	  quase	  70	  
cidades	  que	  não	  contam	  hoje	  com	  Cursos	  de	  Medicina	  
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Novos	  cursos	  de	  Medicina	  
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1994	   1998	   2002	   2006	   2010	   2012	   2014	   2015	   Previsão	  
segundo	  
edital	  

Região	  Centro-‐Oeste	   Região	  Nordeste	   Região	  Norte	   Região	  Sudeste	   Região	  Sul	  

ü  Em	  2015,	  foram	  priorizadas	  as	  regiões	  Norte,	  Nordeste	  e	  Centro-‐
Oeste	  

Vagas	  de	  Medicina	  
por	  região	  
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Interiorização	  e	  redução	  das	  desigualdades	  
regionais	  Vagas em Medicina por 10 mil habitantes 

antes do Mais Médicos
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Vagas em Medicina por 10 mil habitantes 
expansão já definida até 2017

Meta: mínimo 
de 1,34 vagas 

por 10 mil 
habitantes em 

todas as regiões 
do país

Interiorização	  e	  redução	  das	  desigualdades	  
regionais	  
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Médico especialista Novas Diretrizes Curriculares e inovações como: 
30% do internato na Atenção Básica e Urgência do SUS 

Avaliação de Progresso a cada 2 anos 

De 1 a 2 anos de 
residência em Medicina 

Geral de Família e 
Comunidade para 

ingressar nas demais 
especializações 

Graduação Residência Médica 

Nova	  formação	  médica	  para	  o	  Brasil	  

Formação mais: avançada e integrada; educando mais ativo; voltada a 
uma formação generalista e humanista; mais multiprofissional; com 

atuação em diversos serviços e integrada ao SUS. 

25 
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Programa	  Mais	  Médicos	  
Infraestrutura	  UBS	  

ü  R$	  5,6	  bilhões	  invesmdos	  

ü  Construção	  	  e	  ampliação	  de	  26	  mil	  Unidades	  
Básicas	  de	  Saúde	  

ü  Até	  o	  momento,	  10.515	  unidades	  já	  foram	  
concluídas	  	  

ü  Mais	  de	  12	  mil	  UBS	  que	  aderiram	  ao	  Programa	  
de	  Melhoria	  do	  Acesso	  e	  da	  Qualidade	  (PMAQ)	  
serão	  beneficiadas	  com	  coneckvidade	  	  
banda	  larga	  

ü  O	  acesso	  a	  internet	  facilitará	  a	  uklização	  do	  
prontuário	  eletrônico	  e	  a	  comunicação	  dos	  
profissionais	  com	  especialistas	  em	  outras	  
localidades	  (Telessaúde)	  
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Cobertura	  Assistencial	  	  	  -‐	  Atenção	  Básica	  

ü  40,6	  mil	  unidades	  básicas	  de	  saúde	  
em	  funcionamento	  

ü  40,1	  mil	  equipes	  de	  saúde	  da	  
família;	  24,6	  mil	  equipes	  de	  saúde	  
bucal;	  e	  4,3	  mil	  equipes	  de	  NASF	  

ü  69,4%	  da	  população	  coberta	  

ü  Em	  cada	  10	  casos,	  8	  podem	  ser	  
resolvidos	  na	  atenção	  básica	  sem	  
necessidade	  de	  encaminhamento	  do	  
cidadão	  



Evolução	  do	  Repasse	  -‐	  Atenção	  Básica	  

A proporção de gastos com a AB saiu de 13,9% em 2010 e foi a 
19,2% em 2014 
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Desafios	  de	  2016	  

•  Expansão	  das	  Residências	  em	  Medicina	  de	  Família	  e	  Comunidade	  
–  Financiamento	  integral	  da	  Equipe	  de	  Saúde	  da	  Família	  

–  Bolsa	  adicional	  se	  parkcipar	  do	  Plano	  Nacional	  de	  Formação	  de	  Preceptores	  

–  Abertura	  do	  Edital	  em	  abril	  de	  2016	  

•  Garanka	  da	  cobertura	  do	  Mais	  Médicos	  
–  Diretriz	  central	  é	  a	  segurança	  e	  conknuidade	  no	  atendimento	  da	  população	  

–  Assegurada	  a	  mesma	  quankdade	  de	  médicos	  independente	  da	  conclusão	  dos	  

3	  anos	  

–  Subsktuição	  principal	  é	  via	  edital	  e,	  em	  situações	  especiais	  nas	  quais	  o	  edital	  

pode	  gerar	  desassistência,	  aplicação	  de	  cláusula	  à	  Cooperação	  Internacional.	  	  

Fonte: Rede Observatório do Programa Mais Médicos 



	  
Obrigado!	  

Hêider Aurélio Pinto 
SGTES - Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
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