
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 
 
 
 

Valeria de Castro Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos na atenção básica do município de Pelotas/RS com a implantação do 

 

Programa Mais Médicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
 

Maio/2015 



 

Valeria de Castro Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos na atenção básica do município de Pelotas/RS com a implantação do 

 

Programa Mais Médicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de 
Especialização apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
como  requisito  parcial  para  a  obtenção  do 
título de Especialista em Gestão Pública. 

 
Professora orientadora: Prof.ª Janice Dorneles 
de Castro 
Professora Tutora: Lena Maris Mazzotti Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
 

Maio/2015 



AGRADECIMENTOS  
 
 
 
Primeiramente, ao meu querido e amado filho Ricardo Rojas e meu companheiro 

dessa estrada César Porto, pelo apoio em todos os momentos, e incentivo aos meus 

projetos, por apostarem mais em mim do que eu mesma, sem os dois não teria sido 

possível chegar até aqui, amo vocês. 

Aos meus pais Ricardo e Ieda, pois embora toda a simplicidade de suas vidas, 

transmitiram a ideia e o valor de que o importante é o estudo e o conhecimento, 

esses são os bens e o patrimônio a ser acumulado em nossas existências. 

Aos meus irmãos Paulo e Iarema, por termos conseguido entender a mensagem do 

que realmente é importante, mantendo assim nossa unidade e nossa família, sem 

esquecer nosso querido irmão Rogério que mesmo tendo partido tão cedo, 

permanece vivo em nossos corações. 

Ao  nosso núcleo familiar, nora,  sobrinhos (as),  cunhados (as),  aos amigos  que 

fazem parte desse grupo, ao sogro e a sogra, nossa querida Branca, por todo o 

seuincentivo,embora a vida não nos tenha permitido que estivesse aqui agora. 

Aos meus colegas de trabalho e da universidade pela paciência, estímulo e auxílio 

sempre. 

Á UFRGS por apostar nesse projeto, compreendendo suas dificuldades, mas no 
 

entendimento de que sem ela, não teria sido possível essa oportunidade. 
 

E por fim, ao meu Deus, quepermitiu mesmo diante dos meus erros e enganos, 

recomeçar e levantar, com toda a determinação e energia, seguindo sempre em 

frente. 



 

 

RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho discute como o Programa Mais Médicos pode impactar em dois 

problemas fundamentais da saúde pública brasileira: a carência de médicos e a 

dificuldade de universalização do acesso. Suprir a lacuna da falta de profissionais 

para atuação junto ao SUS e possibilitar a universalização do acesso aos usuários 

representará sem dúvidas um avanço significativo com vistas ao cumprimento de 

preceito constitucional no que diz respeito ao direito à promoção, proteção e 

recuperação à saúde. Desse modo, o objetivo é apresentar dados que possam 

justificar a validade do programa na solução dos referidos problemas. Para tal foram 

utilizadas as informações oficiais que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, 

no que diz respeito aos números da expansão de equipes de saúde a família e à 

cobertura populacional abrangida por essas equipes a partir de 2010, no município 

de Pelotas/Rio Grande do Sul. Embora este seja um primeiro momento da 

implantação do Programa Mais Médicos (PMM), foi possível perceber um impacto na 

expansão  das  equipes  de  saúde  da  família  no  referido  município.  Como  será 

relatado, no primeiro ano do programa foram implantas mais equipes do que nos 

quatro anos anteriores, também aqui analisados o que, por consequência, gerou o 

aumento de população coberta pela estratégia de saúde da família. Dessa forma 

identifica-se um impacto na atenção básica no município com a implantação do 

programa. A percepção é de que o sucesso do mesmo implicará necessariamente 

em contrariar o modelo de saúde instituído, que tem como centro os interesses 

econômicos e toda uma cultura voltada para doença e não para saúde. 
 
 
Palavras-Chave: SUS, Programa Mais Médicos, Saúde Pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

O presente trabalho se debruçará na análise de uma das tantas dificuldades 

encontradas pelo Poder Público no que tange a suas políticas para a área da saúde, 

prevista na Constituição cidadã de 1988: o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS 

nasce tendo como princípiosa Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção 

à saúde, mas desde sua concepção encontrou diversas dificuldades para sua efetiva 

consolidação. Entre elas, a falta de profissionais, principalmente no que diz respeito 

aos médicos. Por exemplo, segundo estimativa do Ministério da Saúde, nos últimos 

dez anos o Brasil possui um déficit de 54 mil médicos1.  Naturalmente, outros fatores 
 

impedem  a  superação  desse  problema,  tais  como  questões  remuneratórias, 

condições de trabalho e também interesses individuais e de classes. 

Nesse sentido, levando em conta os fatores destacados, o enfoque do 

presente trabalhoserá a carência de profissionais para atuação na atenção básica do 

SUS. O motivo dessa escolha se dá pelo fato da atenção básica ser a porta de 

entrada do usuário no sistema e, dessa forma, possui um papel 

profundamenteestratégico na consolidação do SUS, exigindo um profissional com 

perfil  específico  para  essa  tarefa.  O  profissional  deverá  ser  orientado  pelos 

princípios da Política Nacional de Atenção Básica2  que são: a universalidade, a 
 

acessibilidade, o vínculo, a continuidade do cuidado, a integralidade da atenção, a 

responsabilização, a humanização, a equidade e a participação social. 

Dentro dessa ótica, uma das fragilidades do SUS, que será abordada nesse 

trabalho, diz respeito não somente à falta de profissionais, mas também à falta de 

profissionais que possuam um perfil afim com o Sistema. Além disso, um segundo 

ponto a ser trabalhado é o direito universal à saúde, garantido na Constituição 

Federal de 1998 (2013) em seu Art. 196, que define a responsabilidade do Estado 

com os princípios aqui mencionados. 
 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação. 
(p.138) 

 
 
 

1 Ministério da Saúde/Portal da Saúde 
2 Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica 
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Como se pode perceber, a Constituição é clara, garante a todos os cidadãos o 

direito à saúde, sendo responsabilidade do Poder Público implementar políticas 

públicas que garantam efetivamente esse direito. Atualmente, a garantia da 

universalização  do  acesso  à  saúde  se  dá  com  o  SUS,  cujos  objetivos  são 

reafirmados no Art.2º §1º da Lei 8080/90 que prevê as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, bem como, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Dessa forma, é assumido pelo Estado o seu dever 

constitucionalde garantir o acesso universal e igualitário à saúde, através da 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais visando  à redução de 

riscos de doenças e agravos. 

Apesar disso, a efetivação desse modelo de atenção à saúde proposto pela 

lei 8080/90 esbarra numa outra fragilidade histórica do SUS, que é a dificuldade de 

universalizar o acesso à saúde – o que está diretamente relacionado com a já 

mencionada falta de profissionais para atuação junto ao mesmo. Dentro do quadro 

exposto e reconhecendo tais dificuldades foi instituído pelo Governo Federal o 

“Programa  Mais  Médicos”  através  da  Lei  12.871/2013. A proposta  apresenta-se 

como medida de gestão para enfrentar a problemática da carência de profissionais, 

principalmente nas regiões mais pobres, com maior vulnerabilidade social. A diretriz 

para sua implementação foi delimitada na Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de 

Julho de  2013 onde foram definidos seus objetivos da seguinte forma: 
 

Art. 3º O Projeto Mais Médicos para o Brasil tem os seguintes 
objetivos específicos: I - aprimorar a formação médica no Brasil, 
assegurando maior experiência no campo de prática durante o 
processo  de  formação;  II  -  ampliar  a  inserção  do  médico  em 
formação nas unidades de atendimento do SUS, aperfeiçoando o seu 
conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; III 
- fortalecer a política de educação permanente com a integração 
ensino-serviço, por meio da atuação das instituições públicas de 
educação superior na supervisão acadêmica das atividades 
desenvolvidas  pelos  médicos;  IV  -  promover  a  troca  de 
conhecimentos  e  experiências  entre  profissionais  da  saúde 
brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; e V - 
aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de saúde do Brasil e na 
organização e funcionamento do SUS. 3

 

 
Com base nisso, o presente trabalho pretende discutir como o Programa Mais 

Médicospode impactar em dois problemas fundamentais da saúde pública brasileira: 

(I) carência de médicos e (II) dificuldade de universalização do acesso. A partir das 
 

3Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de Julho de 2013. 
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informações oficiais disponibilizadas para consulta, será analisada a relação entre os 

números da expansão de equipes de saúde da família e a cobertura populacional 

abrangida por essas equipes a partir da implantação do Programa Mais Médicos no 

município de Pelotas, Rio Grande do Sul. 
 
 
1.1 JUSTIFICATIVA: 

 
 
 

O interesse no tema encontra-se no fato de pessoalmente estar presente no 

Sistema Único de Saúde ao longo de suas inúmeras tentativas de operacionalização 

e consolidação como Política Pública. Durante os anos de atuação profissional no 

SUS, foi possível perceber algumas fragilidades do mesmo, sendo que, dentre elas, 

as que vieram a ser contempladas com o Programa Mais Médicos. Com base nisso, 

a pesquisa pretende buscar subsídios teóricos que possibilitem explicar os 

fenômenos até aqui observados. Ao mesmo tempo, busca verificar se as propostas 

apresentadas pelo Poder Público contribuem para solucionar os problemas já 

mencionados, tanto com relação à falta de profissionais quanto à universalização do 

acesso à saúde. Neste sentido, na esteira da recente polêmica acerca do Programa 

Mais Médicos o trabalho se propõe a discutir possíveis contribuições dessa iniciativa 

para saúde pública brasileira. 

Como exemplo da polêmica já ressaltada, podemos citar a noticia do Jornal 

do Comércio, fazendo referência à paralisação dos médicos em protesto contra o 

programa: 
 

A Fenam argumenta que a classe médica não foi ouvida nas 
negociações com o governo, o que exigiu ações “mais fortes” por 
parte dos profissionais. O Conselho da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por 
unanimidade, decidiu não aderir ao Programa Mais Médicos. João 
Carlos Brenol, diretor do departamento de Medicina Interna da 
UFRGS, declarou que a entidade discorda da forma de imposição 
das medidas da União, sem consulta prévia às escolas médicas e 
aos órgãos de classe, o que “repercute na formação médica” e causa 
impacto na saúde brasileira. (JORNAL DO COMÉRCIO, 2013) 

 
As críticas feitas pelos médicos ao Programa residem no fato de não ter sido 

proposto um debate profundo sobre o tema, por parte do Governo Federal, além 

disso, conforme o represente da URGS a Lei impacta diretamente na formação dos 

médicos e na saúde brasileira. Também é sabido que segundo as Entidades de 
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classe, o problema não reside somente na falta de médicos, mas principalmente, 

nas condições de trabalho e de maiores remunerações. 

Poroutro lado, se percebe a defesa do Programa na manifestação do Prefeito 

de Maringá (PR) Carlos Roberto Pupinquando da 64ª Reunião Geral da Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP), em Porto Alegre (RS), onde é relatada a dificuldade 

enfrentada pelos gestores na gestão de saúde. Dificuldade essa, centrada na falta 

de profissionaispara atuação junto ao Sistema Único de Saúde. O Prefeito expõe 

ainda, sua percepção do programa, considerando que o mesmo vai além deuma 

visão meramente assistencialista, mas inserido na ótica da atenção à saúde da 

família: 
 

Pode parecer que o Mais Médicos é apenas mais um programa 
assistencialista do Governo Federal, mas digo que não. O programa, 
além de atender a uma grande parcela da população que não conta 
sequer com um médicos por mil habitantes, serve também como 
política pública de apoio e incentivo na formação dos futuros 
profissionais e na ampliação do número de vagas nas residências 
médicas, melhorando e muito a questão da saúde familiar no país 
(FNP, 2013)4

 

 
Ainda dentre tantas manifestações, é importante colocar o posicionamento do 

Movimento de Reforma Sanitária, por ter sido um dos protagonistas na construção 

deste novo modelo de assistência à saúde, que é o SUS. Segundo o Movimento, 

apesar  da  ausência  de  discussão  com  a  sociedade  civil  e  suas  instâncias  de 

controle social, o Governo Federal deu um passo adiante para enfrentar o problema 

da escassez de profissionais. 
 

A necessidade de mais profissionais bem 
distribuídos geograficamente, inclusive médicos generalistas e 
especialistas, é real e premente. Apesar de tomada sem discussão 
prévia  com  a  sociedade  civil,  incluindo  o  Conselho  Nacional  de 
Saúde, a decisão do governo federal de enfrentar o problema da má 
distribuição e da escassez de profissionais de saúde é um importante 
passo adiante. No entanto, as proposições apresentadas para a 
contratação imediata de médicos, na melhor das hipóteses, poderão 
apenas atenuar provisoriamente os problemas. (ABRASCO, 2013) 

 
A polêmica nacional criada foi importante porque impulsionou na sociedade 

um amplo debate acerca da saúde pública brasileira e suas fragilidades. Dentro 

deste contexto, é possível compreender os objetivos centrais do presente trabalho, 

que  pretende interpretar  a relação entre  o  PMM (Programa  Mais  Médicos)e  os 
 
 
 

464ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos 
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preceitos assegurados constitucionalmente, no que diz respeito à saúde, mais 

especificamente o estudo se baseia nos objetivos propostos na Lei nº 12.871, no 

tange ao seu Art.1º, incisos I e II abaixo: 
 

Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de 
formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos: I - diminuir a carência de 
médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as 
desigualdades regionais na área da saúde; II - fortalecer a prestação 
de serviços de atenção básica em saúde no País; 

 
Atingir os objetivos propostos no programa mais médicos, no que diz respeito 

a lacuna da falta de profissionais para atuação junto ao SUS e a possibilidade de 

universalização do acesso aos usuários, representará sem dúvidas um  avanço 

significativo  com  vistas  ao  cumprimento  de  preceito  constitucional  no  que  diz 

respeito ao direito  à promoção, proteção e recuperação à saúde. 

Na   compreensão   da   saúde   como   bem   fundamental   essencial   para 

manutenção da dignidade humana, e o meio pelo qual a vida se mantém em toda a 

sua plenitude, é inconcebível que a mesma possa servir a interesses econômicos, 

como produto nas relações capitalistas do mercado. 

Para compreendermos o impacto da criação do programa na atenção básica 

dos municípios, selecionamos o município Pelotas/RS, pelo fatode ser referência em 

atendimento ambulatorial e hospitalar da região, e por outras particularidades que 

aqui serãocolocadas.Além disso, oreferido município vem sofrendo o reflexo, da 

instalação do polo naval no município de Rio Grande, há 60 km do mesmo, o que 

tem ocasionado à chegada de um grande número de pessoas oriundas de outras 

cidades e estados, o que acaba gerando uma demanda ainda maior pelos serviços 

de saúde no município e na região como um todo.Apresenta uma demanda que 

cresce a cada dia, pelos aspectos aqui destacados, bem como, pela própria busca 

da sociedade que vemaumentando, quem sabe dentro de sua percepção e 

reconhecimento do dever dos gestores em assegurar os direitos a ela contemplados 

constitucionalmente. Dessa forma surgeà necessidade de estruturação do seu 

sistema de saúde, em especial a Rede de Atenção Básica.A configuração de uma 

atenção básica organizada e que cumpra o seu papel, desafoga os serviços de 

Urgência  e  Emergência  e  de  média  e  alta  complexidade,  o  que  permite  o 

atendimento das necessidades internas, locais, bem como as referências regionais 

de forma satisfatória. 



12  
 
 
 

Buscou a presente pesquisa, dentro dos objetivos a seguir definidos, 

referenciais teóricos que subsidiarama análise do tema proposto, e com os dados foi 

avaliada a hipótese central desse trabalho, qual o Impacto do Programa Mais 

Médicos na Atenção Básica do Município de Pelotas/RS? 
 
 
 
 
1.2. OBJETIVOS: 

 
 
 
 
 
1.2.1 Objetivo Geral: Apresentar uma análise dos dados no período de janeiro de 

 

2010 a dezembro de 2014 e sua relação com o Programa Mais Médicos, de forma 

que se possa justificar a validade do programa na solução do problema do acesso 

do usuário ao sistema,  através  do aumento de equipes  de Saúde da Família 

implantadas e  aumento da população coberta pelo programa. 
 
 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 
 

• Apresentar o número de equipes de saúde da família implantadas no 

período proposto, com análise da situação, antes e após a implantação do 

Programa, a fim de verificar de houve ampliação das equipes. 
 
 
 

• Mostrar a evolução dos dados no que tange a população coberta pela 

estratégia de saúde da família antes e após a implantação do programa, a 

fim de verificar de houve aumento na população coberta pela ESF. 
 

 
 

• Comparar os dados referentes à implantação de equipes de saúde da 

família e a população coberta no período proposto, identificando quais os 

resultados apresentados e sua contribuição para pesquisa, bem como, 

sua relação com a implantação do Programa Mais Médicos. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
 
 

A pesquisa é do tipo quantitativa documental externa, com análise de dados 

doDAB (Departamento de Atenção Básica) do Ministério da Saúde no que tange a 

expansão das equipes de Estratégia de Saúde da Família no município de 

Pelotas/RS e o aumento da população coberta com a expansão das equipesno 

período proposto, para obtenção de dados que possibilitaram estabelecer um 

comparativo. 

Num primeiro momento, foi feito um levantamento de janeiro de 2010 até 

dezembro de 2014. Na análise, foram considerados os dados de janeiro a dezembro 

de 2010, após de dezembro de 2010 a dezembro/2011, na sequência de dezembro 

de 2011 a dezembro de 2012, ainda de dezembro de 2012 a dezembro de 2013 e 

para conclusão de dezembro de 2013 a dezembro/2014, com o propósito de 

identificar qual a expansão na implantação das equipes ano a ano. 

Simultaneamente com os relatórios acima, foram analisados os dados do 

mesmo período, ou seja, do período de janeiro a dezembro de 2010, após de 

dezembro de 2010 a dezembro/2011, na sequência de dezembro de 2011 a 

dezembro de 2012, ainda dezembro/2012 a dezembro/2013 e para conclusão da 

análise, de dezembro de 2013 a dezembro/2014, a fim de verificar a ampliação da 

população estimada coberta com a expansão das equipes de saúde da família. 

A partir dos dados obtidos, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

da  saúde  pública  na  tentativa  de  compreender  o  “Impacto  do  programa  Mais 

Médicos nos dois pontos que foram objeto do presente trabalho, ou seja,   à falta de 

profissionais e à universalização do acesso à saúde” 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 
 
 
 
 

O presente trabalho, parte da perspectiva da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que compreende a saúde como: “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” 

(OMS, 1946). Compreende-se assim, a saúde como bem fundamental para 

manutenção da dignidade humana. Por isso o trabalho, se propõe a pesquisar o 

impacto do Programa Mais Médicos no SUS, para cumprimento do previsto na 

Constituição de 1988, ou seja, um sistema de saúde baseado nos princípios da 

equidade, integralidade e universalização. 

A abordagem do novo modelo proposto pelo do Sistema Único de Saúde, é 

levantadopor Castro & Medeiros (2006). Os autores argumentam que o novo modelo 

de assistência à saúde deve estar norteado pelo acolhimento e universalização do 

acesso. Baseado no despertar do paciente para o seu próprio cuidado, isto é, sua 

autonomia em relação à sua saúde. Esse modelo está baseado na criação de 

vínculos com o paciente, num atendimento direcionado à sua escuta e no 

envolvimento com o problema que se apresenta. Dessa forma busca uma solução, 

estabelecendo-se uma relação de confiança e de acolhida. 

Nesta mesma linha, da importância do papel do acolhimento na construção do 

sistema, destaca-se   Mitre et.al.(2012), que ressalta a capacidade de incluir os 

usuários aos serviços de saúde na construção de espaços democráticos, éticos e 

reflexivos dentro desse novo modelo de assistência à saúde. Segundo o autor, o 

estímulo para construção destes espaços deverá ser dado pelos profissionais e 

gestores de saúde, compreendendo o usuário como sujeito do seu cuidado e da sua 

saúde. Tanto em Castro & Medeiros (2006), quanto em Mitre et.al. (2012), percebe- 

se a importância do acolhimento e do desenvolvimento da cultura do autocui dado. 

Assim  reafirma-se  a  importância  da  consolidação  dessas  novas  relações 

entre o sistema e o paciente, nesse caso, Schimith & Lima (2004) ressaltam a 

necessidade da abertura dos serviços de saúde para a demanda que se apresenta, 

assumindo  uma  responsabilidade pelos problemas  não  só  do  paciente, mas  da 

região  ao  qual  o  mesmo  faz  parte.Para  que  isso  ocorra,  é  necessário  que  os 

serviços tenham a capacidade de adaptar técnicas e atividades que atendam as 

necessidades da realidade na qual o usuário está inserido. Ainda assim, com todas 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Mitre%2C%20Sandra%20Minardi%22


15  
 
 
 
as limitações estruturais dos serviços de saúde, a importância de serem levados em 

consideração os aspectos culturais, sociais e econômicos do usuário. 

Nesse sentido, a tarefa de mudar a cultura de saúde vigente no Brasil, é 

complexa, e para tal se faz necessáriaà reorganização dos processos de trabalho. 

Barbosa et.al (2013)destacam a necessidade de profissionais com  perfil específico 

para atuação junto ao SUS, voltado para a construção de um novo modelo de 

atendimento  baseado na humanização, e que nesse atendimento seja considerada 

a integralidade de cada um. Integralidade esta, que respeite o seu meio ambiente, 

seus hábitos e sua cultura, com o objetivo de entender os motivos pelos quais o 

usuário adoece. Isto porque, as causas do adoecimento podem estar além de 

questões físicas, já que o paciente não existe de forma fragmentada, não existe 

isoladamente, é parte de um contexto social. Desse modo, todos os aspectos devem 

ser considerados no atendimento, na sua compreensão e no seu tratamento. 

Na consideração dessa complexidade Alcantara,et.al (2013) entendem que o 

setor saúde deve pressupor o envolvimento de diversos saberes que interagem 

entre si. Isso exige uma rede de diálogo tanto entre os profissionais quanto entre os 

profissionais e os usuários, de modo que facilite a troca de informações e 

consequentemente o acolhimento. Conforme o autor, a importância do acolhimento 

ao usuário no sistema vai além do próprio serviço, pois existe uma amplitude maior 

da sua compreensão: trata-se dos princípios sobre os quais se buscaa consolidação 

do Sistema Único de Saúde. 

Mas  isso  só  será  possível,  se  acompanhado  por  mudanças  no  que  diz 

respeito ao próprio perfil do profissional trabalhador da área da saúde. Segundo 

FERREIRA et.al (2010) esta necessidade é exigida, para que se consiga construir 

um   espaco   social   unificado,   no   desempenho   técnico   e   profissisonal,   em 

cumprimento a uma formação acadêmico-científica, que seja ética e humanística. 

Destaca-se para tal, a necessidade de alterações nos processos de trabalho, o que 

exige dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde um perfil inserido em 

outra perspectiva.Guedes et.al.(2009) aponta que esse novo perfil pressupõe 

profissionais que tenham a capacidade de reconhecer no ato de trabalho outra 

dimensão, a de aprendizagem, dentro de uma relação pedagógico/educativo. 

A necessidade de profissionais com esse novo perfil destacado por Ferreira 

(2010) e Guedes (2009), somado a falta de profissionais para atuação em 

determinadas regiões, exigiu do Estado Brasileiro decisões de gestão mais ativas 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Ferreira%2C%20Maria%20de%20Lourdes%20da%20Silva%20Marques%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Ferreira%2C%20Maria%20de%20Lourdes%20da%20Silva%20Marques%22
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para superação desses obstáculos. Isto porque em algumas regiões do país, além 

da dificuldade de efetivar um novo modelo de assistência à saúde, há a falta de 

acesso ao atendimento, dada a carência de profissionais dispostos a atuarem em 

determinas localidades, normalmente regiões com populações social e 

economicamente vulneráveis. Neste ambiente, devem os profissionais interagir com 

o meio e a cultura dos pacientes, na promoção e edificação de uma saúde coletiva 

de bem estar social. 

De uma forma geral, qualquer transformação efetiva na assistência á saúde 

pública em nosso país, passa inevitavelmente pela atenção primária à saúde (APS). 

Tal importância é reafirmada em documento da OPAS (2007), na qual considera que 

o sistema de saúde construído tendo como pilar a atenção primária à saúde(APS) 

constitui-se em torno de componentes que asseguram a cobertura e o   acesso 

universal aos serviços de saúde. Serviços esses considerados aceitáveis para o 

atendimento da população, o que vem a consolidar a integralidade do sistema.Já 

que se dá através de cuidados abrangentes, ajustados e organizados ao longo do 

tempo.  Desta forma, é destacada a importância da promoção e prevenção da saúde 

no primeiro momento em que o usuário acessa o sistema. O planejamento das 

ações sob a qual vai atuar a APS tem como base as famílias e as comunidades. 

Ainda em uma perspectiva que compreende a APS como essencial nesse 

processo de transformação, ao qual se propõe o novo modelo de assistência à 

saúde e sua relação com o PMM, Molinaet.al. (2104) afirmam que muitas mudanças 

ocorreram nos últimos anos, as riquezas e a população cresceram, e com a 

globalização, a movimentação de pessoas e mercadorias.Neste contexto as 

distâncias se encurtaram pelo crescimento da interconectividade virtual, e assim 

surgiram novas tecnologias e extraordinários avanços na saúde pública com a 

perspectiva de retardar a morte. Considerada nestas mudanças a validade formal 

dos direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo aí a saúde, com a 

conscientização da população acerca de seu direito. 

Nesse Sentido, a consolidação da promoção da Saúde, para Heidemannet.al. 

(2014), se dá através da Estratégia da Saúde da Família, pois é por meio dela que 

serão reforçados os princípios do SUS, principalmente o da integralidade na atenção 

à saúde e o da participação social. Segundo o autor, a ideia de promoção à saúde 

estabelece relação de direitos e deveres dos atores envolvidos, na busca por 

mudanças nas condições de vida das pessoas. As estratégias de promoção à saúde 
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possibilitam o desenvolvimento da autonomia de cada um, bem como, o 

fortalecimento dos processos políticos e sociais na transformação dos determinantes 

estruturais, o que vem a reafirmar os princípios do SUS. 

Dentro desta realidade permanecem os valores e princípios de uma estratégia 

de saúde baseada na APS e é neste contexto no qual o Programa Mais Médicos 

está inserido. O PMM foi criado em 2013 não somente para aumentar o número de 

profissionais para atuarem junto ao SUS, mas também para contemplar os seguintes 

aspectos: (a) fortalecimento da prestação de serviços em atenção básica (b) 

aprimoramento da formação médica (c) ampliar a inserção do médico em formação 

nas unidades de atendimento ao SUS (d) fortalecimento da política de educação 

permanente (e) promover a troca de conhecimento e experiência entre profissionais 

brasileiros e estrangeiros (f) aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas 

de saúde na organização e (g) funcionamento do SUS, bem como estimular a 

realização de pesquisas aplicadas ao SUS (BRASIL, 2013). 

O reconhecimento da importância do programa para o contexto da saúde 

brasileira foi destacadopor Molinaet.al. (2104), que ressalta o papel do PMM na 

reorientação do modelo de atenção, e como uma ferramenta na construção do 

cuidado integral à saúde do cidadão. Nesta lógica, a saúde é confirmada como 

direito e valor essencial para o desenvolvimento da sociedade, e sob o qual se 

orienta o PMM (Programa Mais Médicos). Como se viu, o PMM está centrado na 

promoção da interação entre as famílias e seu meio ambiente, sua comunidade e 

não apenas restrito ao espaço do consultório médico e da unidade de saúde. 

A implantação do programa é um grande desafio, pois se estabelece um 

embate na tentativa de romper com a cultura até o momento vigente, cujos objetivos 

visam o atendimento dos interesses econômicos em detrimento dos direitos sociais. 

Sobre isso, Rodrigues (2014) adverte que as relações entre o mercado privado e o 

sistema público de saúde, são complexas, pois envolvem aspectos diversos. O autor 

reforça que há três décadas já se utilizava o conceito de “complexo médico- 

empresarial” na tentativa de compreender como as relações capitalistas interferem 

na prática médica. Ainda hoje, o conceito “complexo médico-industrial”, é utilizado 

para explicar as relações entre a assistência médica e a indústria produtora de 

equipamentos e insumos de saúde. Em alguns momentos, inclusive, é proposto o 

conceito de “complexo médico-financeiro”. Por meio destes conceitos, o autor 

demonstra como se dá a interferência do capital financeiro no setor saúde. 
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Com frequência vê-se nos meios de comunicação uma situação de descrédito 

do SUS em função de um sucateamento do mesmo, reflexo da falta de investimento 

em virtude da falta de recursos e das limitações impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que acabam por impedir avanços neste sentido. Apesar do 

conflito de interesses, faz-se necessário que se mantenha a noção na sociedade, da 

saúde como um direito a ser assegurado pelo estado. 

A relação entre política e saúde se vê constrangida pela relação entre o 

estado e o capital. Como mostra Scheffer & Bahia (2011), a interferência do mercado 

na representação política ao longo do processo de consolidação da democracia 

brasileira, fez com que grupos privados investissemcom frequência nos espaços de 

deliberação das políticas públicas. Assim, estes grupos permaneceram atentos às 

iniciativas de caráter normativo oriundas do Poder Executivo. E ainda não por 

coincidência, ao longo deste processo de redemocratização, estabeleceram uma 

disputa pela nomeação de seus representantes diretos em cargos da saúde que 

fossem considerados estratégicos à preservação e à ampliação de seus negócios, a 

fim de manutenção de seus interesses. 

A luta para que a saúde não seja mercantilizada, e para impedir que as 

interferências dos interesses privados do capital se sobreponham aos interesses 

sociais e coletivos, acompanha o SUS desde o seu nascimento. Esta é uma 

preocupação por parte daqueles que entendem a saúde como um direito social que 

deve ser garantido pelo Estado em toda a sua plenitude, para que desta forma, seja 

assegurada a efetivação de um novo modelo de atenção à saúde. Nessa ótica, 

seráapresentada pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúdena 15ª Conferência 

Nacional de Saúde, tese que focará na abordagem mencionada no que diz respeito 

aos valores aqui discutidos: 
 

O  Movimento  da  Reforma  Sanitária  Brasileira  sustentou  no  seu 
ideário um projeto civilizatório com amplas mudanças nos valores 
societários em relação à vida e ao planeta. Esse projeto, ainda a ser 
construído, está fundado nas bases de uma sociedade solidária e 
democrática, com a defesa do direito universal à saúde como direito 
de cidadania. O direito à saúde é um direito social que deve ser 
garantido pelo Estado, por meio de politicas econômicas, sociais e 
culturais, tal como conquistado na Constituição Federal de 1988, 
sendo incompatível com propostas nas quais a saúde é tratada como 
negócio ou mercadoria. 
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Portanto, o presente trabalho pretende discutir o papel do Programa Mais 

Médicos, para o avanço desse novo modelo de assistência à saúde, que encontra- 

se garantido constitucionalmente à sociedade brasileira. Tal garantia se dáatravés 

do Sistema Único de Saúde, apesar das diversas dificuldadespara consolidação do 

mesmo. Precisamente por isso, entende-se que o referido programa não se trata 

apenas, de outro programa com vistas à consolidação de uma política pública, mas 

implica também, a sua criação, um embate pararomper com paradigmas construídos 

ao longo da nossa história, cujo objetivo é a manutenção e afirmação de interesses 

econômicos em detrimento e direitos sociais. 
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4. APRESENTAÇÃO QUANTITATIVA DOS DADOS 

 
 
 

Para encaminhamento dos dados sobre os quais se propôs a análise, será 

feita a apresentação das informações do Ministério da Saúde5 acerca do Programa 

Mais  Médicos, no  que  diz respeito  primeira  fase  de  sua implantação.  Segundo 

dados,  o  mesmo  ampliou  à  assistência  à  atenção  básica,  fixando  médicos  em 

regiões que se encontravam com déficit de profissionais. Inicialmente, passou a 

contar com 14.462 médicos, atuando em 3.785 municípios, correspondendo a 68% 

dos municípios do país e 34 Distritos Sanitários indígenas (DSEIs), beneficiando em 

torno de 50 milhões de brasileiros em sua 1ª etapa. 
 

Na 2ª etapa para seleção do programa, foi identificado, segundo notícia 

também  do   Ministério   da   Saúde   de   04/02/20156,   um  interesse   maior   dos 

profissionais brasileiros para participação, contrariando a etapa anterior, onde foi 

verificada pouca participação dos médicos brasileiros, nesta etapa 15.747 

profissionais formados no Brasil inscreveram-se para concorrer a uma vaga, 

representando três vezes o número de postos oferecidos.Não se pode deixar de 

considerar,   que   nesta   nova   fase,   foram   contemplados   outros   atrativos   e 

possibilidades que despertaram o interesse dos médicos brasileiros para adesão ao 

programa. Para auxiliar a compreensão das informações, serão feitas algumas 

considerações acerca do município a ser pesquisado. 
 
 
4.1 Dados do município de Pelotas 

 
 
 

Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, possui 

uma população de 342 053, segundo as estimativas populacionais do IBGE para os 

municípios brasileiros para 2014, e é a terceira cidade mais populosa do estado. Na 

área da saúde faz parte da 21ª região de saúde, composta por 22 municípios, sendo 

referência regional para atendimentos em média complexidade e em alta 

complexidade para macro região sul.Possui duas portas de entrada para urgência e 

emergência, sendo a geral para atendimento da região e a traumatológica para os 

munícipes  locais,  conta  com  cinco  hospitais  atendendo  pelo  Sistema  Único  de 
 
 
 

5 Ministério da Saúde – Programa Mais Médicos 
6Ministério da Saúde – Notícias de 04/02/2015 
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Saúde, sendo destes, dois universitários. Sua rede de atenção básica possui 

Unidades Básicas de Saúde próprias do município, da Universidade Federal de 

Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas.No momento, encontram-se vinte 

médicos Intercambistas com exercício de suas atividades junto ao município. 

Após esta breve apresentação, e dando continuidade ao trabalho, serão 

apresentados os dados do Ministério Saúde com relação à evolução da implantação 

das equipes de saúde da família dos anos de 2010, 2011, 1012, 2013 e 2014, 

bemcomo, a cobertura populacional estimada para o município no período. 
 
 

4.2Números de equipes de saúde da família / cobertura populacional estimada 
 
 
 

A abordagem considera o papel importante da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) na implantação do novo modelo proposto para atenção à saúde no país, na 

compreensão do seu papel como a porta de entrada do usuário ao sistema. Por ser a 

ESF uma proposta baseada no acolhimento, na humanização e no envolvimento, 

dentro de um modelo diferenciado de atendimento, com vistas à promoção e proteção 

à saúde, que encontrou ao longo de sua implantação dificuldades para sua expansão, 

pela falta de profissionais com perfil para atuação junto à mesma. 

A criação do Programa Mais Médicos em 2013 foi a medida encontrada pelo 

Poder Público com o objetivo de suprir esta carência. Identificar uma expansão nas 

equipes de saúde da família e aumento da cobertura populacional como impacto da 

implantação programaé importantepois se apresenta como ferramenta para solução 

dos dois problemas propostos no presente trabalho, a falta de profissionais para 

atendimento junto ao SUS e a universalização do acesso. Seguindo uma lógica de 

que com o aumento de equipes e consequentemente de população coberta, maior 

será o número de pessoas que terão acesso ao atendimento na sua região geográfica. 

Nesta ótica se desenvolveu apesquisa, buscando entender o impacto de 

implantação do Programa Mais Médicos na atenção básica do município de 

Pelotas/RS, e para tal será iniciada a análise dos dados a seguir, começando com o 

ano de 2010. 
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Gráfico 1 - Equipes de Saúde da Família Implantadas em Pelotas/RS no ano de 
 

2010 
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Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 
 
 

Na análise dos dados do ano de 2010, o que se verifica é a dificuldadena 

manutenção durante todo o ano do número de equipes implantadasem seu inicio e 

ao término do mesmo, como é demonstrado no gráfico1. No início do ano de 2010 o 

município contava com 25 (vinte e cinco) equipes de saúde da família implantadas, 

conseguindo  mantê-las  até  o  mês  de  abril,  porém,  a  partir  do  mês  de  maio 

ocorreram oscilações entre reduções e aumentos, entretanto em nenhum momento 

conseguiu manter os quantitativos dos meses iniciais, encerrando com uma redução 

de 4 (quatro) equipes,   o que representou uma diminuição de 16 % de equipes de 

saúde implantadas, se comparados os meses de janeiro e dezembro do referido 

ano. 
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Gráfico 2 - Estimativa da População Coberta pelas Equipes de Saúde da 
 

Família em Pelotas/RS no ano de 2010 
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Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 
 
 
 

Na verificação da cobertura estimada de população pelas equipes de saúde da 

família no ano de 2010, identifica-se que com a redução do número de equipes dá-se 

um impacto também na população coberta pela Estratégia de Saúde da Família 

(gráfico 2), já que iniciou o ano com uma população coberta de 86.250 habitantes, o 

que representava 25,13% e terminou o ano com uma população 72.450 habitantes, ou 

seja, um quantitativo de 20,99% da população coberta pelas equipes de saúde da 

família, se comparados aos números de janeiro de 2010 com os de dezembro de 

2010, contata-se uma redução de 16,47% na população coberta pela ESF no referido 

período. 

Seguindo o trabalho, serão verificados os dados do ano de 2011, para as 

observações que se fizerem pertinentes, na contribuição para a presente pesquisa e 

busca por resultados. 
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Gráfico 3 -Equipes de Saúde da Família Implantadas em Pelotas/RS no ano de 
 

2011 
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Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 
 

 
 
 

No exame dos dados no período de dezembro 2010 à dezembro de 2011o que 

se constata, assim como no ano de 2010 é a ainda dificuldade do município em 

manter durante o mesmo, o número de equipes implantadas. Inicia o mês janeiro de 

2011 com 22 (vinte e duas) equipes de saúde da família implantadas, porém, 

mantendo este quantitativo somente até o mês de fevereiro, sofrendo a redução de 01 

(uma) equipe de março a setembro, e ainda a redução de mais 1 (uma) equipe de 

outubro à dezembro, encerrando o referido ano com 20 (vinte) equipes implantadas, 

se comparado ao mês de dezembro/2010 percebe-se adiminuição de uma equipe 

(gráfico 3), apresentando desta forma uma redução de 4,76 % nas equipes de saúde 

da família implantadas no período de dezembro/2010 à dezembro/2011. Passando a 

verificação da população coberta pelas equipes a seguir. 
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Gráfico 4 - Estimativa da população Coberta pelas Equipes de Saúde da Família 
 

em Pelotas/RS no ano de 2011 
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Na análise do reflexo na cobertura estimada de população pelas equipes de 

saúde da família,em função da redução do número de equipes ocorridas no ano de 

2011, o que se percebe é que, em dezembro de 2010 a população coberta era de 
 

72.450 habitantes, o que representava 20,99% da população, já em dezembro de 2011 

os dados encontrados são de 69.000 habitantes da população coberta, porém, com 

21,02% da população estimada coberta pelas equipes, o que representa um aumento 

de0,14%na população abrangida por equipes. Se comparados os dados verifica-se que 

embora a redução no número de equipes implantadas, não houve redução na cobertura 

da população, pelo contrário, um pequeno aumento foi verificado, isto porque se 

compararmos os dados do gráfico 2  do ano de 2010 a população  do município era de 

345.181 habitantes, já no ano de 2011, conforme gráfico 4  de 328.275 habitantes, desta 

forma, como houve uma redução da população residente no município, não impactou 

reduzindo a  cobertura populacional em virtude da  redução de equipe. 

Dando continuidade, será feita a apresentação dos dados do ano de 2012, para 

análise. 
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Gráfico 5 - Equipes de Saúde da Família Implantadas em Pelotas/RS no ano de 
 

2012 
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Passando para análise dos dados no período de dezembro de 2011 à dezembro 

de 2012, o que se constata, é que neste momento já se consegue ver uma ampliação 

nos  números  de  equipes  de  saúde  da  família,  onde  percebe-se  um  aumento 

significativo, se compararmos os dados, já que  em dezembro de 2011 o município 

apresentava   20 (vinte) equipes de saúde da família implantadas e em dezembro de 

2012 o número avançou para 34 (trinta e quatro) equipes de saúde da família 

implantadas, com aumento de  14 (quatorze) equipes,  o que representou 70% há mais 

no número de equipes implantadas no período de dezembro/2011 à dezembro/2012, 

para melhor compreensão do que isso significa em termos de população coberta por 

esse aumento, a seguir será feita verificação dos dados que dizem respeito a essa 

cobertura. 
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Gráfico 6 - Estimativa da população Coberta pelas Equipes de Saúde da Família 
 

em Pelotas/RS no ano de 2012 
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Verificando a cobertura estimada de população pelas equipes de saúde da 

família, a constatação é de que houve umreflexo do aumento do número de equipes 

no período dedezembro/11à dezembro de 2012 na população coberta, já quea 

população coberta em Dezembro de 2011 era de 69.000habitantes, o que 

representava 21,02% da população, e emdezembro de 2012 com o aumento das 

equipes  de  saúde  da  família  a  população  coberta  verificada  foide  117.300 

habitantes, com 35,67%decobertura populacional estimada, representando um 

aumento de 69,99% há mais do que no ano anterior. Porém, embora seja percebido 

um aumento significativo no  número de equipes, se verificado o período, ainda 

assim, o município não se encontrava ainda com 50% da população coberta pelas 

equipes de saúde da família. 

Dando prosseguimento ao trabalho, será feita a seguir serão analisadosos 

númerosdo ano de 2013. 
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Gráfico 7 - Equipes de Saúde da Família Implantas em Pelotas/RS no ano de 
 

2013 
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Comparando os dados do período de dezembro de2012 à dezembro de 2013, 

o que identifica-se é que o município apresentava em dezembro de 2012, 34 (trinta e 

quatro) equipes de saúde da família implantadas, durante o referido ano passou por 

pequenas oscilações de aumentos e reduções nas equipes implantadas, porém, em 

dezembro de 2013, ao final do ano, constata-se  41 (quarenta e uma) equipes de 

saúde da família implantadas. Ao término do ano, em dezembro de 2013 verifica-se 

uma ampliação de 7 (sete) equipes  de saúde da Família se comparado com o mês 

de dezembro de 2012. Estes números representam um crescimento de 20,58% na 

expansão das equipes de saúde da família no período aqui analisado. 

O reflexo desse aumento de equipes será verificado na apresentação a seguir 

da estimativa de população coberta em função das equipes de saúde da família no 

período acima. 
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Gráfico 8 - Estimativa da população Coberta pelas Equipes de Saúde da 
 

Família em Pelotas/RS no ano de 2013 
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. 
Com relação à cobertura estimada de população pelas equipes de saúde da 

família, os números representam o que já foi identificado na expansão das equipes 

de saúde da família, ou seja, quando é feita a análise do reflexo na cobertura 

estimada de população, constata-se que com o aumento do número de equipes 

entre o período dedezembro de 2012 à dezembro de 2013, ocorre um aumentode 

20,38%  na cobertura de população estimada. A presente constatação encontra 

respaldo já que em dezembro de 2012 a população coberta era de 117.300 

habitantes, os quais representavam 35,67%, passaram em dezembro de 2013 para 

uma população coberta de 141.450 habitantes com 42,94% da população coberta 

pelas equipes de saúde da família. 

Para finalização da análise dos dados do período proposto no presente 

trabalho, será analisado último período proposto, ou seja, dezembro de 2013 à 

dezembro de 2014, para verificação das informações apresentadas e seus 

resultados. 
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Gráfico 9 - Equipes de Saúde da Família Implantadas em Pelotas/RS no 
 

ano de 2014 
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Nos números das equipes de saúde da família do período de dezembro de 
 

2013 à dezembro de 2014 o que constata-se é que houve um expansão das equipes 

com  um  aumento  de  25(vinte  e  cinco)  novas  equipes  no  período,  já  que  e m 

dezembro de 2013 o município encontrava-se com 41 (quarenta e uma) equipes 

devidamente implantadas e ao término do ano de 2014 em dezembro, contava 66 

(sessenta e seis) equipes efetivamente implantadas, as 25 novas equipes 

implantadas, representaram   um aumento de   60,97% no número de equipes 

implantadas de um ano para o outro . 

Para verificação do impacto dessas novas equipes de saúde da família no 

avanço da cobertura populacional estimada, a seguir serão apresentados os dados 

que possibilitem essa constatação. 
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Gráfico 10 - Estimativa da população Coberta pelas Equipes de Saúde da 
 

Família em Pelotas/RS no ano de 2014 
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Nas informações dos números apresentados do ano de 2014, se comparado 

o  período  de  dezembro  de  2013  à  dezembro  de  2014,  no  que  diz  respeito  à 

cobertura estimada de população pelas equipes de saúde da família, percebe-se 

oreflexo na cobertura estimada de população que sofreu um aumento de 60,96% de 

população  coberta  no  período,  considerando  que  em  dezembro  de  2013  a 

população  coberta  pelas  equipes  era  de141.450habitantes,  que  representavam 

42,94% da população estimada do município, passando em dezembro/2014 com a 

expansão das 25 (vinte e cinco) equipes (gráfico 9) para uma população coberta de 

227.700  habitantes.  O  ano  de  2014  encerrou  com um aumento  de  69,12%  da 

população estimada coberta pelas equipes de saúde da família. 

Após a análise dos dados dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 no que 

diz respeito à expansão de equipes de saúde da família e população estimada 

coberta por essas equipes, o próximo passo será a análise desses dados e suas 

relações. 
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4.3Análises dos dados apresentados/Estratégia de Saúde da Família 

 
 

Comparativo dos dados apresentados dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 
 

2014 da cobertura da população estimada com a expansão da estratégia de saúde 

da família do município de Pelotas/RS. 
 
 
 

Gráfico 11 – Comparativo da população estimada coberta pelas equipes de 
saúde da família e a expansão das equipes de saúde da família em Pelotas/RS 

nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 
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Na análise dos dados apresentados, com relação ao de ano de 2010percebe- 

se que houve uma reduçãono número de equipes de saúde da família implantadas 

durante o referido ano,se comparados o seu inicio e seu término, o que é 

constatadono gráfico 1 , a redução  de 4 (quatro) equipes, os números representam 

essa dificuldade do município na manutenção durante todo o ano, do número de 

equipes implantadas , refletindo uma  baixa cobertura da  população pelas equipes 

de saúde da família, ficando em torno de  20,99% da população. 

Verificando as informações do ano de 2011cuja análise considerada foi o 

período de dezembro de 2010 à dezembro de 2011, identifica-se no gráfico 11 

ainda a dificuldade na manutenção das equipes implantadas, onde ocorreu uma 
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redução de a 1 (uma) equipe,  redução essa, que não impactou negativamente na 

população coberta pelas equipes, porque conforme tabela 4, se comparada com a 

tabela 2 houveuma redução na população do município  ficando a mesma com 

21,02% da população coberta pelas equipes de saúde da família, permanecendo 

ainda com uma baixa cobertura. 

Na   sequência,   ao   observar-se  os   dados  de   2012  da   tabela  11,  e 

considerando o período de dezembro de 2011 à dezembro de 2012, identifica-se 

um  aumento  considerável  na  implantação  de  equipes,  um  aumento  de  14 

(quatorze) equipes no período, o que representou um impacto na população 

coberta,   porém,   apesar   doaumento   expressivode   equipes,   a   cobertura   de 

população estimada ainda era relativamente baixa, já que ao final do ano de 2012 o 

quantitativo representava 35,67% da população coberta pela estratégia de saúde 

da família. 

Quando são analisadas as informações do ano de 2013 da tabela 11, na 

comparação do período de dezembro de 2012 à dezembro de 2013, identifica-se 

um crescimento com a expansão de mais 7 (sete)equipes, se confrontados os 

dados de 2013 com os de 2012,percebe-se o impacto na  cobertura de população 

pelas equipes de saúde da família, que encerrou o referido ano com  42,94% da 

população coberta pelas equipes, ainda assim, o município não chegou a 50% da 

população residente coberta pela Estratégia de Saúde da Família. 

Finalizando a presente pesquisa, serão analisados os dados de 2014, o que 

conforme tabela 11, na consideraçãodo período de dezembro de 2013 à dezembro 

de 2014,um aumento de 25 (vinte e cinco) equipes implantadas se comparado o 

mês de dezembro de 2014 com dezembro de 2013, esse quantitativo  representou 

um aumento considerável que refletiu na população coberta pelas equipes, 

finalizando o ano de 2014 com69,12% atendida pela Estratégia de Saúde da 

Família. 

Na direção da conclusão do presente trabalho, que buscarespostaaoobjeto 

da pesquisa: Qual o impacto na atenção Básica do município de Pelotas/RS com 

aimplantação do Programa Mais Médicos? Serão feitas as considerações a seguir. 

Considerando os resultados aqui apresentados, identifica-se que, embora o 

programa esteja no início de sua implementação, apresenta resultados 

interessantes, que podem justificarsua criação, já que somente no ano de 2014 
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percebe-se um aumento de 25 (vinte e cinco) equipes de saúde da família, se 

observamos os números da tabela 11, esse quantitativo é maior do que a soma de 

todos os períodos anteriores, ou seja, 2010, 2011, 2012 e 2013, ainda a considerar 

acobertura de populaçãopelas equipes de saúde da família ao término do ano de 

2014 em torno de 69,12%um quantitativo significativo. 
 

Em que pese o fato da criação do Programa Mais Médicos impactar a 

expansão das equipes de saúde da família, e consequente aumento da população 

coberta pela estratégia de saúde da família considera-se dessa forma sua 

contribuição para universalização do acesso. Universalização essa, baseada em 

um novo modelo de relação estabelecida entre o paciente e o seu atendimento, 

conforme    Molina (  2014 ) é  sob  esse  novo  modelo  que  o PMM encontra-se 

centrado na promoção da interação entre as famílias e seu meio ambiente, de 

forma que não fique restrito ao espaço do consultório médico e da unidade de 

saúde. 

Porém, entende-se que somente este aumento de profissionais, e 

consequente expansão de equipes e aumento de cobertura populacional, não são 

suficientes para que as mudanças esperadas possam se efetivar, é necessário que 

estes  profissionais,  como  ressaltou  Barbosa  et.al  (2013),  tenham  perfil  para 

atuação junto ao SUSvoltados para a construção um novo modelo de atendimento 

que esteja baseado na humanização e na  integralidade do paciente, respeitando 

seu ambiente, hábitos e cultura, para que dessa forma possa entender o seu 

adoecimento. 

Assim, a simples lógica do aumento de profissionais, não é suficiente para 

modificar a lógica do atendimento, é necessário que os cursos de medicina estejam 

sintonizados com essa nova forma de fazer de saúde, conforme FERREIRA et.al 

(2010)que ressalta essa necessidade, que o desempenho técnico e profissisonal, 

seja reflexo  de uma formação acadêmico-científica ética e humanística, a fim de 

alterar os processos de trabalho existentes. 

Nesse sentido, é fundamental alterar a lógica do atendimento, para um 

modelo voltado para uma prática ética e humanística como coloca FERREIRA et.al 

(2010), mas que sofre interferências das relações entre o mercado privado e o 

sistema público de saúde, conforme adverteRodrigues (2014), relações essas 

complexas, por envolver diversos aspectos, inclusive a tentativa de compreender 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Ferreira%2C%20Maria%20de%20Lourdes%20da%20Silva%20Marques%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Ferreira%2C%20Maria%20de%20Lourdes%20da%20Silva%20Marques%22
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como as relações capitalistas interferem na prática médica. 

 

Por outro lado, não se pode deixar de considerar a importância do Programa 

Mais Médicos, em direção ao cumprimento do dever constitucional do Governo 

Brasileiro com relação à saúde da população. Mas isso representa um mínimo, que 

é a saúde para todos e profissionais para atender. Mas o mínimo, como se sabe, é 

só um mínimo, por isso é importante que se continue a lutar por melhorias que 

assegurem um atendimento humano e digno. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para conclusão do presente trabalho, torna-se relevantea apresentação de 

algumas  considerações  no  que  diz  respeito  à  percepção  do  Sistema  Único  de 

Saúde. Entende-se que as políticas públicas, é a ação do estado dentro do seu 

dever de tutela, na proteção dos bens mais importantes para a sobrevivência dos 

seres humanos. Para que desta forma seja assegurada uma forma digna e humana 

de viver. Servem as mesmas, de instrumento no processo emancipatório do cidadão, 

dotado de direitos e deveres. 

A  compreensão  desse  novo  modelo  de  assistência  à  saúde,  o  SUS, 

representa o compromisso assumido pelo Estado, já que foi garantido 

constitucionalmente, de cumprimento daquilo que é seu dever, deve, portanto o 

Estado, buscar alternativas para superação de problemas que impeçam o seu 

avanço. Como exemplo de alternativa, citamos o próprio programa ao qual se 

debruçou  a  presente  pesquisa,  pois  para  que  o  SUS  consiga  avançar,  é 

determinante o papel do profissional que vai atuar junto ao mesmo. Já que demanda 

dele particularidades no seu perfil, como a consciência de que existem 

responsabilidades de todos os atores envolvidos neste processo de se fazer saúde, 

uma ação que vai além das práticas até o momento vivenciadas pela própria 

sociedade. 

O Programa Mais Médicos num primeiro momento encontrou algumas 

dificuldades nos ambientes de trabalho, já que os profissionais inseridos no mesmo 

não foram brasileiros , o que gerou  situações de conflitos bem pontuais, que estão 

sendo aos poucos superadas. Porém, estas manifestações são compreensíveis se 

considerarmos a realidade social, econômica e cultural Brasileira, individualista e 

mercantilista. 

Apesar disso, na medida em que o tempo vai passando o Programa Mais 

Médicos vai se consolidando. Não se poderiapensar que seria fácil a implantação de 

um programa como esse, e a tarefa da superação dessas dificuldades são dos 

gestores e da sociedade. Dos gestores pelas dificuldades de gestão sem profissional 

para atendimento e da sociedade porque o que deve interessar é que se consolide 

esse novo modelo de assistência à saúde acolhedora e humanizada. 

O sucesso do programa implicará necessariamente em contrariar um modelo 

de saúde instituído, que tem como centro os interesses econômicos, de grupos e de 
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e toda uma culturavoltada para doença e não para saúde. O objetivo não é 

generalizar, nem desconsiderar ações que venham seguindo uma lógica inversa da 

aqui apresentada, mas o que vemos com frequência, é a mercantilização da saúde. 

A pesquisa buscou mostrar que embora este seja umprimeiro momento, da 

implantação do Programa Mais Médicos, ainda assim, é possível perceber que coma 

expansão das  equipes de saúde da família e consequentemente o aumento de 

população coberta pela estratégia de saúde da família, ocorreu um impacto na 

atenção básica no município de Pelotas/RS, em virtude da implantação do Programa 

Mais Médicos, o que mostra a necessidade de cada vez mais se apresentarem 

propostas para que o SUS possa se consolidar como política pública necessária 

para o bem estar social. 

A questão da carência de profissionais é uma ponta do fio que precisa ser 

desenrolado para que possamos avançar, não tirando jamais o mérito do 

programa,muito  pelo  contrário,  principalmente  pela  coragem  de  enfrentar  as 

barreiras e derrubá-las, o SUS que queremos humanizado, passa com certeza por 

um novo perfil de profissional.Acredita-se que a construção desse novo perfil de 

profissional será enriquecida, se adicionada a diversidade de outras culturas, com 

outras formas de saberes e conhecimentos, porque no final,  o que  precisamos para 

o atendimento é de gente que seja” capaz de gostar de gente”.7 (p.113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7Arbex, Daniela. Holocausto Brasileiro. 1. Ed. São Paulo. Geração Editorial, 2013. 
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