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INTRODUÇÃO: 

Criado pelo governo brasileiro em 2013, o PMM almejava a ampliação da Atenção Básica e 

suprimento da carência de médicos. Organizado nos eixos de provimento emergencial, educação e 

infraestrutura, a iniciativa buscava resolver a questão emergencial do acesso a ações e serviços de 

saúde para toda a população, e promover melhorias na qualidade e humanização do cuidado em 

saúde.  

Esta pesquisa busca analisar a percepção de formandos de cursos de medicina de 

instituições criadas a partir do Programa Mais Médicos (PMM) no que se refere à valorização da 

Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

De maior relevância para esta pesquisa e para o próprio PMM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015, p.54) o eixo da educação tem importância no fortalecimento da Atenção Básica no Brasil. Em 

relação à graduação, além de expandir o número de vagas, modifica o perfil de formação e incentiva 

a interiorização de médicos (SILVA JUNIOR et al. 2016). Interiorização essa que possui grande 
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importância diante as desigualdades na distribuição de vagas de graduação e população médica, 

concentradas em capitais e região Sudeste e Sul do país (SCHEFFER, 2018). 

Segundo TASCA et al.(2016) “a medição das mudanças nas condições de saúde da 

população, por si só, se torna insuficiente para aferir o valor público originado pelo PMM” e “se 

debruçar sobre os resultados de uma política pública abrangente e complexa como o PMM 

necessariamente nos abre novos e fascinantes horizontes de avaliação”. Tal visão fortalece a 

relevância deste estudo, o qual, ao analisar as características e percepções dos formandos a respeito 

da fixação de médicos na Atenção    Básica de municípios do interior dos estados, contribuirá com a 

avaliação do valor do PMM. (MOURÃO NETTO et al. 2018). 

Dessa forma, percebe-se a importância deste estudo ao analisar a efetividade das propostas 

implementadas pelo eixo de educação do PMM através do perfil sociodemográfico e percepções dos 

próprios estudantes sextoanistas. Essa análise é relevante para demostrar os efeitos das mudanças 

realizadas pelo PMM e possivelmente servir de base para novos planos e alterações da formação 

médica nacional. 

 

METODOLOGIA: 

Foi realizada pesquisa transversal, descritiva que utilizou métodos qualitativos, sendo realizada 

por meio de uma entrevista semiestruturada, com um representante acadêmico sextoanista de uma 

universidade interiorana. 

Durante a entrevista semiestruturada os tópicos abordados foram: opinião sobre o papel do 

Programa Mais Médicos na fixação médica em cidades interioranas, panorama geral dos alunos que 

frequentam o curso, perfil dos alunos, perfil dos professores, relação de causalidade entre a existência 

do curso e o Programa Mais Médicos, pretensões acadêmicas e profissionais futuras, disponibilidade 

de vagas de residência, relação entre estudantes e população local, vivência em projetos de extensão 

e presença do ideal de criação do curso como forma de interiorização da atividade médica no país. De 

modo que foi possível a obtenção de dados em profundidade da realidade da formação médica 

estudada e suas relações com a sociedade e o Programa Mais Médicos. 

Este projeto de pesquisa foi submetido, em sua forma original (“O PERFIL E PERCEPÇÃO DE 
FORMANDOS DE MEDICINA EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS INTERIORANAS CRIADAS PELO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS”), para aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa da 
FCM/UNICAMP. O número de aprovação do CAAE é: 52321221.0.0000.5404. Dessa forma, o projeto 
está aprovado para que a entrevista seja realizada. 
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CONCLUSÕES: 

Por meio da análise em profundidade de uma das universidades criadas pelo PMM, foi 
constatada a congruência entre as características da formação obtida durante os 6 anos de graduação 
com os princípios planejados pelo Programa Mais Médicos.  

Salienta-se, contudo, a presença da não associação direta entre surgimento da universidade e 
formação destinada à interiorização de médicos, mesmo que grade curricular, atuação junto à 
população local e extensões contribuam para que isso de fato ocorra. 

 Estudos englobando um maior número de universidades interioranas são necessários para que 
uma visão ampla acerca do programa seja estabelecida.  
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