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RESUMO 

 

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos integra um conjunto de políticas de formação de 

recursos humanos para a saúde com políticas educacionais nos cursos médicos, estímulo à 

pesquisa aplicada ao Sistema Único de Saúde e implementa medidas que asseguram a 

distribuição de médicos em regiões prioritárias por meio da chamada imediata de médicos 

brasileiros e estrangeiros. No entanto, desde a criação e implantação, os órgãos de classe 

médica se posicionam de maneira contrária, situação esta amplamente divulgada na mídia. 

Nesse sentido, o presente estudo teve o objetivo de compreender as representações sociais da 

mídia, dos médicos brasileiros, gestores e usuários das Estratégias de Saúde da Família sobre 

o Programa Mais Médicos. Para a realização do estudo optou-se pelo estudo tipo básico, 

documental e de campo, exploratório, descritivo, transversal com abordagem quantiqualitativa 

cujo referencial teórico foi a Teoria das Representações Sociais. O cenário do estudo foi um 

município do norte de Minas Gerais. Os participantes do estudo foram 50 médicos brasileiros, 

84 gestores e 208 usuários das Estratégias de Saúde da Família e o corpus de análise da mídia 

televisionada foi composto por 55 matérias dos Jornais Nacional e SBT Brasil exibidas no 

período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015. A coleta de dados foi feita utilizando teste de 

evocação de palavra e perguntas abertas. Os dados foram analisados por meio dos Softwares 

Ensemblesde Programmes Permettant l’Analyse des Evocations 2005 (EVOC®) e  

Classification Hiérarchique Classificatoire et Cohésitive - CHIC® (Versão 4.1). Os dados 

coletados por meio das perguntas abertas foram analisados pela técnica de análise do 

conteúdo de Bardin. Diante dos achados deste estudo, percebe-se que o Programa Mais 

Médicos tem suscitado polêmicas, acirrado debates, controvérsias, resistência e conflitos 

ideológicos entre os atores sociais. Esse contexto motivou reações e provocou a construção de 

representações sociais nos atores sociais implicados em sua trama, com interesses diversos e 

contraditórios, o que levou à elaboração de representações sociais sobre o Programa Mais 

Médicos divergentes de aceitação e reprovação pelos atores sociais envolvidos. 

 

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde. Representações Sociais. Programas 

Governamentais. Programa Mais Médicos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Created in 2013, the Mais Médicos program encloses a set of policies of health’s human 

resources training  with educational policies in the medical courses, incentivation of applied 

research on the  Sistema Único de Saúde and it implements measures that assure the 

distribution of doctors in the regions with more priority through the immediate calling of 

Brazilian and foreign doctors. However, since its creation and implementation, the agencies of 

the medical class placed themselves in opposition, a situation that was widely shown in the 

media. In this sense, this present study had as an objective to reveal the social representation 

of the media, of the Brazilian doctors, the managers, the users of the Estratégias de Saúde da 

Família  about the Mais Médicos program. It was opted the basic, documental and field, 

exploratory, descriptive, transversal study with a quantitative and qualitative approach which 

the theoretical reference was the Theory of Social Representation. The scenery of the study 

was a city of the north of Minas Gerais. The participants of the study were 50 Brazilian 

doctors, 84 managers and 208 users of the Estratégias de Saúde da Família, and the corpus for 

the television media analysis was made of 55 news of the National News and the SBT Brazil 

shown in the period of January of 2013 to January 2015. The data collection was made using 

the calling forth of words and open questions. The data were analyzed through the Softwares 

Ensemblesde Programmes Permettant l’Analyse des Evocations 2005 (EVOC®) and 

Classification Hiérarchique Classificatoire et Cohésitive - CHIC® (Version 4.1). The data 

collected through open questions were analyzed through the technique of content analysis of 

Bardin. Through the findings of this study, it is noticed that the Mais Médicos Program has 

raised controversies, strong debates, polemics, resistance and ideological conflicts among the 

social actors. This context motivated reactions and provoked the  construction of social 

representations in the social actors involved in the plot, with diverse and contradictory 

interests what led to the elaboration of a more dichotomy social representations about the 

Mais Médicos Program of accepting and reproval of the social actors involved.  

 

Key words: Primary Health Care. Social Representations. Governmental Programs. Mais 

Médicos Program.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a 

promulgação da Constituição Federal em 1988, quando criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Essa mesma constituição determina que  compete ao Estado o dever de garanti-la 

mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 

outros agravos e o acesso universal e equânime às ações e serviços para sua promoção, 

proteção,cura, recuperação e reabilitação (BRASIL, 1988). 

O SUS é tido como a política de maior inclusão social implementada no Brasil. É 

uma política pública jovem com pouco mais de duas décadas e meia de existência. Não 

obstante, tem sido capaz de estruturar e consolidar um sistema público de saúde de enorme 

relevância e que apresenta resultados inquestionáveis para a população brasileira 

(CARVALHO, 2013). 

Nesse aspecto, esse sistema é um experimento social que está dando certo e seus 

avanços são inquestionáveis, mas ele está em constante construção e, como tal, tem muitos 

desafios a serem enfrentados, seja de ordem financeira, operacional, estrutural seja de gestão. 

Há que se considerar que os ganhos obtidos em saúde não são permanentes nem cumulativos 

e é necessário protegê-los para consolidá-lo como um sistema público universal e equânime 

que possa prestar serviços de qualidade a toda a população brasileira (MENDES, 2013). 

De forma equivalente a sistemas de saúde em todo o mundo, o SUS está 

vivenciando uma crise provocada pela incoerência entre as condições de saúde e o modelo de 

assistência à saúde voltado às doenças agudas, que é reativo, episódico, focado na patologia e 

considera o usuário como um agente passivo diante dos cuidados de sua saúde (MENDES, 

2012). 

Esse desequilíbrio ocorre porque o país vive, atualmente, um panorama de saúde 

que concilia uma transição demográfica acelerada e uma transição epidemiológica expressa 

por uma tripla carga de doenças com persistência de doenças infecciosas e carenciais, um 

aumento importante de causas externas e uma predominância das condições crônicas 

degenerativas (MENDES, 2010). 

No entanto, apesar desse quadro epidemiológico, o modelo de Atenção à Saúde do 

SUS caracteriza-se, à semelhança de quase todos os sistemas de saúde universais, por ser 

voltado para o atendimento às condições agudas. Esse modelo de Atenção à Saúde não se 

presta para responder, com eficiência e efetividade, a uma situação epidemiológica marcada 

pelo predomínio relativo das condições crônicas. Ele vive, desse modo, uma grave crise, 
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representada pela incoerência entre a situação de saúde do Brasil e a resposta social 

organizada para responder a essa situação (MENDES, 2011). 

A crise fundamental do SUS é, nesse contexto, resultado da divergência entre a 

velocidade acelerada com que evoluem os fatores contextuais (a transição demográfica, a 

transição epidemiológica e a inovação e incorporação tecnológica) e a morosidade de 

crescimento dos fatores internos que representam a resposta adaptativa do sistema de atenção 

à saúde a essas mudanças (cultura organizacional, arranjos organizativos, sistemas de 

pagamento e incentivos, estilos de liderança e organização dos recursos) (MENDES, 2010). 

Para Mendes (2011), essa crise só será superada por meio de uma reorganização 

profunda no modelo de Atenção à Saúde vigente fragmentado para a implantação de redes de 

atenção à saúde, coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS). 

A APS como estratégia populacional consiste no comprometimento dos governos 

em atender às necessidades em saúde da população por meio de serviços de APS e sua relação 

com outros serviços de saúde e serviços e/ou políticas sociais. Ela, vista como o primeiro 

nível de atenção e de acesso de um sistema de saúde (acesso de primeiro contato), 

caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade, integralidade da 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 (STARFIELD, 1992). 

Há evidências robustas na literatura internacional que os Sistemas Universais de 

Saúde baseados numa forte orientação para APS universal, demonstram resultados mais 

satisfatórios sobre as condições de saúde das populações atendidas (MACINKO; 

DOURADO; GUANAIS, 2011). 

Os serviços de saúde de APS também são mais adequados, porque se organizam a 

partir das necessidades de saúde da população; mais efetivos porque são a única forma de 

enfrentar consequentemente a situação epidemiológica de hegemonia das condições crônicas 

e por impactar significativamente nos níveis de saúde da população; mais eficientes porque 

apresentam menores custos e reduzem procedimentos mais caros; mais equitativos porque 

discriminam positivamente grupos e regiões mais pobres e diminuem o gasto das pessoas e 

famílias; e de maior qualidade porque colocam ênfase na promoção da saúde e na prevenção 

de doenças e porque ofertam tecnologias mais seguras para as pessoas usuárias e para os 

profissionais de saúde (MENDES, 2011; ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE 

SAÚDE, 2011). 
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O Brasil optou por modificar o modelo assistencial de atenção à saúde do SUS, 

priorizando a APS com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) no processo de transformação 

do modelo e de consolidação do SUS através da Portaria MS nº 2.488, de 21/10/2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2012). 

A reorganização do SUS, a partir da ampliação de sua rede de serviços de APS 

por meio da ESF, trouxe avanços importantes na saúde e nas condições de vida da população 

brasileira. Hoje, mais de 30.000 equipes atuam em todo o país, sendo responsáveis pelo 

cuidado em APS de mais da metade da população. Estudos demonstram que a ESF teve 

impacto positivo sobre a mortalidade infantil, sobre a redução de internações por condições 

sensíveis à APS, sobre a qualidade da atenção pré-natal e de puericultura, assim como 

ampliação do acesso a serviços de saúde para população vulnerável do ponto de vista 

sociossanitário (AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2011; FACCHINI et al., 2008;  

MARCIEL FILHO, 2007; MACINKO et al., 2007; PICCINI et al., 2007; FACCHINI et al., 

2006; MACINKO; GUANAIS; SOUZA, 2006). 

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), avaliações realizadas 

em diferentes regiões do Brasil indicam de forma clara que os resultados da ESF são muito 

benéficos e melhores que aos do modelo tradicional de APS como centros de saúde, mesmo 

atendendo, em geral, a uma população de maior vulnerabilidade social (OPAS, 2011). 

O conjunto de evidências científicas nacionais e internacionais, nessa perspectiva, 

já está repleto de estudos que analisam e avaliam o impacto da APS/ESF, utilizando diversas 

metodologias. Os resultados positivos mostrados fornecem sólida fundamentação, 

consolidando o consenso de que a APS é a forma mais adequada de organização da porta 

principal de entrada a Sistemas de Saúde sendo, dessa forma, o padrão através da ESF 

normatizado pelo Ministério da Saúde o mais adequado à consolidação do SUS no Brasil 

(MENDES, 2011). 

As equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF(s) estão presentes em 95% dos 

municípios brasileiros, no entanto os níveis de cobertura de APS/ESF no Brasil em 2010 eram 

somente de 53% da população brasileira, sendo ainda  insuficientes para assegurar o direito 

universal à saúde, não obstante já apresentam resultados bastante positivos (HARZHEIM; 

LIMA; HAUSER, 2013). 

Dessa feita, a APS pode ser organizada por modelos diversos, de acordo com o 

município e o território de atuação. No entanto, ela é preferencialmente organizada pelo 

modelo chamado de ESF. A principal característica diferencial desse modelo é a conformação 

de equipes multiprofissionais compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de 
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enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Elas são responsáveis pela atenção à saúde 

de uma determinada população adscrita a um território, sendo, em média, três mil usuários por 

equipe. Esse modelo está embasado em princípios de universalidade, de acessibilidade, de 

vínculo, de continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2013a). 

Assim sendo conformado, esse sistema universal fortalecido pela APS requer uma 

proporção maior de médicos por habitantes em relação à medicina especializada, tornando 

relevante a discussão sobre recursos humanos para ampliação das equipes de APS/ESF 

(GARCIA; ROSA; TAVARES, 2014). 

Todavia, no Brasil, assim como em outros países, o desejo de abraçar a aspiração 

para a cobertura de saúde universal não pode ser realizado devido à falta de  

profissionais de saúde aptos para tal prática. Faltam sete milhões e duzentos mil profissionais 

de saúde no mundo, conforme aponta a Organização Mundial de Saúde (OMS) no relatório 

"Uma Verdade Universal: não há saúde sem profissionais", lançado durante o terceiro Fórum 

Global sobre os Recursos Humanos da Saúde. Esta destaca ainda que o déficit subirá para 

doze milhões e novecentos mil até o ano de 2035 com graves implicações para milhões de 

pessoas (OMS, 2014). 

Sob a condução articulada do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e com médicos brasileiros, o país já logrou atingir 53% de cobertura 

populacional com a APS/ESF. Não obstante, mesmo desejosos de contribuir para a 

consolidação do SUS, os médicos brasileiros são, no momento, numericamente insuficientes 

para assegurar a cobertura universal da APS com a ESF, necessária à garantia do direito 

constitucional à saúde (GARCIA; ROSA; TAVARES, 2014). 

Assim, uma das dificuldades encontradas para atingir a cobertura universal da 

APS/ESF no Brasil é que o número de médicos por mil habitantes é menor do que o 

observado em muitos outros países, inclusive da América do Sul. Esse índice no Brasil é de 

1,8 médicos/mil habitantes sendo inferior ao de países vizinhos. A Argentina e o Uruguai 

apresentam, respectivamente, uma relação de 3,2 e 3,7 médicos/mil habitantes. Apesar de a 

OMS não estabelecer uma referência ótima para esse indicador, o governo utiliza como 

benchmark a ser a lançado o índice do Reino Unido de 2,7 médicos/mil habitantes por ser 

considerado um dos melhores sistemas de saúde pública centrados na APS (BRASIL, 2013a). 

Contudo, a situação é mais grave quando se estuda a distribuição dos médicos no 

território nacional, onde se encontra uma enorme disparidade da relação de médicos/mil 

habitantes entre os Estados. Ressalta-se o distanciamento entre o Maranhão, com apenas 0,58 
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médicos/ mil habitantes, e o Rio de Janeiro, que apresenta uma média superior à estabelecida 

como benchmark, conforme o Conselho Federal de Medicina (CFM) (CFM, 2011). 

Além de uma questão distributiva, enfrenta-se também uma escassez na oferta de 

médicos. O número de vagas de empregos para médicos nos últimos dez anos excedeu em 53 

mil cargos ao número de novos médicos formados e, como consequência, os gestores 

municipais não têm conseguido contratar os médicos que precisam (GARCIA; ROSA; 

TAVARES, 2014; OMS, 2014; CFM, 2011). 

A justificativa do governo para o baixo índice não é apenas o problema de 

distribuição destacado anteriormente, mas também de escassez na oferta de médicos. 

Argumenta-se que, no período de 2008 a 2013, houve um crescimento de 72,3% dos 

equipamentos de saúde e de 44,5% dos estabelecimentos médicos, enquanto o crescimento de 

médicos contratados mostrou-se muito aquém, 13,4% (BRASIL, 2013a). 

Nesse ínterim, como estratégia de retenção e fixação de médicos em regiões 

remotas, o governo brasileiro vem tentando resolver a questão com intervenções na extensão 

universitária, na oferta de incentivos e benefícios para os profissionais que queiram atuar nas 

áreas mais carentes do país (MARCIEL FILHO, 2007). 

Dessa maneira, ampliar a extensão da cobertura da APS/ESF e a ordenação da 

formação de médicos constituem metas de alcance nacional, ambiciosas e processuais. Ambas 

necessárias à consolidação do SUS; ambas devendo ser vistas com um caráter de urgência. 

Atualmente há um consenso no âmbito do SUS que a questão do trabalho e da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde é um desafio do tamanho do SUS (BRASIL, 2007). 

Sendo assim, para ordenar a formação de médicos para o SUS é necessário 

implementar medidas que assegurem a distribuição de médicos no território nacional, além de 

garantir que os egressos das Escolas Médicas nacionais conheçam a realidade brasileira e 

desenvolvam compromisso com a resolução dos problemas de saúde da população de seu 

país. Ordenar a formação de médicos é igualmente deixar de formar com recursos públicos 

um número excessivo de especialistas que o perfil epidemiológico da população brasileira não 

demonstra ser necessários (BRASIL, 2013b). 

Diante da permanência dos desafios apresentados para fixação de médicos em 

áreas desfavoráveis, o governo brasileiro lançou, em 2013, uma nova intervenção o Programa 

Mais Médicos (PMM), como forma de amenizar a carência de médicos em regiões brasileiras. 

Nesse contexto, o PMM foi criado por meio da Lei nº 12.871 em 22 de outubro de 

2013 com o objetivo de atender não só o dever constitucional do Estado brasileiro de ordenar 

a formação de recursos humanos para a saúde, mas à solicitação de apoio federal feita 
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diretamente à presidente da República por prefeitos de diversos municípios brasileiros em 

janeiro de 2013. Na tentativa de implantar em seus municípios a APS/ESF, os prefeitos 

encontraram dificuldades em contratar médicos, sobretudo nos pequenos municípios do 

interior e nas periferias de grandes cidades do país (BRASIL, 2013c). 

Assim o PMM integra o conjunto de políticas públicas voltadas para a ordenação 

de recursos humanos para a saúde. Representa uma ação governamental intersetorial e 

articulada de órgãos públicos da saúde e da educação, nos três níveis da organização político-

administrativa do país, coordenada, a nível federal, pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 

Nos Estados e Municípios, participam da execução do PMM as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e Universidades públicas e privadas (BRASIL, 2013d). 

Para implantação do PMM foram escolhidos municípios que se enquadram nos 

critérios definidores das regiões prioritárias para o SUS que, por sua vez, foram definidas 

através da Portaria MS/MEC/MDS nº 1369/2013. São áreas de difícil acesso e provimento de 

médicos ou que possuam populações em situação de maior vulnerabilidade e que se 

enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições: 

 Ter no município 20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza. 

 Estar entre os 100 municípios com mais de 80 mil habitantes, com os mais baixos 

níveis de receita “per capita” e alta vulnerabilidade social de seus habitantes; 

 Estar situado em área de atuação do Distrito Sanitário Especial Indígena; 

 Estar nas áreas referentes aos 40% dos setores censitários com os maiores percentuais 

de população em extrema pobreza dos municípios (BRASIL, 2013d). 

O PMM é equivalente a outros programas com o mesmo objetivo final de 

assegurar a oferta dos profissionais de saúde que o país precisa para a consolidação e 

sustentação do SUS. Sendo seus objetivos: 

1. Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir 

as desigualdades regionais na área da saúde; 

2. Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no país; 

3. Aprimorar a formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo de 

prática médica durante o processo de formação; 

4. Ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, 

desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade de saúde da população brasileira; 
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5. Fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço por 

meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das 

atividades desempenhada pelos médicos; 

6. Promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde 

brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; 

7. Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

O PMM integra, desse modo, um conjunto de políticas em longo prazo de 

formação de recursos humanos para a saúde com políticas educacionais nos cursos médicos, 

estímulo à pesquisa aplicada ao SUS e implementa medidas em curto prazo que asseguram a 

distribuição de médicos em regiões prioritárias por meio da chamada imediata de médicos 

brasileiros e estrangeiros. Para isso, realizou-se o Projeto Mais Médicos para o Brasil 

(PMMB), que incentiva médicos brasileiros e estrangeiros a atuarem nas áreas consideradas 

prioritárias para o SUS (GARCIA; ROSA; TAVARES, 2014). 

Nesse sentido, ao implantar o PMMB, o governo teve a preocupação de, em 

primeiro lugar, oferecer as vagas disponíveis a médicos brasileiros que desejassem trabalhar 

nas áreas onde se faziam necessários a sua presença. Dessa oferta inicial, resultou um 

pequeno número de cargos preenchidos e cada médico que aceitou um cargo escolheu, dentre 

os municípios que precisavam de médicos, aquele onde desejavam trabalhar. Em seguida, a 

oferta foi feita a médicos formados no exterior que, autonomamente desejavam trabalhar no 

país e, ainda assim, não se conseguiu preencher todos os cargos. Por fim, o Ministério da 

Saúde fez um convênio internacional com a OPAS para o preenchimento dos cargos restantes, 

com o qual conseguiu colocar médicos cubanos nos demais municípios que se enquadravam 

nos critérios de regiões prioritárias para o SUS (BRASIL, 2013b). 

No entanto, desde que foi anunciado, o PMM esteve presente na agenda da mídia 

e do debate público. Em diversas declarações e opiniões publicadas, a partir de então, a classe 

médica brasileira, representada por suas entidades, posicionou-se contra o programa, alegando 

que ele agride preceitos constitucionais, trabalhistas, tributários, humanitários e ideológicos. 

Respondendo-lhe, inclusive, com manifestações de rua, com a presença de médicos e 

estudantes de medicina pelo país. Entre apoiar ou não a vinda dos médicos estrangeiros, nota-

se que houve uma disputa que foi bastante explorada pela mídia entre governo e as entidades 

médicas para ganhar a opinião pública (CARVALHO, 2014). 

Nesse cenário onde uma população se vê diante de uma proposta governamental 

que promete amenizar os problemas da saúde, e é divulgada pela mídia como resposta às 

manifestações nas ruas e o posicionamento contrário de entidades respeitáveis na área, a 
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busca por informações passou a ser fundamental para compreender a situação, avaliar os prós 

e os contra, para, então, formular uma opinião sobre a proposta do PMM. 

Nesse quadro, o jornalismo deve atuar como importante canal informativo a fim 

de que se esclareçam as dúvidas de interesse público, pois, a comunicação pública, deve ser 

entendida como aquela praticada pelo governo para prestar esclarecimentos à sociedade. 

Dessa forma, entendida como aquela praticada no âmbito da esfera pública, assume papel 

fundamental na formação e consolidação da opinião pública (NOVELLI, 2007). 

É interessante ressaltar que a mídia, além de ser uma fonte de formação de crenças 

e atitudes, também pode representar um contexto específico podendo, assim, refletir ou 

influenciar pensamento coletivo e nas Representações Sociais (RS(s) em um determinado 

momento (CONCEIÇÃO et al., 2012). 

A midiatização é um fenômeno complexo constituído e constitutivo de um 

conjunto de interações sociais e discursivas. Ela representa a instância das relações sociais à 

medida que transforma a ordem da vida cotidiana, criando novos valores, novas formas de 

interação que constituem as práticas sociais, culturais e as formas de exercícios do poder. As 

RS(s) disseminadas pelos meios de comunicação passam a se constituírem realidades as quais 

passam a integrar o perfil da opinião pública em forma de discurso da atualidade, tornando 

parte do senso-comum. As influências sociais da comunicação no processo das  RS(s) servem 

como meio para estabelecer ligações e conexões significativas com as quais nos relacionamos 

e interagimos uns com os outros (MORIGI, 2004). 

Diante do exposto,  evidencia-se  a repercussão social gerada pelo PMM e 

evidenciada por diversas manifestações e atos públicos, mobilização de segmentos 

profissionais, acadêmicos e político-partidários que foi, sobretudo, muito explorada pela 

mídia, sendo capaz de provocar a formação de RS(s) sobre o PMM. 

Nesse sentido, surgem os seguintes questionamentos norteadores deste estudo: 

 Quais as RS(s) da mídia, dos usuários das ESF(s), dos médicos brasileiros atuantes nas 

ESF(s) e dos gestores das ESF(s) sobre o PMM para o Brasil?  

 Qual a relação das RS(s) entre os diversos atores envolvidos?  

 Como as RS(s) dos atores envolvidos e da mídia dialogam? 

Considerando-se as afirmações supramencionadas, foram elencadas as seguintes 

hipóteses: 

 As RS(s) sobre o PMM da mídia estão mais próximas das dos médicos brasileiros. 
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 As RS(s) sobre o PMM dos gestores das ESF(s) estão mais próximas das dos usuários 

das ESF(s). 

Nesse contexto, a realização deste estudo se justificou pela escassez de literatura 

específica sobre a temática e pela necessidade de se conhecê-la melhor devido à ênfase atual 

dada à necessidade de extensão da cobertura da APS/ESF e à formação na área da saúde 

necessárias à consolidação do SUS. Assim, é preciso desvelar as RS(s) sobre o PMM para o 

Brasil, à luz da mídia e dos atores envolvidos para subsidiar a compreensão mais profunda 

dessa temática. 

Dessa forma, por meio do presente estudo poderão ser geradas informações que 

possam favorecer o planejamento de políticas e ações em relação ao PMM na realidade 

estudada. 

Desse modo, o estudo teve o objetivo de compreender as representações sociais da 

mídia, dos usuário, dos médicos brasileiros e dos gestores das ESF(s) sobre o PMM. 

A fim de dar bases teóricas a esse trabalho optou-se pela Teoria das 

Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici (1961) e pela abordagem estrutural de 

Jean-Claude Abric (1976) que privilegia a dimensão cognitiva das representações. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa foi necessária a realização de um 

percurso teórico-metodológico que deu origem aos sete capítulos que compõem esta 

dissertação. 

O primeiro capítulo é constituído por esta introdução na qual é apresentado o tema 

enfocando no PMM, abordando-se a sua característica como objeto de RS, objetivo da 

pesquisa para o campo da saúde, bem como são discutidas e lançadas algumas hipóteses sobre 

a RS do PMM e dos grupos sociais estudados. 

O segundo capítulo é uma breve revisão de literatura sobre o PMM. 

O terceiro capítulo é dedicado à TRS, a sua origem, seu conceito e se aprofunda 

na corrente estruturalista da TRS. Ainda nesse capítulo se discute sobre as RS na condição de 

conhecimento construído pelo senso comum e como modelo teórico que estuda o fenômeno. 

Discorre-se também sobre seus processos de formação, seus fundamentos conceituais, os 

determinantes sociais que nos levam a construir RS de determinados objetos, algumas das 

influências teóricas para a elaboração da teoria e os principais representantes dela. 

O quarto capítulo é concernente ao desenho metodológico e nele são relatados os 

tipos de estudo, o cenário da pesquisa, a caracterização dos participantes, aspectos éticos na 

realização da pesquisa, instrumentos e procedimentos de coleta de dados utilizados, como 

também os procedimentos de análise desses dados. 
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No quinto capítulo, são apresentados os resultados obtidos por meio das técnicas e 

instrumentos de coleta de dados: questionário, Teste de Associação Livre de Palavras (ALP),  

da entrevista semiestruturada e transcrição dos discursos da mídia para a compreensão das RS 

dos médicos das ESF(s), gestores das ESF(s), dos usuários das ESF(s) e da mídia sobre o 

PMM. 

No sexto capítulo, é abordada a discussão dos resultados em contextualização com 

a literatura disponível e a identificação da RS de cada grupo social estudado. 

No final, são feitas algumas considerações contemplando tópicos relevantes que 

emergiram dos dados analisados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O PMM 

 

O provimento de serviços de saúde em regiões remotas e periféricas constitui-se 

um sério problema enfrentado por quase todos os países do mundo. A má distribuição 

geográfica de profissionais de saúde, especialmente médicos, vem sendo apontada como 

grave e persistente ao longo do tempo e resiste às mais variadas estratégias adotadas pelas 

entidades governamentais para seu enfrentamento (CAMPOS; MACHADO; GIRARDI, 

2009). 

A OMS estima que 50% da população mundial vivem em áreas rurais remotas, 

mas essas são servidas por menos de 25% da força de trabalho médico. Muitos países têm 

buscado soluções para ampliar a cobertura da APS em áreas vulneráveis, atraindo 

profissionais de saúde para essas regiões. Essas estratégias incluem: políticas de regulação, 

tais como serviço obrigatório; incentivos monetários, como bolsas de estudo; e incentivos não 

monetários, por meio da extensão de visto de permanência para estrangeiros (OLIVEIRA et 

al., 2015). 

No Brasil, o cenário não é diferente, há enorme disparidade da relação de 

médicos/mil habitantes entre os estados federativos. Além de uma questão distributiva, 

enfrenta-se também uma escassez na oferta de médicos (GARCIA; ROSA; TAVARES, 

2014). Historicamente, médicos se concentram, em sua maioria, nos grandes centros urbanos 

e em regiões mais desenvolvidas do país, o que acarreta nas demais regiões a baixa 

capacidade em prover e fixar esses profissionais, comprometendo a ampliação do acesso com 

qualidade aos serviços básicos de saúde (SOUSA et al., 2015; MELO, 2015). 

Estudo realizado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado de São 

Paulo e pelo CFM (2013), com objetivo de apresentar a demografia médica no Brasil, 

evidenciou que há profunda desigualdade na distribuição de médicos no país, visto que os 

estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste contam com a metade dos médicos que estão 

concentrados no Sul e no Sudeste. Da mesma forma, aqueles habitantes que vivem em 

qualquer capital contam, em média, com duas vezes mais médicos que os que moram em 

outras regiões do mesmo estado. 

Vários fatores são determinantes e têm, sistematicamente, influenciado a 

recorrência do problema da disparidade e da falta de médicos em algumas regiões brasileiras, 

a saber: ausência de atratividade de regiões com piores indicadores sociais; condições 

inadequadas de trabalho; precarização do vínculo trabalhista; contratos temporários de 

trabalho; insuficiência de vagas na graduação em medicina nas universidades públicas e o alto 
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custo desses cursos, oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) Privadas, 

impedem a formação de número de profissionais necessários a atender à demanda. 

Acrescenta-se que é comum médicos que se dedicaram, no mínimo seis anos para sua 

formação inicial e alto investimento em pós-graduação, não abrirem mão do conforto dos 

grandes centros urbanos para ir trabalhar em uma comunidade no interior do país 

(SCHEFFER, 2015; KAMIKAWA; MOTTA, 2014; LANDIM, 2013; MORAIS et al., 2014; 

CRUZ, 2015). 

Segundo Marciel Filho (2007) e Carvalho (2013b), houve várias iniciativas 

governamentais para o enfrentamento da carência de médicos no Brasil, que foram 

implantadas antes - Projeto Rondon e Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS) - e após a criação do Sistema Único de Saúde - Programa de 

Interiorização do Sistema Único de Saúde (PISUS); Programa Saúde da Família (PSF); 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS); Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES) e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). 

Ainda de acordo com eles, as primeiras iniciativas governamentais para o 

enfrentamento da carência de médicos no Brasil tiveram como foco a distribuição e 

interiorização desses profissionais e foram implantadas antes da criação do SUS: Projeto 

Rondon e o PIASS. Após a instalação do SUS, outras políticas públicas foram estabelecidas a 

fim de objetivar a interiorização de médicos: o PISUS; o PSF; o PITS; o FIES e o PROVAB. 

O FIES e o PROVAB apresentaram efeitos positivos para provimento de médicos 

para a APS. No entanto, não conseguiram a quantidade suficiente de médicos que o sistema 

demandava, ainda que as duas medidas tenham sido, e são até o momento, importantes, mas 

seus efeitos estavam aquém das necessidades do sistema e da população (BRASIL, 2015). 

Nessa perspectiva, o Projeto Rondon, instituído em 1968 e vigente até hoje, 

apresentava como objetivo proporcionar a participação voluntária de universitários de várias 

categorias do conhecimento, entre as quais a médica, para atuar em áreas do interior do país 

sem infraestrutura social e econômica. O projeto previu a implantação de estágios de 

estudantes no interior do país em cooperação com o Ministério da Educação e Cultura, 

abrindo perspectivas para a interiorização e fixação de médicos em áreas menos 

desenvolvidas do território nacional, como forma de preparar recursos humanos para atuar 

nessas áreas, após a conclusão do ensino superior. Com o término do regime militar, em 1984, 

e o início do processo de redemocratização do país, fatores como a utilização indevida de suas 

estruturas; os abusos no manuseio dos recursos financeiros para outros fins, aproveitando-se 
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das facilidades administrativas que o projeto oferecia também contribuíram para o insucesso 

do programa (MARCIEL FILHO, 2007). 

Já o PIASS, foi fundado em 1976, propunha a implantação de uma estrutura 

básica de saúde pública nas comunidades de até 20 mil habitantes, além de aumentar a oferta 

de médicos em áreas carentes do Brasil, proporcionando melhoria no nível de saúde da 

população. Além de ações de saúde, o programa pretendia ofertar serviços de saneamento 

básico, com vistas ao acesso de água potável e destino adequado para os dejetos. O maior 

desafio enfrentado pelo programa era a manutenção adequada das unidades básicas e a 

permanente qualidade do serviço. Com o passar do tempo, a qualidade do serviço deixou a 

desejar devido à utilização de pessoas leigas, com treinamento, muitas vezes descontínuos, 

para desenvolver ações mais simples, supostamente repetitivas, executadas por trabalhadores 

de saúde menos qualificada, preferencialmente entre as populações sem tradição assistencial e 

desorganizadas, sendo menos exigentes. Tal medida colocou em crise a credibilidade da 

qualidade do programa, o que acarretou em seu fim. O programa baseou-se mais na extensão 

da cobertura do que na interiorização dos médicos,  tornando-se um programa de pouca 

resolubilidade (MARCIEL FILHO, 2007; FELIPE, 1987). 

Quanto ao PISUS, teve início em 1993 e era estruturado em quatro eixos: 

Unidades de Pronto Atendimento; Interiorização de Médicos; Interiorização de Enfermeiros; 

Agente Comunitário de Saúde. A interiorização dos médicos foi a meta mais difícil de ser 

atingida, uma vez que a falta de infraestrutura dos municípios credenciados a receber esse 

profissional se tornou uma barreira para a fixação de médicos. Além disso, os formuladores 

do PISUS não atentaram para os riscos que a efetiva implantação do programa corria, por ter 

sido proposta no último ano do mandato do governo vigente daquela época. Com as eleições 

presidenciais de outubro de 1994, ou seja, 11 meses após o anúncio do programa, o PISUS foi 

abandonado como estratégia de intervenção pelo novo governo. Não houve pressão social 

para que o programa fosse mantido e faltou apoio político para evitar sua extinção, o que pode 

ser explicado, em parte, por se tratar de uma proposta originária de outra gestão (MARCIEL 

FILHO, 2007). 

O PSF, instituído em 1994, tem como intuito contemplar as ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes na população, por 

meio da atuação de equipe multiprofissional. Esse programa conseguiu proporcionar 

atendimento médico para muitos municípios que não tinham acesso a esse serviço de saúde. 

Porém, em algumas localidades do país, a fixação desses profissionais se tornou um grande 

desafio para o governo, havia regiões nas quais os médicos não se interessam devido a sua 
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localização e à falta de infraestrutura vivenciada pelas comunidades carentes (CARVALHO, 

2013b; MARCIEL FILHO, 2007). 

Em 2001, foi instituído o PITS, como objetivo de destinar profissionais de saúde, 

em especial médicos e enfermeiros, para reorganizar a Atenção Básica de Saúde em 

municípios com carência de recursos médico-sanitários. Para a implantação do PITS o 

município deveria atender os seguintes critérios: população de até 50 mil habitantes que não 

contavam com PSF; taxa de mortalidade infantil acima de 80 mil nascidos vivos; nenhuma 

oferta ou até uma consulta por habitante ao ano e  municípios considerados prioritários no 

controle da malária, da hanseníase e da tuberculose. Em 2004, ocorreu o encerramento do 

PITS devido à não adesão dos médicos e, consequentemente, as prefeituras desistiram do 

programa (CASTRO, 2015; MARCIEL FILHO, 2007). 

Outra medida para a interiorização de médicos e que se encontra em vigor foi o 

FIES destinado a estudantes de medicina que estudam em instituições privadas. Prevê abater, 

mensalmente, 1,00% do saldo devedor para aqueles que optassem por efetivar o exercício de 

sua profissão em áreas e regiões com carência e dificuldades de retenção desse profissional, 

definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, foi criado em 2011, e também em exercício até os dias atuais, o 

PROVAB tem como propósitos levar médicos para atuar durante 12 meses em periferias de 

grandes cidades; municípios do interior ou em áreas mais remotas, como Amazônia Legal 

Brasileira, semiárido nordestino, área de população indígena, locais difíceis para a contratação 

de médicos. Os participantes recebem um incentivo financeiro do Programa de Bolsas para a 

Educação pelo Trabalho, no valor de R$ 8 mil mensais, custeada pelo Ministério da Saúde. 

Suas atividades são supervisionadas por uma instituição de ensino de referência no país e são 

observadas, principalmente, sua capacidade de trabalho em equipe, a qualidade do 

atendimento e o tratamento humanizado. Os médicos bem avaliados, com nota de avaliação 

superior a 7,0, obtém pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica no Brasil 

(BRASIL, 2011a; CARVALHO, 2013b). 

Outros movimentos emergiram no cenário nacional em decorrência dos problemas 

enfrentados pela população em função da falta de médicos na rede pública de saúde, a 

exemplo da Frente Nacional de Prefeitos, que em março de 2013, lançou a campanha “Cadê o 

Médico” com o propósito de reivindicar a presença desses profissionais nos locais não 

atendidos (MORAIS et al., 2014; KAMIKAWA; MOTTA, 2014). Cita-se, ainda, que em 

junho de 2013, ocorreram no Brasil diversas manifestações que representavam o 

descontentamento da população frente à vida social e política do país. Questionavam-se o 
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recebimento da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas pelo Brasil, tendo como 

bandeira, os altos investimentos com os eventos esportivos e o descaso e a precariedade com a 

saúde e a educação. No embalo desses protestos, a saúde apareceu, exercendo papel de 

destaque nos apelos por todo o país. A população exigiu melhores condições de saúde e um 

serviço de qualidade (PINTO et al., 2014; SOUZA, 2014), tendo como queixas principais a 

falta de profissionais médicos e a demora no atendimento (SOUZA, 2014 ). 

Como resposta às tentativas fracassadas e a essas manifestações, que visavam 

promover a fixação de médicos em áreas remotas, foi instituído pelo governo federal, no dia 8 

de julho de 2013, o PMM (BRASIL, 2013C).  Pode-se observar que o conjunto de objetivos 

já citados anteriormente na introdução deste trabalho que o PMM convergem para o interesse 

de combater a escassez médica no país, interesse este que se converte em números a partir da 

meta definida pelo Comitê Gestor do Programa de atingir o índice de 2,7 médicos/1.000 

habitantes no ano 2026, equiparando o Brasil ao parâmetro do Reino Unido.  Para alcançar 

esta meta, o PMM prevê ações em três grandes eixos:  

1) Infraestrura: ampliar e qualificar as instalações das Unidades Básicas de Saúde, tornando- 

as adequadas aos parâmetros previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2011), 

bem como os demais estabelecimentos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que servem de 

ambiente para o processo de ensino-serviço durante a práxis acadêmica;  

2) Formação profissional: ampliar o quantitativo de cursos e vagas na graduação e na 

residência médica, com ênfase para as regiões com menor relação de vagas e médicos por 

habitante, além de promover mudanças e reorientação na formação médica;  

3) Provimento emergencial através do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB): prover – 

ou provisionar – médicos para as áreas e municípios prioritários (conforme os perfis 

mencionados anteriormente) através de chamamento imediato tanto para médicos brasileiros 

quanto estrangeiros 

Através do eixo da infraestrutura  PMM está proporcionando melhorias na 

infraestrutura da APS no país, por meio da construção de novas unidades básicas de saúde e 

reforma e ampliação das unidades já existentes. Já foram investidos mais de R$ 5 bilhões para 

o financiamento de 26 mil obras em quase 5 mil municípios, das quais aproximadamente 10,5 

mil já estão prontas e outras 10 mil encontram-se em fase de execução (BRASIL, 2016). 

No eixo formação profissional o programa vem fazendo uma profunda 

reestruturação na formação médica do país. Acrecita-se que é por esse eixo que será possível 

fazer frente, em caráter permanente, ao problema da falta de profissionais, solucionando-o de 

maneira definitiva. Assim, integram o Programa um plano de expansão da graduação e da 
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residência médica e importantes mudanças no modo de formar médicos e também 

especialistas. A meta do Governo Federal é criar 11,5 mil novas vagas de graduação e 12,4 

mil vagas de residência até 2017. Destas, já foram autorizadas mais de 5 mil vagas de 

graduação e quase 5 mil de residência (BRASIL, 2016) 

Na atuação do eixo de provimento emergencial de médicos o PMMB atualmente 

conta com um total 18.240 médicos participantes  em 4.058 municípios de todo o país, 

cobrindo 73% das cidades brasileiras e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) 

atingindo 63 milhões de pessoas que não tinham atendimento médico de APS no total agora 

são 134 milhões de brasileiros atendidos pela ESF. 

Para se inscrever no PMM, o município deve preencher a condição de pertencer a 

um dos perfis definidos pelo Ministério da Saúde e quanto aos médicos que desejam 

participar foram estabelecidos os seguintes critérios: médicos formados em instituições 

brasileiras ou com diploma revalidado no país, assim como os que tenham concluído o curso 

de medicina em instituição estrangeira. Entretanto, os médicos brasileiros têm prioridade para 

ocupação das vagas e, a seguir, médicos estrangeiros com habilidade de exercer a medicina no 

exterior, que devem apresentar como quesitos: diploma expedido pela instituição estrangeira 

destacando as habilidades para atuar a medicina no país em que viviam; ter conhecimento da 

língua portuguesa e participar de cursos de aperfeiçoamento oferecidos por instituição pública 

de educação superior brasileira, na qual irá desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensão (BRASIL, 2013b). 

Para o exercício da medicina pelos médicos estrangeiros no território nacional foi 

prevista a expedição de um registro provisório fornecido pelo CRM, pelo qual ficariam 

dispensados do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA) 

(BRASIL, 2013c). Porém, os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) entraram com ações 

judiciais para não serem obrigados a fornecer o registro temporário dos médicos estrangeiros 

do programa. No entanto, em sua decisão negando tal pedido, a justiça entendeu que negar o 

registro provisório aos médicos estrangeiros causaria desamparo aos cidadãos das camadas 

mais pobres da sociedade. Para solucionar o problema o governo criou, em outubro de 2013, o 

decreto n° 8.126 que autorizou o Ministério da Saúde a emitir registro único aos médicos. Tal 

registro provisório veda o exercício da medicina dos participantes fora do âmbito do programa 

(ALESSIO, 2015). 

Desse modo, os médicos recebem uma bolsa-formação no valor de R$10 mil 

reais, para suprir despesas de instalação, de gastos com passagens e com suas famílias. 

Ressalta-se que as atividades desenvolvidas pelos participantes do programa não criam 
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vínculo empregatício de qualquer natureza, tanto para médicos cubanos quanto para os 

médicos brasileiros (BRASIL, 2013b). 

Dessa feita, as intermediações entre os médicos cubanos e o governo brasileiro 

são realizadas pela OPAS, responsável por repassar o recurso financeiro brasileiro referente à 

ajuda de custo prestada pelos médicos cubanos, em conformidade ao acordo contido no 

Termo de Cooperação assinado entre o Ministério da Saúde e a esse organismo internacional. 

Cabe à OPAS o dever de garantir a cobertura securitária e seguridade social para esses 

profissionais; além de apoio logístico e técnico para implementação do programa; a seleção 

dos médicos cubanos à vista de determinados requisitos específicos como: ter diploma 

expedido por instituição de educação superior estrangeira; habilidades para exercer a 

medicina em países que tenham índices de médicos-habitantes igual ou superior 1,8/1.000; 

declaração que confirme que o médico esteja regulamentado para exercer a medicina no país e 

declaração de situação regular perante autoridades competentes na esfera criminal em seu país 

de origem (DI JORGE,2013). 

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento das atividades do PMM, os 

profissionais participantes são vinculados a um médico supervisor, vinculado a uma 

instituição pública de educação superior ou a uma instituição que tenha programa de 

Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade. São responsabilidades do 

supervisor: estar disponível para tirar dúvidas e dar orientações aos participantes do 

programa; realizar visitas periódicas para acompanhamento das atividades dos médicos e 

aplicar, presencialmente, a avaliação do programa. Conjuntamente com o gestor do SUS, 

sendo esses representados pelos secretários municipais de saúde, deverá acompanhar e avaliar 

a execução das atividades de ensino-serviço, inclusive o cumprimento da carga horária de 40 

horas semanais previstas. As instituições supervisoras são responsáveis por desenvolver e 

acompanhar o plano de trabalho do supervisor e tutores e pela gestão da parte pedagógica do 

programa, com ênfase na integração ensino e serviço (BRASIL, 2013c). 

Há, nesse contexto, um tutor acadêmico que poderá ser um docente da área 

médica selecionado pela IES. Os tutores serão responsáveis pela orientação acadêmica e pelo 

planejamento das atividades dos supervisores, além de coordenar as atividades acadêmicas da 

integração ensino-serviço, atuando juntamente com os supervisores e os gestores do SUS. 

Cabe ao tutor: aplicação de atividades a serem executas pelos médicos participantes e 

supervisores; avaliar as atividades executadas pelos supervisores; informar à IES pública, à 

qual está vinculado, a ocorrência de situações nas quais seja necessária a adoção de 
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providências pela instituição; apresentar relatórios periódicos da execução de suas atividades 

no programa à sua instituição à coordenação estadual (CASTRO, 2015; BRASIL, 2013c). 

Desde o seu lançamento, o PMM gerou grande polêmica no Brasil, repercutindo 

nas entidades médicas, no governo, na mídia e na sociedade (MORAIS et al., 2014). 

Enquanto profissionais médicos brasileiros eram contra e protestavam, a população, que por 

sua vez seria beneficiada, foi a favor e também receptiva, e mesmo com muitas adversidades 

impostas pela classe médica, receberam os médicos cubanos com alegria e cordialidade 

quando chegaram às comunidades onde eram aguardados (SCREMIN; JAVORSKI, 2013). Os 

usuários avaliaram como positiva a criação do PMM, visto que a medida adotada pelo 

governo faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS, 

garantindo mais médicos para o Brasil e mais saúde para a população (SILVA et al., 2015; 

SOUZA, 2014). 

As matérias veiculadas na mídia sobre o PMM também geraram enorme 

repercussão, pois as notícias relacionadas ao programa, em especial sobre os médicos 

estrangeiros, começaram a ser veiculadas em maio de 2013, mesmo antes de o governo 

federal anunciar a criação do programa. A maioria das matérias, subjetivamente, continha 

forte viés político a favor do programa; em outras, oposição por parte da classe médica 

brasileira frente à contratação de médicos estrangeiros. Notou-se que a mídia interferiu 

diretamente nessa concepção de “imigrantes” e até mesmo na aceitação dos médicos 

estrangeiros pelo povo brasileiro, uma vez que a população tem, rapidamente, acesso à 

informação por meio do rádio, da televisão, do jornal e de vários outros meios de 

comunicação. Ressalta-se que a mídia desempenha papel importante na formação de opinião 

na sociedade, visto que as informações são repassadas da forma que convém (SCREMIN; 

JAVORSKI, 2013).  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O arcabouço teórico-metodológico do presente estudo se fundamenta na Teoria 

das Representações Sociais (TRS). Essa escolha se deve à TRS proporcionar o estudo dos 

conhecimentos do senso comum elaborados coletivamente privilegiando a construção desse 

conhecimento na interação e nas práticas sociais. 

Nesta pesquisa, tomamos como referências os conceitos centrais propostos por 

Serge Moscovici (2015). Ele refere que iniciou a formular a concepção das RS(s) durante seu 

refúgio político em Paris. Marcado pelos eventos da Segunda Guerra, passa a refletir acerca 

da repercussão da ciência na cultura, tentando entender de que maneira ela modifica seus 

pensamentos e condutas e porque ela  passa a fazer parte de um sistema de crenças. 

Com a teoria das representações sociais, Moscovici tenta recuperar o status 

epistemológico do conhecimento do senso comum resultante da vivência cotidiana, das trocas 

comunicativas por meio da linguagem e das práticas sociais rotineiras. Logo a questão 

norteadora para seu estudo passou a ser: como o conhecimento científico é transformado em 

conhecimento comum? Sendo assim, quando começou suas pesquisas na França, procurou 

recuperar e interpretar o pensamento e o conhecimento comuns. Nesse sentido, o pensamento 

comum se refere ao pensamento como processo e o conhecimento comum como conteúdo das 

RS(s) (MOSCOVICI, 2015). 

É importante destacar que a expressão “representações sociais” refere-se não 

somente à TRS, mas ao fenômeno que tenta desvendar, ou seja, as teorias do senso comum 

que podem ser descritas e explicadas e estão associadas a um modo de compreensão e 

comunicação de uma coletividade. Moscovici se volta para a elaboração dessas 

representações e ressalta a sua característica dinâmica. 

A pesquisa que o autor supracitado efetuou a respeito da RS da psicanálise 

constitui uma colaboração para o campo da sociologia do conhecimento. Neste estudo, o 

pesquisador dedicou-se em investigar o que ocorre quando um conhecimento inédito, como a 

psicanálise, propaga-se no meio da sociedade. Para tanto, coletou amostras do conhecimento, 

das opiniões e das atitudes das pessoas sobre a psicanálise e os psicanalistas (MOSCOVICI, 

1978). Sá (2002) ressalta que a partir do estudo dos fenômenos da socialização da psicanálise, 

de sua apropriação pela população parisiense e do processo de sua transformação para servir a 

outros usos e funções sociais, Moscovici inicia a criação da psicossociologia do 

conhecimento. Jodelet (2001) frisa que Moscovici focaliza a peculiaridade dos fenômenos 

representativos nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela troca abundante e fluida 
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entre os seus membros favorecida pelas novas tecnologias de comunicações, pelo progresso 

da ciência e pelas multiplicidade e mutabilidade sociais. 

De acordo com Moscovici (2015), até a década de 1940, a psicologia social era 

compreendida com a ciência das atitudes e da opinião pública, o que para esse autor era uma 

perspectiva rasa que não atendia à complexidade do seu objeto de estudo.  Desse modo, a 

colaboração para uma psicologia social do conhecimento teria que se originar de um princípio 

distinto. Encontra na cibernética uma nova visão de ciência que unifica campos de 

conhecimento distintos e reúne pesquisadores das ciências naturais e das ciências humanas 

uma concepção que correspondia a sua concepção de psicologia social como uma nova 

ciência. 

No plano teórico, Moscovici toma como referência vários autores como 

Durkheim, Piaget, Lévy e Freud (MOSCOVICI, 2015). No presente estudo, será destacada 

somente a contribuição de Durkheim, tendo em vista que o conceito de representações 

coletivas desenvolvido por ele tem um papel fundamental na construção da TRS de 

Moscovici. 

Em 1912, Emile Durkheim, sociólogo francês, divulgou seu estudo intitulado “As 

formas elementares da vida religiosa”, sendo pioneiro ao propor a expressão representações 

coletivas. Conforme esse autor, as representações coletivas agrupam distintas formas de 

pensamento e de saberes compartilhados coletivamente como as crenças, mitos, ciência, 

religiões e opiniões, com a característica de revelar o que se estende no tempo e no espaço 

social (MOSCOVICI, 2012). Para o sociólogo, as representações coletivas se separam das 

representações individuais, como o conceito das percepções ou imagens. As representações 

individuais têm por substrato a consciência de cada um, enquanto as representações coletivas 

têm a sociedade em sua totalidade (MOSCOVICI, 1978). 

Moscovici (1978) destaca que as representações coletivas são homogêneas para 

todos os integrantes de um grupo social, do mesmo modo que estes compartilham o mesmo 

idioma. Elas se sustentam por gerações e conservam a ligação entre os membros de uma 

sociedade, predispondo-os a pensar e agir uniformemente, por isso são coletivas. 

No entanto, o interesse de Moscovici é investigar a variação e a diversidade das 

ideias coletivas nas sociedades modernas. Nesse sentido, a diversidade é o reflexo da ausência 

de homogeneidade nas sociedades modernas, nas quais as diferenças revelam a distribuição 

desigual de poder e geram representações heterogêneas dentro de uma mesma sociedade 

(MOSCOVICI, 2015). 
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Moscovici (2015) distingue as representações coletivas das sociais afirmando que 

aquelas se constituem em um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de 

ideias e crenças; já as RS(s) são fenômenos que necessitam ser descritos e explicados, são 

fenômenos específicos que se relacionam com o modo particular de compreender e de se 

comunicar, um modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum. Para realçar essa 

distinção, Moscovici emprega o termo social em vez de coletivo.  As RS(s) são elaboradas e 

propagadas  no meio social, com o objetivo de auxiliar os processos de formação de condutas 

e de orientação das comunicações sociais. Desse modo, 

 

Toda “cognição”, toda “motivação” e todo “comportamento” somente existem e têm 

repercussões uma vez que eles signifiquem algo e significar implica, por definição, 

que pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem comum, valores comuns 

e memórias comuns. É isto que distingue o social do individual, o cultural do físico 

e o histórico do estático. Ao dizer que as representações são sociais, nós estamos 

dizendo principalmente que elas são simbólicas e possuem tantos elementos 

perceptuais quanto os assim chamados cognitivos (MOSCOVICI, 2015, p. 105). 

  

A principal diferença entre as representações sociais e as representações coletivas 

é a  perspectiva psicossociológica da primeira. Moscovici destaca tanto os mecanismos sociais 

quanto os psicológicos das representações, enquanto que, para Durkheim, os registros 

psicológicos dizem respeito somente às representações individuais e os registros sociológicos 

às representações coletivas. Entretanto, estas não se reduzem à somatória das representações 

dos indivíduos que compõem uma sociedade (MOSCOVICI, 2015). 

As RS(s) são fenômenos específicos que estão relacionados com um modo 

particular de compreender e de se comunicar e são estabelecidas num processo dinâmico entre 

o coletivo e o individual. O indivíduo, ao se apropriar e reconstruir os modos de pensamento 

social, constrói representações e, a partir delas, compõe interpretações de si e do mundo que 

irão nortear suas ações. As representações, então, têm a função de orientar as pessoas em seu 

ambiente social, agindo como guias referenciadores da ação (MOSCOVICI, 2015). 

Moscovici (1978), ao afirmar que uma representação é social, atribui a ela três 

dimensões: a informação, a atitude e o campo de representação ou imagem. A informação 

refere à organização dos conhecimentos de um grupo social sobre um objeto social.  A atitude 

concede a diretriz global favorável ou desfavorável em relação ao objeto da representação 

social. O campo de representação ou imagem refere à ideia, ao modelo social, ao conteúdo 

concreto e limitado das proposições sobre um aspecto preciso do objeto. Este pressupõe 

organização, ordenação e hierarquização dos elementos que configuram o conteúdo 

representado. 
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A compreensão sobre um determinado objeto social, nesse contexto, é obtida por 

indivíduos que pensam, mas não individualmente. A homogeneidade nos discursos releva que 

os indivíduos pensaram juntos sobre esses objetos, o que demanda uma explicação 

psicossociológica da gênese das RS(s). Assim, o processo de elaboração das representações 

deve ser contextualizado nas circunstâncias históricas, sociais e culturais em que emergem e, 

ao mesmo tempo, nas interações comunicativas por meio da qual se articulam (SÁ,1999). 

Dessa feita, Moscovici (2015) diferencia os universos consensual e reificado, 

sendo que o pensamento científico pertence ao universo reificado, enquanto o conhecimento 

do senso comum pertence ao universo consensual: 

 

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, continua, permeada com 

sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo com a existência 

humana e agindo tanto como reagindo, como um ser humano. Em outras palavras, o 

ser humano é aqui, a medida de todas as coisas. No universo reificado a sociedade é 

transformada em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são 

indiferentes à individualidade e não possuem identidade. Esta sociedade ignora a si 

mesma e a suas criações, que ela vê somente como objetos isolados, tais como 

pessoas, ideias, ambientes e atividades. As várias ciências que estão interessadas em 

tais objetos podem, por assim dizer, impor sua autoridade no pensamento e na 

experiência de cada indivíduo e decidir, em cada caso particular, o que é verdadeiro 

e o que não o é. Todas as coisas, quaisquer que sejam as circunstâncias, são aqui a 

medida do ser humano (MOSCOVICI, 2015 p. 49- 50). 

 

O entendimento do universo reitificado ocorre por intermédio das ciências, ao 

mesmo tempo em que do universo consensual se dá por meio das RS(s). A ciência, ao ocultar 

valores, procura alcançar a precisão intelectual e evidência empírica. As RS(s) reconstroem o 

pensamento coletivo explicando os objetos e os acontecimentos, de tal modo que estes se 

tornem acessíveis a qualquer pessoa. Nesse sentido, a RS é uma interpretação da realidade e 

está em mudança assim como o objeto que tenta elaborar. 

Para Moscovici, o sujeito do conhecimento é ativo e criativo. Em contato com o 

objeto da representação, o sujeito do conhecimento atua sobre ele em suas práticas sociais e 

(re) elabora representações por meio de um processo constante entre sujeito e objeto. Assim 

representações e objetos sociais estão relacionados a processos de mudanças simultâneos que 

ocorrem mediante a (re) produção social da realidade pelos sujeitos e grupos sociais. As 

modificações das RS(s) ocorrem de acordo com as diversas funções e objetivos que podem 

assumir no universo social. 

O sujeito comum, no entanto, só se interessa por temas científicos quando estes 

passam a afetá-los ou quando passam a ser necessários para seu cotidiano (MOSCOVICI, 

2015). Quando isso ocorre, as pessoas aprendem a lidar com os conhecimentos científicos 
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fora do seu âmbito, impregnando-se do conteúdo e do estilo do pensamento que eles 

representam. Assim, o surgimento de uma situação desconhecida ou não familiar tem sempre 

um impacto semelhante. A relação com o real, a hierarquia de valores, o peso relativo dos 

comportamentos, tudo isso é perturbado (MOSCOVICI, 1978). O ato de representar, nesse 

âmbito, modifica o que é perturbador e ameaçador em nosso universo consensual de fora para 

dentro, de um lugar distante para o próximo. Isso ocorre de modo a separar conceitos e 

percepções que estão usualmente associados e a integrá-los em contextos em que o incomum 

se torna familiar (MOSCOVICI, 2015). 

Nesse sentido, as RS(s) têm o objetivo de tornar familiar algo que não é familiar, 

representando socialmente todos os objetos e situações do cotidiano, de forma a torná-los  

acessíveis e comunicáveis. No universo consensual, todos querem se sentir em casa, a 

dinâmica das relações é a dinâmica da familiarização, em que os objetos, pessoas e 

acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a encontros e paradigmas 

prévios.  Sendo assim, a representação social é uma modalidade de conhecimento particular 

que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos 

(MOSCOVICI, 1978). 

Nessa perspectiva, sempre que se defronta com objetos e situações não-familiares, 

ativam-se dois mecanismos relativos ao processo de pensamento que visam de integrá-los no 

mundo mental e físico, tornando-os familiares: a  ancoragem e a objetivação. Nesse processo, 

primeiro tenta-se ancorar as ideias estranhas, reduzindo-as a categorias e imagens comuns de 

modo a trazê-las para um contexto familiar. Após, transferem-se essas ideias do plano abstrato 

para o concreto, dando a elas uma realidade objetivada. (MOSCOVICI, 1978). 

Dessa forma, o processo de ancoragem atua inserindo o objeto social 

desconhecido nas categorias pré-existentes no sistema de valores dos sujeitos. O novo objeto 

é comparado ao sistema de categorias já constituído, e tanto é modificado para se inserir nelas 

quanto as modifica ao delas passar a fazer parte. Na ancoragem, o sujeito recorre ao que é 

familiar para “amarrar” o novo, o desconhecido (MOSCOVICI, 2015). 

Nesse sentido, a objetivação é o processo pelo qual o sujeito retém do objeto as 

informações que lhe são mais significativas, de acordo com suas experiências e seus 

conhecimentos prévios e faz um recorte dessas informações para torná-lo mais próximo de 

sua realidade. A simplificação não se trata apenas de selecionar o que há de mais relevante 

para o sujeito, mas também de modificar algumas informações, retirando-as de seu contexto 

original e adaptando as condições sociais vivenciadas. Dessa maneira, transforma o abstrato 
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em concreto, torna simples o que era complexo. Com o processo de objetivação, o objeto de 

representações torna-se palpável, naturalizado (MOSCOVICI, 2015). 

Assim, os processos de objetivação e ancoragem dão origem às RS(s) e, ao 

tornarem o estranho em familiar, propiciam também a afirmação de elementos comuns ao 

grupo. Esse código comum permite a comunicação entre os membros do grupo social, 

beneficiando a (re) construção coletiva da realidade social e harmonizando o posicionamento 

do sujeito diante do universo social de forma a dominar o mundo com o qual interage 

(MOSCOVICI, 2015). 

A partir de suas representações sociais e da comunicação os sujeitos interpretam e 

organizam o mundo ao seu redor, e tais interpretações e organizações continuam favorecendo 

a comunicação como também a formação de outras representações. Nessa dinâmica, o real vai 

sendo construído pelos sujeitos por meio das interações entre indivíduos ou entre grupos e os 

objetos sociais. 

Desse modo, as RS(s) constituem o conhecimento do cotidiano, conhecimento do 

senso comum, construído e partilhado socialmente, que possibilita a criação de códigos 

comuns nos grupos sociais. As representações influenciam na organização do pensamento 

cognitivo e social dos sujeitos e dos grupos e norteiam suas condutas, como também, são 

influenciadas por essas condutas (MOSCOVICI, 2015). Os conteúdos das RS(s) apresentam 

íntima relação com as práticas sociais, uma vez que a construção desses conteúdos envolve 

processos sociais ligados às práticas sociais. 

Desde que Moscovici introduziu o conceito das representações sociais, dando 

início ao desenvolvimento da TRS, vários autores têm proposto desdobramentos a essa teoria. 

Sá (2002) apresenta três abordagens teórico-metodológicas complementares à teoria de Serge 

Moscovici. Essas abordagens vêm se revelando benéficas para a instrumentalização da teoria, 

devido as suas propostas e desenhos metodológicos. 

A primeira abordagem, denominada processual, se mantém fiel à teoria original de 

Moscovici sendo liderada por sua colaboradora Denise Jodelet
1
, Parte de uma perspectiva 

etnográfica na qual se evidencia o caráter histórico e cultural na compreensão do simbólico. 

Segundo Jodelet (1994), a TRS oferece um suporte teórico que possibilita um entendimento 

integral sobre o que é o homem em seu mundo de objetos. 

Ademais, o desenho teórico-metodológico proposto por Jodelet implica que, para 

a realização de uma pesquisa com base na TRS, é necessário: apreender os discursos dos 

                                                 
1
Denise  Jodelet atua na École de Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. Seu livro Folies et 

repréntations sociales (“Loucuras e Representações Sociais” ) é um clássico na literatura da TRS.   
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indivíduos e dos grupos que apresentam representações de determinado objeto social; 

compreender os comportamentos e as práticas sociais por meio dos quais as representações se 

expressam; estudar os documentos e registros nos quais esses discursos, comportamentos e 

práticas são institucionalizados; e investigar as interpretações que recebem dos meios de 

comunicação de massa e que favorecem a manutenção e a transformação das representações 

sociais. Defende, assim, o estudo aprofundado da ancoragem e a investigação tanto do 

processo quanto do conteúdo das representações e a influência recíproca entre eles. 

(ALMEIDA, 2005). 

A segunda abordagem, denominada societal, procura articular a TRS a partir de 

uma perspectiva sociológica, e tem como autor central Willem Doise. Destaca a inclusão 

social do indivíduo como fonte de variação das representações e considera que as RS são 

princípios geradores de tomadas de decisões que interferem e organizam as relações sociais. 

Segundo Almeida (2005), Doise propõe que, para estudar RS, é necessário investigar grupos 

diferentes e alcançar quatro níveis de análise: os processos intra-individuais, que se referem 

à forma como os indivíduos se relacionam com o meio ambiente; os processos inter-

individuais procurando nas interações os princípios explicativos típicos da dinâmica social; 

as posições distintas dos indivíduos nas relações sociais e a investigação de como essas 

posições interferem nos processos do primeiro e do segundo níveis de análise; o enfoque nos 

sistemas de crenças, representações, avaliações e normas sociais, considerando que as 

produções culturais e ideológicas de um grupo atribuem significação aos comportamentos e 

geram as diferenciações sociais. 

A terceira abordagem, denominada estrutural, enfatiza a dimensão cognitivo-

estrutural das representações a partir da teoria do núcleo central, de Jean-Claude Abric. Abric 

(1998) afirma que uma RS é um conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, 

opiniões e atitudes que compõe um sistema sócio-cognitivo específico. Essa organização 

estrutural possui natureza hierárquica, o que implica dizer que os sistemas de cognições 

interligados se diferenciam quanto as suas naturezas e funções relativas às RS(s). Para o autor, 

a apreensão do conteúdo não é suficiente para se conhecer e definir uma RS, a organização é 

que é essencial. Uma RS é formada por dois sistemas de cognições: o sistema central e o 

sistema periférico (ABRIC, 1998). 

O sistema central, núcleo central ou núcleo estruturante compreende os elementos, 

em quantidade limitada, que determinam a identidade da representação. O núcleo central é 

determinado pela natureza do objeto representado, pelo tipo de relação que o grupo tem com 

esse objeto e pelo sistema de valores e normas compartilhadas. O núcleo central tem três 
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funções essenciais: (1) função geradora, que atribui significado a RS; (2) função 

organizadora, que atribui organização interna a RS; (3) função estabilizadora, que confere 

estabilidade a RS (ABRIC, 1998). 

De acordo com Abric (2003), no que se refere à natureza e ao funcionamento do 

núcleo central, suas principais características são: o valor simbólico, pois se os elementos do 

núcleo são questionados afetam a significação da RS; o valor associativo, já que um 

elemento central está associado a um grande número de constituintes da representação social; 

e o valor expressivo, pois os elementos centrais estão presentes nos discursos referentes ao 

objeto das representações sociais. Esse contexto constitui a base comum da representação, 

sendo indispensável a sua identificação para que se possa avaliar a homogeneidade de um 

grupo, ou seja, só se pode afirmar que dois ou mais grupos têm a mesma representação de um 

objeto se esses grupos partilharem o mesmo núcleo central. 

O núcleo central é composto por determinados elementos da representação que, na 

sua ausência, desestruturariam a representação ou fariam com que esta mudasse. Tendo a 

função de manter a permanência da representação e dar estabilidade nos contextos em que são 

mais móveis, é o elemento que mais resiste à mudança. Esse núcleo é uma estrutura que 

organiza os elementos da representação e lhes dá sentido (ABRIC, 2001). Desse modo, 

 

Se as representações têm um núcleo é porque elas são a manifestação do pensamento 

social; e, em todo pensamento social, uma certa quantidade de crenças, 

coletivamente produzidas e historicamente determinadas, não podem ser 

questionadas porque elas são o fundamento dos modos de vida e garantem a 

identidade e a permanência de um grupo social (ABRIC, 2003, p. 39). 

 

No âmbito do núcleo central encontram-se elementos normativos e elementos 

funcionais. Os normativos originam-se dos sistemas de valores dos indivíduos, é uma 

dimensão fundamentalmente social do núcleo, ligada à história e à ideologia do grupo, é 

avaliativo por justificar os julgamentos de valor (ABRIC, 2001, 2003). Já os elementos 

funcionais estão associados às características e à inscrição do objeto nas práticas sociais ou 

operatórias. Determinam as condutas relativas ao objeto, são pragmáticos por atribuírem 

práticas específicas (ABRIC, 2003). 

Em torno do núcleo central, encontram-se os elementos periféricos. O sistema 

periférico é flexível, acessível e é a parte mais viva de uma RS. Seu papel se resume nas 

funções de: (a) concretização do NC em termos ancorados na realidade, imediatamente 

compreensíveis e transmissíveis; (b) regulação, que consiste na adaptação da representação 

às transformações do contexto; (c) prescrição de comportamentos, pois funcionam como 
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esquemas organizados pelo NC orientando tomadas de posição; (d) proteção do NC, sendo 

elementos essenciais nos mecanismos de defesa da significação central da representação; e (e) 

modulações personalizadas: pois é o sistema periférico que permite a elaboração de 

representações individualizadas relacionadas à história e às experiências pessoais do sujeito 

(ABRIC, 2003). 

Flament (2001) refere-se aos elementos periféricos como esquemas periféricos, 

organizados pelo núcleo central da representação. Eles asseguram o funcionamento da 

representação como grade de decodificação de uma situação, indicando o que é normal e o 

que é necessário fazer para compreender ou memorizar. Esses esquemas normais permitem a 

representação funcionar sem a necessidade de analisar a cada instante a situação em relação 

ao princípio organizador que é o núcleo central. 

A teoria do Núcleo Central proporciona um corpo de proposições que contribui 

para que as teorias das RS(s) se tornem mais heurísticas para a prática social e para a 

pesquisa. Proporciona um refinamento conceitual, teórico e metodológico do estudo das 

representações sociais sendo um produto e o processo de uma atividade mental pela qual um 

indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que lhe confronta e lhe atribui uma significação 

específica (ABRIC, 1998). 

Assim, o sistema central compreende as cognições que determinam a identidade 

da representação, ou seja, sistemas centrais diferentes indicam representações diferentes e dão 

estabilidade à representação e são resistentes à mudança. Enquanto isso, o sistema periférico, 

ou seja, os elementos não centrais, são mais abstratos e possuem natureza normativa, referem-

se a esquemas de natureza mais funcional, descrevendo e determinando ações. Os elementos 

do sistema periférico são mais instáveis, pois se modificam com facilidade devido a alterações 

no contexto dos grupos sociais e suas relações com algum objeto social, servindo de proteção 

para o sistema central, adaptando-se às alterações contextuais (ABRIC,1998). 

Ângela Almeida resume que “Considerando os elementos centrais e periféricos, 

constata-se que a representação social é, ao mesmo tempo, estável e instável; rígida e flexível; 

é tanto consensual como marcada por fortes diferenças interindividuais” (2005, p. 132). 

No presente estudo adotou-se a abordagem estrutural para compreender a 

construção das RS(s) dos médicos brasileiros, gestores e usuários das ESF(s) e da mídia sobre 

o PMM. 
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4 MÉTODO  

 

4.1  Natureza da pesquisa 

 

O presente estudo é uma pesquisa fundamentada na TRS, proposta por Serge 

Moscovici (1961). Ela parte de princípios que sustentam que é impossível conceber a 

existência isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados culturais e 

sem vinculações estreitas e essenciais com a realidade social (TRIVIÑOS, 2008). Neste 

estudo, sobre as RS(s) do PMM, o foco residiu na aproximação com os atores envolvidos, 

procurando conhecer o que eles pensam, sentem e quais as percepções, objetivações e 

ancoragens sobre PMM. Esse conhecimento se dá pela exploração das suas RS(s) e do 

contexto de produção e comunicação delas. 

Para a realização da pesquisa, optou-se pelo estudo tipo básico, documental e de 

campo, exploratório, descritivo, transversal com abordagem quantiqualitativa, cujo referencial 

teórico foi a TRS.  

 

4.2  Delineamento metodológico da pesquisa  

 

Tendo em vista a complexidade do tema abordado e o grande número de atores 

sociais envolvido no estudo, delineou-se um caminho metodológico específico para cada ator 

social estudado que serão descritos separadamente a seguir em duas sessões 4.2.1 e 4.2.2, 

sendo primeiro descrito o delineamento metodológico da pesquisa com médicos brasileiros, 

usuários e gestores  das ESF(s) e, posteriormente, o delineamento metodológico da pesquisa  

na mídia. 

 

4.2.1 Delineamento metodológico da pesquisa com médicos, gestores e usuários das 

ESF(s) 

 

Para identificar as RS(s) dos usuários das ESF (s), dos médicos brasileiros das 

ESF(s) e dos gestores das ESF(s) sobre o PMM, optou-se pelo estudo de campo, exploratório, 

descritivo, transversal com abordagem quantiqualitativa.  
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4.2.1.1 Caracterização do Local da Pesquisa   

 

O cenário deste estudo foi as ESF(s) do Município de Montes Claros. Essa cidade 

é polo da área mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), está 

localizada no Norte do estado de Minas Gerais. O município possui uma área de 3.582 Km
2
, 

sendo o sexto mais populoso do estado de Minas Gerais e está situado a 426 km da capital 

Belo Horizonte. O censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) identificou, em 2010, um contingente populacional de 344.427 habitantes na área 

urbana e 17.488 na zona rural, perfazendo um total de 361.915 pessoas (IBGE, 2010). 

Montes Claros iniciou seu processo de reorganização da APS em outubro de 

1998, com a implantação de duas ESF(s). Desde então, esse processo vem sendo construído 

de forma gradual, com a ampliação das equipes (MONTES CLAROS, 2012). 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema 

Municipal de Saúde de Montes Claros atualmente conta com  16 Centros de Saúde, 97 

ESF(s), três policlínicas, três Centros de Atenção Psicossocial, três unidades de vigilância em 

saúde, um centro de hemoterapia, um ponto de apoio de serviço móvel de atendimento pré-

hospitalar e sete hospitais gerais (CNES, 2016). 

A ESF foi implantada no município de Montes Claros, no ano de 1999 e 

atualmente conta com 97 ESF(s), sendo 87 ESF(s) localizadas no polo urbano e 10 ESF(s) no 

polo rural . A população coberta pela ESF corresponde a 86% dos moradores do município e 

percebe-se um crescente interesse dos gestores em ampliar o número das equipes, 

solidificando essa estratégia como reorientadora do sistema de saúde municipal (CNES, 2016; 

DATASUS, 2016). A pesquisa de campo foi desenvolvida em 100% (87) das ESF(s) do polo 

urbano de Montes Claros. 

 

4.2.1.2 Sujeitos do Estudo 

 

A população desse estudo foi composta por três grupos sendo um composto pelos 

profissionais médicos brasileiros das ESF(s), um pelos usuários das ESF(s) e outro pelos 

gestores das ESF(s). Os participantes foram escolhidos de acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão descritos a seguir: 
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4.2.1.2.1 Médicos das ESF(s) 

 

Foram considerados sujeitos deste grupo social 50 profissionais médicos das 

ESF(S) do Município de Montes Claros que se enquadraram nos critérios de inclusão de um 

universo de 103 profissionais médicos. 

Os critérios para a inclusão dos médicos das ESF(s) como sujeitos deste estudo 

foram ser médico brasileiro cadastrado no CNES em uma das ESF(s) de Montes Claros há 

pelo menos 30 dias e consentir formalmente a participar da pesquisa por meio da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice A. 

Atualmente, o município de Montes Claros possui 87 médicos cadastrados no 

CNES (2016) nas 87 ESF(s) do polo urbano. Sendo 80 médicos brasileiros e sete médicos 

cubanos. Foram excluídos do estudo os seguintes profissionais médicos: sete profissionais 

médicos por  serem  cubanos, nove profissionais médicos que estavam de férias no período da 

coleta, dois profissionais médicos que estavam afastados por atestado médico, oito profissionais 

médicos por estarem atuando na ESF(s) há menos de 30 dias e 11 profissionais médicos que se 

recusaram a participar da pesquisa, sendo a população final deste estudo composta por 50 

médicos brasileiros que se enquadraram nos critérios definidos. 

 

4.2.1.2.2 Gestores das ESF(s) 

 

Foram considerados sujeitos deste grupo social 84 profissionais gestores da 

ESF(s) da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros que ocupam cargo de gestão da 

ESF(s) tanto em nível central na secretaria Municipal de Saúde com supervisores das ESF(s) 

quanto no nível local nas ESF(s), sendo que esse cargo atualmente é responsabilidade do 

enfermeiro da ESF(s). 

Nos dias atuais a gestão municipal das ESF(s) na Secretaria Municipal de Saúde 

de Montes Claros no nível central é composta por 12 funcionários no nível central, sendo 11 

enfermeiros supervisores das ESF(s) e um médico que é secretário adjunto de APS, e no  

nível local a gestão das ESF(s) do polo urbano é feita pelos enfermeiros das ESF(s), que 

totalizam 87 profissionais. 

Quanto aos critérios para a inclusão dos gestores municipais de saúde como 

sujeitos deste estudo foram considerados ser funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de 

Montes Claros em cargo de gestão central ou local na APS há pelo menos 30 dias e consentir 
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formalmente participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) disponível no Apêndice A. 

Foram excluídos do estudo 15 gestores municipais da ESF(s), pois cinco deles 

estavam de férias no período da coleta, três estavam afastados por atestado médico, três estavam 

atuando na ESF(s) há menos de trinta dias e quatro se recusaram a participar do estudo. A 

população final de gestores das ESF(s) deste estudo foi composta por 84 gestores das ESF(s)  

que se enquadraram nos critérios definidos nesta pesquisa. 

 

4.2.1.2.3 Usuários da ESF(s) 

 

Foram considerados sujeitos deste grupo social 208 usuários da ESF do Município 

de Montes Claros. Esse grupo foi subdivido em dois subgrupos, sendo que 50% (104) da 

amostra foi constituída por usuários que nunca foram atendidos por médico estrangeiro 

participante do PMM e o outro subgrupo, 50% (104), foi constituído por usuários que já 

foram atendidos por médico estrangeiro participante do PMM. 

Em Montes Claros, das 87 ESF(s) existentes, sete possuem médicos estrangeiros 

especificamente cubanos do PMM. Três médicos cubanos estão alocados em UBS tipo 01, ou 

seja, com uma única equipe de ESF e os outros quatro estão alocados em quatro unidades 

básicas de saúde tipo 03, ou seja, cada UBS possui três ESF(s) que funcionam de maneira 

compartilhada. Cada uma dessas UBS(s) tipo 03 possui duas ESF(s) com médicos brasileiros 

e uma ESF com médico estrangeiro especificamente cubano. 

Neste estudo, optou-se por pesquisar os usuários cadastrados nas 12 ESF(s) 

alocadas nas quatro UBS tipo 03 que possuem duas equipes com médicos brasileiros e uma 

com médico cubano, totalizando oito ESF(s) atendidas por médicos brasileiros e quatro 

ESF(s) atendidas por médicos cubanos. Isso permitiu avaliar as RS(s) de usuários que já 

foram atendidos por médicos estrangeiros e as RS(s) dos usuários que nunca foram atendidos 

por médicos estrangeiros. 

Desse modo, foram selecionados, em cada UBS, 26 usuários, sendo que 50% (13) 

da amostra foram constituídos por usuários que nunca foram atendidos por médico estrangeiro 

participante do PMM; e os outros 50% (13) foram constituídos por usuários que já foram 

atendidos por médico estrangeiro participante do PMM, totalizando uma amostra de 208 

usuários. 
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A seleção desses usuários das ESF(s) foi feita de maneira intencional, sendo que 

os usuários selecionados foram os que estavam na sala de espera das ESF(s) aguardando o 

atendimento médico no momento da coleta de dados. 

Segundo Triviños (1994), ao invés da aleatoriedade para definir os sujeitos da 

pesquisa, na pesquisa qualitativa, o investigador pode decidir intencionalmente a amostra, 

considerando uma série de condições como o tamanho da amostra com sujeitos que sejam 

essenciais, de acordo com o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do assunto 

em foco, a facilidade para se encontrar com as pessoas e o tempo dos indivíduos para a 

entrevista. 

Quanto aos critérios para a inclusão dos usuários como sujeitos deste estudo 

foram considerados estes: possuir idade igual ou acima de 18 anos, estar cadastrado no 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) da ESF(s) há pelo menos 30 dias e 

consentir formalmente participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) disponível no Apêndice A. A população final de 

usuários das ESF(s) deste estudo foi composta por 208 usuários que se enquadraram nos critérios 

definidos nesta pesquisa. 

 

4.2.1.3 Instrumento e coleta de dados 

 

A coleta de dados na pesquisa de campo com os médicos das ESF(s), gestores das 

ESF(s) e com os usuários das ESF(s) foi feita com a utilização da técnica de evocação livre de 

palavras e perguntas abertas através de um roteiro para procedimento de coleta de dados 

disponível no Apêndice B, construído conforme orientação de Reis et al. (2013). 

De acordo com Abric (apud Oliveira et al., 2005), a técnica da evocação livre, 

também conhecida como associação livre ou teste por associação de palavras, diferentemente 

de métodos clássicos como a entrevista e o questionário, permite reduzir as dificuldades e os 

limites das expressões discursivas habitualmente utilizadas nas pesquisas de representações 

sociais. Devido ao caráter espontâneo dessa técnica, pode-se ter acesso de forma rápida aos 

elementos que constituem o universo semântico do objeto estudado, ou seja, da estrutura 

interna da RS. 

Inicialmente explicou-se para os participantes como a técnica seria desenvolvida e  

realizou-se um treinamento prévio, utilizando um termo indutor não relacionado ao objeto de 

pesquisa, ou seja, uma simulação com cada participante (SÁ, 1998), empregando também um 
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termo comum (casa), para que as pessoas se familiarizassem com a técnica. Quando estas 

compreenderam a técnica, iniciou-se a coleta de informações. 

A associação ou evocação livre consiste em solicitar aos sujeitos que, a partir de 

um termo indutor apresentado pelo pesquisador, digam as palavras ou expressões que lhes 

tenham vindo imediatamente à lembrança (SÁ, 2002). Após, solicita-se que identifiquem nas 

respostas uma palavra que consideram mais importante, o que determina o grau de 

importância das evocações. Depois do cálculo das frequências, isso permitirá a confirmação 

da centralidade dos elementos do núcleo central das representações sociais (OLIVEIRA et al., 

2005). 

Essa técnica tem por objetivo a apreensão da percepção da realidade de um grupo 

social a partir de uma composição semântica preexistente, que se organiza em torno de 

elementos simbólicos, orientando a informação objetiva do objeto de estudo (BARDIN, 

2011). 

No presente estudo, para se chegar à composição dos núcleos centrais e 

periféricos das RS(s) sobre o PMM, solicitou-se aos participantes que dissessem cinco 

palavras simples ou expressões que lhes viessem à cabeça em relação à expressão Programa 

Mais Médicos. O limite do número de palavras foi influenciado pelas ideias de Oliveira et al. 

(2005), ao pontuarem que o número superior a seis levaria a um declínio na rapidez das 

respostas, evidenciando um trabalho mental lógico para produções subsequentes, 

descaracterizando o aspecto natural e espontâneo das evocações livres. 

Após as evocações, foi solicitado aos participantes que indicassem, das cinco 

palavras, uma que considerassem mais importantes. Esse procedimento é fundamental para 

realização do teste confirmatório da centralidade dos elementos. 

Logo após o participante indicar a evocação mais importante para explorar mais 

amplamente a questão, foi solicitado que este justificasse a sua escolha sendo uma forma de 

colher informações qualitativas com base no discurso livre do entrevistado.  Para Oliveira et 

al. (2005), pode-se considerar a evocação livre uma técnica bastante proveitosa para a coleta 

dos elementos constitutivos do conteúdo das RS(s), o que explica sua utilização em 

numerosas pesquisas. Porém, se tomada a evocação como técnica isolada, o seu produto pode 

se tornar de difícil interpretação. Essa parte da coleta de dados através dessa pergunta aberta 

fornecerá os aspectos mais relevantes do problema, as suas descrições, pretende-se obter 

informações detalhadas que possam ser utilizadas na análise qualitativa, visando apreender o 

ponto de vista dos sujeitos sociais (MINAYO, 2008). 
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Pressupõe-se que o informante é competente para exprimir-se com clareza sobre 

questões da sua experiência e comunicar suas representações e análises, prestar informações 

fidedignas, manifestar, em seus atos, o significado que têm no contexto em que estes se 

realizam, revelando tanto a singularidade quanto a historicidade dos atos, concepções e ideias 

(MINAYO, 2008). 

Os dados coletados nas evocações foram registrados utilizando simultaneamente a 

anotação e/ou um gravador para a transcrição na íntegra, conforme Oliveira et al. (2005). 

Outro ponto que foi considerado foi o local de coleta de dados. Segundo Oliveira 

et al. (2005), por ser um procedimento que exige concentração, o local deve ser tranquilo, 

livre de ruídos e de trânsito de pessoas, para que haja o mínimo de interferência externa, de 

forma que possibilite a reflexão da pessoa. O período da coleta de dados foi  07 de dezembro 

de 2015 a 26 de fevereiro de 2016. 

 

4.2.1.4 Análise dos dados 

 

A análise dos dados coletados com os médicos das ESF(s), gestores das ESF(s) e 

com os usuários das ESF(s) foi desenvolvida sob a ótica da análise de conteúdo para as 

perguntas abertas e da abordagem estrutural das RS(s) para as palavras coletadas através da 

técnica de evocação livre de palavras, sendo empregadas duas técnicas de análise, 

respectivamente, a análise de conteúdo do tipo categorial temática e a técnica do quadro de 

quatro casas, com a utilização do software Ensemble de Programmes Permettant l’Analyse 

des Evocations (EVOC®) versão 2005 (VERGÈS, 2005). Para complementar a análise das 

evocações do software EVOC® utilizou-se a análise hierárquica por similaridade e a análise 

de implicação processadas pelo software Classification Hiérarchique Classificatoire et 

Cohésitive - CHIC® (Versão 4.1). 

Para análise dos discursos gerados a partir das perguntas abertas sobre as 

justificativas da escolha da principal evocação, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

proposta por Bardin, o qual propõe que tudo o que é dito ou escrito é suscetível a ser 

submetido a uma análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção dessas mensagens (BARDIN, 2011). 
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A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por Bardin 

(2011) como: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Essas etapas podem ser especificadas como:  

 A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização 

propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o 

estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que 

se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na 

demarcação do que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) 

referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de 

indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise. 

 A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das 

unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem 

frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão 

para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim 

de compreender a significação exata da unidade de registro). A exploração do material 

consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não a riqueza das 

interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao 

corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a 

classificação e a categorização são básicas nesta fase. 

 A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação e o 

destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. 

Tendo em vista as diferentes fases da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011), destacam-se como o próprio autor o fez, as dimensões da codificação e categorização 

que possibilitam e facilitam as interpretações e as inferências. No que tange à codificação, 

onde os dados brutos do texto são transformados sistematicamente agregados em unidades nas 

quais permite uma descrição mais exata das características pertinentes ao conteúdo. Após a 

codificação, segue-se para a categorização, a qual consiste na: classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 
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o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse em 

razão dos caracteres comuns destes elementos. 

Tal análise, segundo Maciel, Moreira e Gontiès (2005), vem a ser um dos 

objetivos das RS(s). A análise de conteúdo trabalha a palavra, a prática realizada por emissões 

identificáveis. Essa análise leva em consideração as significações (conteúdo), sua forma e a 

distribuição desses conteúdos. Lida com mensagens (comunicação) e tem como objetivo 

principal sua manipulação (conteúdo e expressão) (MARCONI, LAKATOS, 2010). 

Os dados coletados através da evocação livre foram analisados com o auxílio do 

software EVOC. O EVOC é um recurso informático e constitui um grande auxílio no 

tratamento dos dados, principalmente na identificação de discrepâncias derivadas da 

polissemia do material coletado e na realização dos cálculos das médias, para construção do 

quadro de quatro casas de Vergès (OLIVEIRA et al., 2005). 

Com base na lista de palavras evocadas, o software organiza os dados em ordem 

alfabética, com cálculos estatísticos da análise: quantas vezes cada palavra apareceu em cada 

colocação (de primeira a quinta, na ordem de evocação); a frequência total de cada palavra; o 

cálculo da média ponderada da ordem de evocações do conjunto dos termos estudados, 

propondo uma lista com sugestões de categorias que possibilitam o agrupamento dos termos. 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

Com base no instrumento de coletada os dados do perfil dos participantes e os 

termos evocados, foram transcritos para o programa Microsoft Office Excel 2007 todas as 

evocações na sua forma bruta, seguindo a ordem de evocação, colocando um asterisco na 

referida pelos participantes como sendo as mais importantes. Isso permitiu a confecção de 

uma planilha para a adequação do banco de dados necessária para o processamento e análise 

pelo software EVOC. É importante destacar que foi criado um banco para cada ator social 

estudado. 

Colocados os dados no software, este realizou a análise estatística, com 

necessidade de interferência do pesquisador em alguns momentos, para definir parâmetros 

que serão detalhados no capítulo de resultados. O tratamento dos dados pelo software EVOC 

segue a sequência demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma do processamento dos dados através do software EVOC® 2005. 

 

 

             Fonte: EVOC, 2005. 

 

O software EVOC é um conjunto de programas ordenados para o processamento e 

analise matemática de evocações (VERGES apud SARUBBI JUNIORet al., 2013). 

O tratamento dos dados inicia pelo Nettoie/ Trievoc,que e a triagem do banco de 

dados. Nessa etapa de limpeza dos dados a pesquisadora pode substituir palavras com 

significado semelhantes em um único termo considerando a contextualização em que eles 

aparecem, tornando o banco de dados mais robusto. 

Os dados posteriormente são processados pelos programas pelos programas Rangmot 

Listevoc (Listagem de cada evocação); em Aidecat (analise das palavras mais frequentes) e 

Rangfrq (construção do quadro de quatro casas). 

Assim o resultado desse processamento é a construção do quadro de quatro casas 

criado por Pierre Vergès (apud OLIVEIRA et al., 2005). Os dados foram distribuídos no 

diagrama de quatro quadrantes, divididos pelo eixo horizontal e eixo vertical. O eixo 

horizontal apresenta a ordem média de evocação, com valores crescentes para o lado 

esquerdo, e o vertical, a frequência de evocação, com valores crescentes para a parte superior. 
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Dessa maneira, no quadrante superior esquerdo, ficam as palavras com maior frequência e 

mais próximas da primeira ordem de evocação, formando o provável núcleo central da 

representação (OLIVEIRA et al., 2005). No quadrante superior direito, ficam os elementos da 

primeira periferia (são os elementos periféricos mais importantes). No quadrante inferior 

esquerdo, os elementos de contraste (são elementos com baixa frequência, mas considerados 

importantes pelos sujeitos, podendo revelar elementos que reforçam as noções presentes na 

primeira periferia ou a existência de um subgrupo minoritário portador de uma representação 

diferente). E aqueles localizados no quadrante inferior direito pertencem à segunda periferia, 

são elementos menos frequentes e menos importantes (CAMARGO, BARBARÁ, 

BERTOLDO, 2007), conforme a Figura 2. 

 

Figura 02- Modelo do Quadro de quatro casas de Pierre Vérges. 

 

Fonte: OLIVEIRA et al. apud BRITO, 2008. 

 

 

Para ampliação e mapeamento das evocações encontradas no quadro de quatro 

casas de Vergès, utilizaram-se a análise hierárquica por similaridade e a análise de 

implicação, processadas pelo software Classification Hiérarchique Classificatoire et 

Cohésitive - CHIC® (Versão 4.1). 

O software CHIC® permite realizar a análise de dados a partir de variáveis 

binária, modal ou intervalar. Segundo Couturier et al. (2004), o software CHIC® tem por 

função extrair um conjunto de dados por regras de associação entre variáveis - o cruzamento 

dos sujeitos e de seus atributos (variáveis) - capaz de fornecer um índice de qualidade de 
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associação e representar uma estruturação das variáveis obtidas por meio destas regras 

(SARUBBI JUNIOR, 2012). 

Esse software realiza uma análise de similaridade que favorece visualizar a 

semelhança e classes mapeadas conforme níveis de árvores hierárquicas. Nesse método 

estatístico, os esquemas das árvores de similaridades possibilitam mostrar pontos de 

convergências e divergências. O CHIC utiliza o tratamento multidimensional de dados 

estatísticos cuja função é a extração de um conjunto de dados/informações resultantes do 

cruzamento dos registros textuais dos licenciados e variáveis.  Com relação à análise de dados 

a partir de variáveis foram consideradas, nesta investigação, as variáveis binárias 1 e 0 que 

indicam a presença ou a ausência de um evento numa situação. 

Os sujeitos e os termos presentes no quadro de quatro casas foram transcritos para 

o programa Microsoft Office Excel 2007. Cada vez que um sujeito evocava um dos termos 

presentes no quadro de quatro casas escrevia-se 1, e cada vez que ele não evocava um dos 

termos presentes no quadro de quatro casas escrevia-se 0. Esse procedimento foi  necessário 

para a confecção de uma planilha que fosse adequada para o processamento e análise pelo 

software CHICR, a partir das variáveis binárias, gerando análises matemáticas - Análise de 

Classificação Hierárquica de Similaridade e Análise de Implicação - que auxiliaram a 

interpretar os dados obtidos.  

Ao processar os dados pela análise de similaridade, as variáveis (termos 

evocados) formaram árvores hierárquicas de similaridade. Os resultados são apresentados 

pelas imagens das árvores hierárquicas geradas pelo software CHIC que descrevem as classes 

e subclasses  hierarquizadas segundo o grau de similaridade ≥ 0.50 e ≤ 1.0 entre as variáveis 

analisadas. Quanto mais similaridade há entre os termos, mais próximo de 1.0 eles se 

encontram. Pela análise de implicação, formou-se um grafo que contém vetores que indicam a 

força da correlação entre as variáveis analisadas. 

Por meio da análise da árvore e do índice de similaridade é possível visualizar os 

grupos de categorias similares que apareceram com maior ou menor proximidade uma da 

outra, ou seja, pode-se saber qual categoria possuiu maior ou menor semelhança estatística 

entre as variáveis. 

 

4.2.1.5 Aspectos éticos 

 

Como esta pesquisa envolve coleta de dados com seres humanos, para sua 

execução foram respeitados os preceitos éticos da Resolução 466/ 2012 do Conselho Nacional 
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de Saúde, que regulamenta a pesquisa com envolvimento de seres humanos. Nesse sentido, 

preservaram-se todos os direitos do pesquisado como o sigilo, a privacidade, o anonimato e a 

autonomia. 

Sendo assim, o Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), que tem sua sede na 

cidade de Montes Claros-MG, cenário de estudo desta pesquisa. E, para apreciação foi 

aprovado por meio do Parecer Consubstanciado nº.
 

1.155.281/ 2015 e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética 46451215.6.0000.5146, disponível no Anexo A. 

Antecedendo a coleta de dados, o responsável pelas ESF(S) do município de 

Montes Claros, neste caso o Secretário Municipal Adjunto de APS, recebeu uma cópia do 

projeto desta pesquisa contendo o Termo de Concordância da Instituição para Participação em 

Pesquisa (Apêndice C). O conteúdo do termo foi previamente discutido com o responsável 

pela instituição, assim expôs-se a este o objetivo e o motivo da pesquisa, a justificativa da 

escolha dos participantes e a garantia de anonimato e sigilo sobre os dados coletados. Após 

esses esclarecimentos, solicitou-se ao responsável da instituição a autorização para realização 

da pesquisa através da assinatura deste termo que também foi assinado pelo pesquisador 

responsável pelo estudo. 

Antes da coleta de dados, se disponibilizou o TCLE (Apêndice A) aos 

participantes do estudo, a fim de se esclarecer sobre os objetivos, a justificativa e os métodos 

da pesquisa. Após esclarecer e sanar todas as dúvidas sobre a pesquisa, solicitou-se a sua 

anuência para realização da pesquisa através da assinatura do TCLE.  

Após a assinatura do TCLE, iniciou-se a coleta de dados, sendo solicitada a 

autorização para a anotação e/ou gravação desta com o consentimento dos participantes. O 

conteúdo das anotações e/ou gravações foi, posteriormente, transcrito na íntegra em ordem 

cronológica à sua realização. 

Após transcrição e leitura dos relatos, os entrevistados foram codificados com a 

letra M para os médicos, G para os gestores e U para os usuários e um número correspondente 

(M1,G1 e U1 ...) para garantir o anonimato e o sigilo dos sujeitos pesquisados. 

   

4.2.2  Delineamento metodológico da pesquisa na mídia 

 

Para identificar as RS(s) da mídia sobre o PMM para o Brasil, optou-se pelo 

estudo documental, descritivo, transversal com abordagem qualitativa.  
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4.2.2.1 Corpus de análise  

 

O corpus de análise da pesquisa documental para identificar as representações 

sociais da mídia sobre o PMM foi a mídia televisionada de dois telejornais de abrangência 

nacional:  o Jornal Nacional e o Jornal SBT Brasil,  exibidos no período de janeiro de 2013 a 

janeiro de 2015.A escolha desses telejornais se deu devido a sua importância e proposta 

editorial. 

O “Jornal Nacional” é um dos principais telejornais do Brasil, sendo o programa 

jornalístico de maior audiência, de acordo com Ruth Vianna, 2000, com atuais médias de 35 

pontos no Ibope, o mais antigo da Rede Globo (emissora que cobre 99,84% do país). Criado 

em 1969, o Jornal Nacional marcou época, por ser o primeiro noticiário de televisão em rede 

do país transmitido ao vivo, primeiramente para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 

Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Assim, a escolha se justifica pelo fato de o Jornal Nacional 

ser tradição no telejornalismo brasileiro e por ser, ainda, uma grande “potência” em diferentes 

aspectos, mesmo completando 47 anos de existência (SOUSA, 2015). 

Já o telejornal “SBT Brasil” foi selecionado para esta pesquisa pela sua proposta 

afirmada pela emissora, segundo a qual o SBT Brasil tem como objetivo principal levar para a 

TV um novo conceito de jornalismo sério, com liberdade editorial, humanização da 

informação e tecnologia avançada  (DALLEGRAVE, 2007). 

 

4.2.2.2 Coleta de dados 

 

Para acessar esta mídia utilizou-se do recurso de busca disponibilizado pelo sítio 

dos próprios portais do Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil, empregando os seguintes 

descritores: Programa Mais Médicos, Projeto Mais Médicos e Mais Médicos para o Brasil. 

Para a busca das mídias os descritores foram utilizados de forma isolada e combinada. 

Após a busca de todos os vídeos disponíveis, foi selecionado um total de 55 peças 

de mídia que foram gravadas e sua transcrição foi feita na íntegra em tabelas, contendo 

descrição de imagens do vídeo e transcrição de discurso para permitir a análise do conteúdo 

da mídia. 
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4.2.2.3 Análise dos dados 

 

A análise dos dados coletados na pesquisa documental da mídia foi desenvolvida 

também a partir da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin conforme descrita 

anteriormente. 
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo é constituído dos resultados obtidos por meio das técnicas e 

instrumentos de coleta de dados: questionário, técnica de evocação livre de palavras e da 

entrevista semiestruturada e transcrição dos discursos da mídia. À busca da compreensão das 

RS(s) da mídia, dos médicos, gestores, dos usuários das ESF(s)  sobre o PMM optou-se em 

apresentar os resultados desta pesquisa em quatro itens. 

O primeiro item consta os resultados dos dados coletados com os 50 médicos 

estudados sendo que inicialmente foram apresentados os dados em relação ao perfil sócio 

demográfico, perfil profissional e os dados em relação ao PMM. Em seguida foram 

apresentados os dados obtidos com a técnica de evocação livre de palavras e analisados com o 

auxílio do software EVOC. Posteriormente também se mostrou a análise hierárquica por 

similaridade e a análise de implicação das palavras evocadas que estão no quadro de quatro 

casas processadas pelo software CHIC. E finalizando a apresentação dos resultados desses 

profissionais apresenta-se os dados das entrevistas semiestruturadas submetidas à análise 

temática de conteúdo proposta por Bardin. 

O segundo item consta os resultados dos dados coletados com os 84 gestores das 

ESF(s) sendo que inicialmente foram apresentados os dados em relação ao perfil sócio 

demográfico, perfil profissional e os dados em relação ao PMM. Em seguida, apresentaram-se 

os dados obtidos com a técnica de evocação livre de palavras e analisados com o auxílio do 

software EVOC. Posteriormente também se mostraram a análise hierárquica por similaridade 

e a análise de implicação das palavras evocadas no quadro de quatro casas processadas pelo 

software CHIC. E finalizando a apresentação dos resultados dos dados desses gestores 

apresentaram-se os dados das entrevistas semiestruturadas submetidas à análise temática de 

conteúdo proposta por Bardin. 

O terceiro item consta os resultados dos dados coletados com os 208 usuários das 

ESF(s) estudadas sendo que inicialmente foram apresentados os dados em relação ao perfil 

sócio demográfico, percepção de saúde e avaliação serviços de saúde e do PMM. Em seguida 

foram apresentados os dados obtidos com a técnica de evocação livre de palavras e analisados 

com o auxílio do software EVOC. Posteriormente também se mostraram a análise hierárquica 

por similaridade e a análise de implicação das palavras evocadas por esses entrevistados 

presentes no quadro de quatro casas e processadas pelo software CHIC. E finalizando os 

resultados desses sujeitos apresentaram-se os dados das entrevistas semi estruturadas 

submetidas à análise temática de conteúdo proposta por Bardin. 
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O quarto item apresenta os dados coletados e transcritos sobre o PMM na mídia 

televisionada de dois telejornais de abrangência nacional o Jornal Nacional e Jornal SBT 

Brasil exibidos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 submetidos à análise temática 

de conteúdo categorial proposta por Bardin.  

  

5.1 Resultados referentes aos atores sociais médicos das ESF(s) 

 

5.1.1 Caracterização dos médicos entrevistados  

 

A seguir serão apresentados, nas Tabelas 1,2 e 3, dados de caracterização dos 50 

médicos da ESF(s) do município de Montes Claros que participaram deste estudo. 

A Tabela 1 mostra o perfil dos Médicos entrevistados segundo as variáveis de 

gênero e a faixa etária. Verifica-se que a maioria pertence ao sexo feminino 31 (62,0%) e que 

36 (72,0%) estão entre 25 a 39 anos.  

 

Tabela 1 - Perfil dos Médicos entrevistados segundo as variáveis gênero e a faixa etária. Montes 

Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

 Feminino 31 62,0 

Gênero Masculino 19 38,0 

 Total 50 100,0 

 

 

 

Faixa etária  

< ou = a 24 anos 2 4,0 

25 a 39 anos 36 72,0 

40 anos a 59 anos 8 16,0 

> ou = a 60 anos 4 8,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 2 descreve o perfil dos Médicos entrevistados segundo as variáveis 

profissionais. Destaca-se que quanto ao tempo de formação grande parte dos médicos 27 

(54,0%) possuem menos de cinco anos de formação. No que se refere a tempo de trabalho na 

ESF a maioria 34 (68,0%) estão trabalhando nesta ESF há menos de cinco anos. No que 

concerne à titulação predomina os médicos especialistas representados por 23 (46,0%). 

Avaliando a presença de vínculos empregatícios observa-se que 16 (32,0%) médicos 

trabalham somente na ESF e 11 (22,0%) dos médicos e entrevistados associam a atividade 

assistencial de médico na ESF com cargo de docente em Instituição de Ensino Superior 

Pública. 
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Tabela 2 - Perfil dos Médicos entrevistados segundo as variáveis profissionais. Montes Claros (MG), 

2016 

Variáveis N % 

 

 

Tempo de Formação 

< 5 anos 27 54,0 

> ou = a 5 anos e < 10 anos 10 20,0 

> ou = a 10 anos 13 26,0 

Total 50 100,0 

    

 

 

Tempo de trabalho na ESF 

< 5 anos 34 68,0 

> ou = a 5 anos e < ou = a 10 anos 10 20,0 

> ou = a 10 anos 6 12,0 

Total 50 100,0 

    

 

Titulação 

Generalista 21 42,0 

Especialista 23 46,0 

Mestre 6 12,0 

Total 50 100,0 

    

 ESF 16 32,0 

 

Vínculo empregatício 

ESF+ Instituição de ensino pública 11 22,0 

ESF+ Serviços de saúde privado 9 18,0 

ESF+ Outros serviços de saúde públicos 8 16,0 

ESF+ Instituição de ensino privada 6 12,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos médicos entrevistados segundo as 

variáveis relacionadas ao PMM destaca-se que a maioria 32 (64,0%) não participa do PMMB. 

A minoria da amostra 18 (36,05) médicos participa do PMMB sendo que 10 (55,5%) são 

médicos participantes, sete (38,9%) são supervisores e um (5,6%) é preceptor do PMMB.  

Com relação à avaliação geral do PMM a maior parte 20 (40,0%) dos médicos entrevistados 

avaliam o PMM como bom, seguido da avaliação como regular por 10 (20,0%) médicos.  
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Tabela 3 - Distribuição dos Médicos entrevistados segundo as variáveis relacionadas ao PMM. 

Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

Participa do PMMB Não 32 64,0 

Sim 18 36,0 

Total 50 100,0 

    

 

Função no PMMB 

Médico Participante 10 55,5 

Supervisor 7 38,9 

Preceptor 1 5,6 

Total 18 100,0 

    

Avaliação Geral do PMMB Ótimo 2 4,0 

Muito bom 5 10,0 

Bom 20 40,0 

Regular 10 20,0 

Ruim 6 12,0 

Muito Ruim 7 14,0 

Total 50 100,0 

           Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

5.1.2 Resultados obtidos a partir das evocações dos médicos entrevistados analisadas no  

software EVOC®  

 

Nesta categoria, apresentam-se os resultados da técnica de evocação livre de 

palavras, por meio da qual se procurou acessar alguns elementos semânticos atribuídos ao 

PPM pelos médicos. A aproximação da dimensão do campo das RS foi feita através do 

diagnóstico da estrutura da RS do PMM dos 50 médicos entrevistados. 

Para tanto, os dados coletados por meio da evocação de palavras foram analisados 

com auxílio do software EVOC.  Para isso, o corpus de análise foi preparado no software 

Microsoft Excel®, no qual cada linha da tabela correspondeu a um participante da pesquisa, e 

as colunas, às palavras evocadas, sendo colocadas em ordem de evocação feita pelos sujeitos.  

Esse corpus foi, então, submetido ao tratamento no software EVOC. 

Em relação ao corpus formado pelas evocações dos 50 médicos entrevistados, 

foram evocadas 246 palavras, sendo que cada médico evocou em média 4,92 palavras, deste 

total de evocações 87 palavras são diferentes e 159 são palavras repetidas. 
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A Tabela 4 apresenta a frequência em número absoluto e percentual das 

evocações em ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC do banco de dados 

das evocações dos médicos.  

 

Tabela 4 - Frequência em número absoluto, frequência acumulada e percentual acumulado das evocações em 

ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos Médicos entrevistados. 

Montes Claros (MG), 2016 

Frequência 

das palavras 

evocadas 

Número de 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem crescente 

das palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

crescente  das 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

1 54 54 22 246 100,0 

2 9 72 29,3 192 78,0 

3 4 84 34,1 174 70,7 

4 5 104 42,3 162 65,9 

5 1 109 44,3 142 57,7 

6 2 121 49,2 137 55,7 

7 3 142 57,7 125 50,8 

8 4 174 70,7 104 42,3 

10 1 184 74,8 72 29,3 

11 2 206 83,7 62 25,2 

20 2 246 100,0 40 16,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Após as distribuições das frequências pelo Rangmot, os dados foram processados 

pelo software EVOC®, gerando o quadro de quatro casas de Pierre Vérges. Para sua 

construção, primeiramente, foi necessário encontrar os valores das fréquence minimale 

(frequência mínima), fréquence intermediaire (frequência media) e o rangmoyen ou Ordem 

Média de Evocação (OME). A frequência mínima aceita deve corresponder ao valor mais 

próximo de 50% do banco acumulado, gerado pelo software EVOC®. Neste estudo, o valor 

correspondente a 07 conforme demonstrado é destacado em negrito na Tabela 4. 

Já a frequência média é calculada através da mediana da frequência das 

evocações. Neste estudo, o total da frequência das palavras foi 12, portanto o cálculo da 

mediana foi: (8+8)÷2=8. 

Para calcular a OME utilizou-se a média aritmética das OME de cada evocação 

neste estudo a OME encontrada foi de 2, 83 esse valor foi arredondado para 2,8 devido à 

configuração do programa EVOC que aceita somente uma decimal após a vírgula. 

A Tabela 5 demonstra as palavras evocadas e a frequência das evocações, 

mediana da frequência das evocações, OME e a média da OME utilizadas para a construção 

do quadro de quatro casas. As duas expressões mais evocadas foram “ineficiente-paliativo” e 

“politicagem”, sendo cada uma evocada 20 vezes. 
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Tabela 5 - Palavras e expressões evocadas, frequência das evocações, mediana da frequência das evocações, 

OME de cada evocação e a média da OME geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos Médicos 

entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

Palavras Evocadas Frequência das palavras 

evocadas 

Ordem média evocação 

(OME) 

Desvalorização-médicos-brasileiros 07 3,14 

Expansão-velorização-ESF-APS 07 2,14 

Médicos-cubanos 07 2,71 

Acesso 08 2,63 

Desorganização 08 3,38 

Profissionais-despreparados 08 2,63 

Vínculo-empregatício-precário-exploração 08 2,88 

Infra-estrutura-inadequada 10 3,00 

Áreas-rurais-periferias-carentes 11 3,45 

Corrupção 11 2,73 

Ineficiente-paliativo 20 2,35 

Politicagem 20 2,95 

 Mediana     08 Média  2,83 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Diante desses resultados, utilizou-se para a construção do quadro de quatro casas 

de Pierre Vergès a média das OME, ou seja, o rang igual a 2,8, a frequência média ficou 

estabelecida em 08 e a mínima em 07. Assim as principais palavras, que tiveram repercussão 

na análise feita pelo software EVOC® estão apresentadas no quadro de quatro casas  na 

Figura 03. 

 
Figura 3 - Quadro de quatro casas distribuição da frequência e ordem média de posição geradas pelo Rangfrq do 

software EVOC® do banco de dados dos Médicos entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

  

Elementos do Núcleo  Central Elementos da 1ª periferia 

Frequência > = 8/ Rang < 2,8 Frequência > = 8/ Rang > = 2,8 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Ineficiente-paliativo 20 2,350 Politicagem 20 2,950 

Corrupção 11 2,727 Áreas- rurais- periféricas-carentes 11 3,455 

Profissionais-despreparados    8         

2,625 

Infraestrutura –inadequada 10 3,000 

Acesso    8         

2,625 

Vínculo- empregatício-precário-

exploração 

8 2,875 

   Desorganização 8 3,375 

  

  

Elementos de Contraste Elementos da 2ª periferia 

Frequência > ou = a 7 e  < 8/ Rang < 2,8 Frequência> ou = a 7 e  < 8/ Rang >= 2,8 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Expansão- valorização ESF-

APS 

7 2,143 Desvalorização-médicos- brasileiros 7 3,143 

Médicos –cubanos 7 2,714    

      

      

      

Fonte: Software EVOC®, 2005. 
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A Figura 3 evidencia a seguinte distribuição das palavras: no quadrante superior 

esquerdo, que é composto pelos elementos considerados como provavelmente centrais da RS 

onde as frequências são maiores e mais prontamente evocados, estão as palavras e expressões: 

ineficiente-paliativo frequência 20 e rang 2,350 , corrupção frequência 11  e rang 2,727,  

profissionais-despreparados frequência 8  e rang 2,625 e acesso frequência  8 e rang 2,625, 

sendo estes os possíveis elementos centrais da RS dos médicos das ESF(s) entrevistados sobre 

o PMM. 

No quadrante superior direito, o qual aponta evocações com grande frequência e 

elementos menos prontamente evocados estão os léxicos: politicagem frequência 20   e rang 

2,950, áreas- rurais- periféricas-carentes frequência 11 e rang 3,455, infraestrutura –

inadequada frequência 10  e rang 3,000, vínculo- empregatício-precário-exploração 

frequência 8 e rang 2,875 e  desorganização frequência 8 e rang 3,375, constituindo-se  os 

prováveis elementos da 1
ª
 periferia da RS dos médicos das ESF(s)  entrevistados sobre o 

PMM. 

No quadrante inferior esquerdo referente a palavras de baixa frequência, porém de 

pronta evocação, estão as expressões: expansão- valorização ESF-APS frequência 7  e rang 

2,143 e médicos –cubanos frequência 7 e rang 2,714 sendo considerados como  os prováveis 

elementos da 2ª periferia da RS dos médicos das ESF(s) entrevistados sobre o PMM.  

Já o quadrante inferior direito, que compõe o sistema periférico da RS, contém 

apenas uma evocação, aponta pouca frequência e léxicos menos prontamente e, nesse caso, 

correspondente à expressão desvalorização-médicos- brasileiros frequência 7  e rang 3,143. 

Na sequência, os dados foram submetidos ao tratamento do Complex no programa 

EVOC, por meio do qual o arquivo contendo todas as evocações (n=246) foi comparado aos 

dois subgrupos – médicos participantes do PMM e médicos não participantes do PMMB. Para 

esse estudo, entre os dados gerados pelo Complex do software EVOC®, foram consideradas 

as evocações que compuseram o quadro de quatro casas, conforme exposto na Tabela 06. 
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Tabela 6 - Comparação das evocações presentes no quadro de quatro casas entre os subgrupos médicos 

participantes do PMM e médicos não participantes do PMM geradas pelo programa Complex do software 

EVOC® do banco de dados dos Médicos entrevistados. Montes Claros (MG), 2016. 

Evocações Frequência Participantes do  

PMMB 

n=18 

Não Participantes do 

PMMB 

n=32 

Palavra 

do Núcleo 

Central 

 N N % N %  

       

Ineficiente-paliativo 20 5 27,8 15 46,9 Sim 

Politicagem 20 6 33,3 14 43,7 Não 

Corrupção 11 3 16,7 8 25,0 Sim 

Áreas- rurais- 

periféricas-carentes 

11 5 27,8 6 18,7 Não 

Infra-estrutura 

inadequada 

10 3 16,7 7 21,9 Não 

Profissionais-

despreparados 

8 3 16,7 5 15,6 Sim 

Desorganização 8 2 11,1 6 18,7 Não 

Vínculo- empregatício-

precário-exploração 

8 3 16,7 5 15,6 Não 

Acesso 8 7 38,9 1 3,13 Sim 

Expansão- valorização 

ESF-APS 

7 4 22,2 3 9,4 Não 

Médicos-cubanos 7 3 11,1 4 12,5 Não 

Desvalorização-

médicos- brasileiros 

7 1 5,5 6 18,7 Não 

       

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Ao analisar a Tabela 6, pode-se observar que as evocações mostraram-se distintas 

entre os subgrupos quando comparados. As evocações acesso, áreas-rurais-periféricas-

carentes e expansão-valorização- ESF-APS apresentaram maior frequência entre os 

médicos participantes do PMMB, enquanto que os léxicos corrupção, ineficiente-paliativo, 

desorganização, politicagem, infraestrutura-inadequada, e desvalorização-médicos-

brasileiros apresentam maior frequência entre os médicos não participantes do PMM. As 

demais evocações profissionais-despreparados, vínculo-empregatício-precário-

exploração e médicos-cubanos possuem frequências próximas nos dois subgrupos quando 

comparados. 

 

5.1.3 Resultados obtidos a partir das evocações dos médicos entrevistados analisadas no  

software CHIC® 

 

5.1.3.1 Resultados da análise hierárquica de similaridade 

 

Neste item, serão apresentados os resultados da análise hierárquica de 

similaridade geradas a partir do software CHIC. Para o corpus de análise deste estudo foram 
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consideradas as 12 evocações presentes no quadro de quatro casas e estas foram submetidas 

ao software CHIC para gerar a árvore hierárquica de similaridade demonstrada na Figura 4 

abaixo. 

 

Figura 4- Árvore Hierárquica de similaridade das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados 

dos Médicos entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4.1. 

 

 

Observamos na árvore de similaridade que há dois grandes grupos que não 

apresentam ligação entre si, um composto por acesso e expansão-valorização-ESF-APS, 

médicos-cubanos, vínculo-empregatício-precário-exploração, infraestrutura-inadequada 

e áreas-rurais-periféricas-carentes e outro composto por corrupção, profissionais-

despreparados, desvalorização-médicos-brasileiros, ineficiente-paliativo, politicagem, e 

desorganização.  
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5.1.3.2  Resultados da análise hierárquica de similaridade 

 

Nesta etapa, serão apresentados os resultados da análise implicativa com o uso do 

software CHIC que possibilita a obtenção de um grafo que correlaciona as variáveis em 

estudo na forma de quase-implicações, sendo que estas se constituem instrumentos para 

evidenciar essas coocorrências e permitem, mediante análise, identificar as representações a 

elas associadas. Para o corpus de análise deste estudo também consideraram-se as 12 

evocações presentes no quadro de quatro casas para gerar o grafo de implicação demonstrado 

na Figura 5. É importante destacar que o intervalo de confiança mínimo para gerar  o grafo de 

implicações pelo software CHIC  foi de 0,60 sendo que as evocações  acesso, expansão-

valorização-EFS-APS, médicos-cubanos e áreas-rurais-periféricas-carentes, que geraram 

implicações menores que 0,60, não foram incluídas no grafo. Dessa forma, o grafo foi 

constituído por 08 evocações que geraram implicações com intervalo de confiança maior ou 

igual a 0,60 sendo elas: desvalorização-médicos-brasileiros, profissionais-despreparados, 

desorganização, corrupção, ineficiente-paliativo, politicagem, vínculo-empregatício-

precário-exploração e infra-estrutura-inadequada. 

 

Figura 5 - Grafo de Implicação das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados dos Médicos 

entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4.1. 

 

Legenda  

Intervalo de Confiança 

 0,90  0,80  0,60 

Grupos 

 1
0
Grupo  2

0
Grupo 
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A Figura 5 mostra os vetores de implicação que correlacionam as evocações 

segundo o índice de confiança, onde há dois grupos (círculos) e quatro caminhos (direção das 

setas) que foram identificados pelo software. 

O primeiro grupo (FIG.05) é formado pelas evocações desvalorização-médicos-

brasileiros, profissionais-despreparados, corrupção, desorganização, ineficiente-

paliativo e politicagem. Dentro desse grupo existem três caminhos sendo o primeiro caminho 

desvalorização-médicos-brasileiros e corrupção (0,60) e politicagem (0,60) e o segundo 

caminho profissionais-despreparados e corrupção (0,70) e politicagem (0,60) e 

desorganização e ineficiente-paliativo (0,60) e politicagem (0,90). 

O segundo grupo (FIG. 05) é formado pelos vetores com um único caminho das 

evocações vínculo-empregatício-precário-exploração e infraestrutura-inadequada (0,60).  

 

5.1.4 Resultados obtidos da análise do conteúdo 

 

Os dados gerados pela análise de conteúdo são apresentados nas Tabelas 7 e 8 a 

seguir, que fazem menção à frequência dos núcleos de sentidos sobre o PMM e as unidades de 

significação obtidas a partir da pré-análise do material qualitativo. As categorias foram 

delimitadas pelas 12 evocações encontradas no quadro de quatro casas. 

 
Tabela 7 - Distribuição em número absoluto e percentual dos núcleos de sentidos sobre o PMM de acordo com 

discursos dos médicos das ESF(s) de Montes Claros (MG), 2016 

Núcleos de sentidos sobre PMM N % 

Infraestrutura inadequada para trabalho do médico. 18 36% 

Politicagem 10 20% 

Profissionais estrangeiros despreparados 10 20% 

Acesso à saúde 09 18% 

Programa ineficiente e paliativo 09 18% 

Vínculo empregatício precário/Exploração 09 18% 

Médicos Cubanos 08 16% 

Programa para áreas rurais, periferias e carentes 07 14% 

Corrupção 05 10% 

Desorganização governamental 05 10% 

Expansão e valorização da ESF/APS 03 06% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Tabela 8 - Núcleos de sentidos e unidade de significação sobre o PMM de acordo com discursos dos médicos 

das ESF(s) de Montes Claros (MG), 2016 

Núcleos de sentidos sobre PMM Unidade de Significação 

Acesso à saúde  O acesso citado como disponibilidade de serviços em relação às 

necessidades dos usuários caracterizando o acesso pela adequada 

distribuição geográfico dos serviços de saúde. 

  

Corrupção O PMM visto como um mecanismo de corrupção. 

  

Desorganização  O PMM visto como desorganizado no que se refere  a relação como dos 

gestores e profissionais. 

  

Desvalorização dos médicos 

brasileiros. 

O chamamento de profissionais estrangeiros avaliado como desvalorização 

da classe médica brasileira. 

  

Expansão e valorização da 

ESF/APS. 

Ampliação da cobertura médica levando ao fortalecimento da ESF/APS. 

  

Infraestrutura inadequada para 

trabalho do médico. 

A ausência de infraestrutura apropriada é vista como fator determinante 

para não fixação dos profissionais médicos em áreas remotas. 

  

Politicagem  Conotação político-partidária-eleitoral, sendo que identificando a iniciativa 

do PMM como tendo motivação eleitoral. 

  

Médicos cubanos.  Não o médico isoladamente, nem o médico de outra nacionalidade, mas, 

especificamente, o médico cubano. 

  

Profissionais estrangeiros 

despreparados. 

O profissional estrangeiro avaliado como sendo um profissional de  

formação duvidosa, sendo portanto necessário ser avaliado pelo Revalida e 

citado como um profissional que desconhece as patologias típicas do perfil 

epidemiológico do Brasil. 

  

Programa para áreas rurais, 

periferias e carentes. 

O PMM visto como um programa para populações longínquas e pobres. 

  

Programa ineficiente e paliativo. O PMM citado como um programa incapaz  de ter impacto positivo na 

saúde pública. 

  

Vínculo empregatício 

precário/Exploração. 

O tipo de contrato de trabalho dos médicos PMM com o governo federal 

visto como frágil e que fere leis trabalhistas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

5.2 Resultados referentes aos atores sociais gestores das ESF(s) 

 

5.2.1 Caracterização dos gestores das ESF(s) 

 

A seguir, será apresentado nas Tabelas 9,10 e 11 a caracterização dos 84 gestores 

das ESF(s) estudadas. A Tabela 9 mostra o perfil dos gestores das ESF(s) estudadas segundo 

as variáveis de gênero e a faixa etária. Verifica-se que a maioria pertence ao sexo feminino 70 

(83,3%) e que a maior parte dos entrevistados 65 (77,4%) estão entre 25 a 39 anos.  
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Tabela 9 - Perfil dos gestores das ESF(s) estudadas segundo as variáveis gênero e a faixa etária. 

Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

 Feminino 70 83,3 

Gênero Masculino 14 16,7 

 Total 84 100,0 

 

Faixa etária 

< ou = a 24 anos 08 9,5 

25 a 39 anos 65 77,4 

40 anos a 59 anos 11 13,1 

Total 84 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 10 descreve o perfil dos gestores das ESF(s) estudadas segundo as 

variáveis profissionais. Destaca-se que quanto ao tempo de formação grande parte dos 

gestores 36 (42,9%) possui entre cinco a dez anos de formação. No que se refere a tempo de 

trabalho na gestão da ESF, a maioria 56 (66,7%) possue menos de cinco anos. No que 

concerne à titulação, predomina os especialistas representados por 63 (75,0%) gestores. 

Avaliando a presença de vínculos empregatícios, observa-se que 67 (79,8%) trabalham 

somente na ESF. 

 

Tabela 10 - Perfil dos gestores das ESF(s) estudadas segundo as variáveis profissionais. Montes 

Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

   

 

Categoria Profissional 

Enfermeiro 83 98,8 

Médico 01 1,2 

Total 84 100 

    

 

 

Tempo de Formação 

< 5 anos 31 36,9 

> ou = a 5 anos e < 10 anos 36 42,9 

> ou = a 10 anos 17 20,2 

Total 84 100,0 

    

 

 

Tempo de trabalho na ESF 

< 5 anos 56 66,7 

> ou = a 5 anos e < ou = a 10 anos 17 20,2 

> ou = a 10 anos 11 13,1 

Total 84 100,0 

    

 

Titulação 

Generalista 17 20,2 

Especialista 63 75,0 

Mestre 04 04,8 

Total 84 100,0 

    

 ESF 67 79,8 

 

Vínculo empregatício 

ESF+ Instituição de ensino pública 05 06,0 

ESF+ Instituição de ensino privada 07 08,3 

ESF+ Outros serviços de saúde públicos 05 06,0 

Total 84 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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A Tabela 11 apresenta a distribuição dos gestores segundo as variáveis 

relacionadas ao PMM destaca-se que a maioria 63 (75,0%) não realiza supervisão de 

profissional médico participante do PMMB. Dos 21 gestores que realizam supervisão direta 

do profissional médico participante do PMMB 10 (47,5%) avaliaram o desempenho do 

profissional médico do PMMB como bom. Com relação à avaliação geral do PMM, a maior 

parte 51 (60,7%) dos gestores entrevistados  avaliam o PMM como bom, seguido da avaliação 

como muito bom por 18 ( 21,4%) dos gestores.  

 

Tabela 11 - Distribuição dos gestores das ESF (s) estudadas segundo as variáveis relacionadas ao 

PMM. Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

Supervisiona o PMMB Não 63 75,0 

 

 

Sim 21 25,0 

Total 84 100,0 

    

    

 

 

Avaliação Supervisão Médico 

do PMMB 

Ótimo 03 14,3 

Muito bom 03 14,3 

Bom 10 47,5 

Regular 01 4,8 

Ruim 01 4,8 

Muito Ruim 03 14,3 

Total 21 100,0 

   

 

 

Avaliação Geral do PMM 

Ótimo 02 2,4 

Muito bom 18 21,4 

Bom 51 60,7 

Regular 09 10,7 

Ruim 03 03,6 

Muito Ruim 01 01,2 

Total 84 100,0 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 

5.2.2 Resultados obtidos a partir das evocações dos gestores da ESF(s) estudadas 

analisadas no software EVOC®  

 

Nesta categoria, serão apresentados os resultados da técnica de evocação livre de 

palavras, por meio da qual, procurou-se acessar alguns elementos semânticos atribuídos ao 

PMM pelos gestores entrevistados. A aproximação da dimensão do campo das RS(s) foi feita 
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através do diagnóstico da estrutura da RS do PMM para os 84 gestores das ESF(s) 

entrevistados. 

Para tanto, os dados coletados por meio da evocação de palavras foram analisados 

com auxílio do software EVOC.  Para isso, o corpus de análise foi preparado no software 

Microsoft Excel, no qual cada linha da tabela correspondeu a um participante da pesquisa, e 

as colunas, às palavras evocadas, sendo colocadas em ordem de evocação feita pelos sujeitos.  

Esse corpus foi, então, submetido ao tratamento no software EVOC®. 

Em relação ao corpus formado pelas evocações dos 84 gestores das ESF(s) 

estudadas, foram evocadas 406 palavras, sendo que cada gestor evocou em média 4,72 

palavras, desse total de evocações, 124 palavras são diferentes e 282 são palavras repetidas. 

A Tabela 12 apresenta a frequência em número absoluto e percentual das 

evocações em ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC do banco de dados 

das evocações dos gestores das ESF(s).  

 

Tabela 12- Frequência em número absoluto, frequência acumulada e percentual acumulado das evocações em 

ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos Gestores das ESF(s) 

estudadas. Montes Claros (MG), 2016 

Frequência 

das palavras 

evocadas 

Número de 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem crescente 

das palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

crescente  das 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

1 72 72 17,7 406 100,0 

2 18 108 26,6 334 82,3 

3 10 138 34,0 298 73,4 

4 05 158 38,9 268 66,0 

5 01 163 40,1 248 61,1 

6 01 169 41,6 243 59,9 

7 03 190 46,8 237 58,4 

8 01 198 48,8 216 53,2 

9 01 207 51,0 208 51,2 

10 01 217 53,4 199 49,0 

11 01 228 56,2 189 46,6 

12 01 240 59,1 178 43,8 

13 01 253 62,3 166 40,9 

14 03 295 72,7 153 37,7 

15 01 310 76,4 111 27,3 

18 01 328 80,8 96 23,6 

19 01 347 85,5 78 19,2 

25 01 372 91,6 59 14,5 

34 01 406 100,0 34 8,4 

      

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Após as distribuições das frequências pelo Rangmot, os dados foram processados 

pelo software EVOC, gerando o quadro de quatro casas de Pierre Vergès. Para sua construção 
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calculada a frequência mínima de 10 que corresponde ao valor mais próximo de 50% do 

banco acumulado, gerado pelo software EVOC conforme demonstrado e destacado em 

negrito na Tabela 12, frequência média foi de 14 calculada através da mediana da frequência 

das evocações. Nesse grupo de sujeitos, o total da frequência das palavras foi 14, portanto o 

calculo da mediana foi: (14+14)÷2=14 e o rangmoyen ou OME de 2,86, calculado a partir da 

média aritmética das OME de cada evocação encontrando uma OME=2, 86 esse valor foi 

arredondado para 2,8 devido à configuração do programa EVOC® que aceita somente uma 

decimal após a vírgula. 

A Tabela 13 apresenta as palavras evocadas e a frequência das evocações, 

mediana da frequência das evocações, OME e a média da OME utilizadas para a construção 

do quadro de quatro. As duas expressões mais evocadas foram acesso e ampliação-

cobertura-assistência-saúde. 

 

Tabela 13 - Palavras e expressões evocadas, frequência das evocações, mediana da frequência das evocações, 

OME de cada evocação e a média da OME geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos Gestores das 

ESF(s) estudadas. Montes Claros (MG), 2016 

Palavras Evocadas Frequência das palavras 

evocadas 

Ordem média evocação 

(OME) 

Capacitação-profissional-APS 10 3,80 

Médicos-cubanos 11 2,27 

Choque-cultural-idioma 12 3,67 

População-rural-periférica-carente 13 3,38 

Expansão-consolidação-ESF-APS 14 2,71 

Melhoria-saúde 14 2,86 

Oportunidade-trabalho 14 2,71 

Melhoria-qualidade-atendimentos 15 2,60 

Aumento-oferta-médicos-sus 18 2,44 

Profissional-despreparado 19 3,58 

Ampliação-cobertura-assistência-saúde 25 2,40 

Acesso 34 1,97 

 Mediana     14 Média  2,86 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Diante desses resultados, utilizou-se para a construção do quadro de quatro casas 

a média das OME, ou seja, o rang igual a 2,8, ao passo que a frequência média ficou 

estabelecida em 14 e a mínima em 10. Assim as principais palavras, que tiveram repercussão 

na análise feita pelo software EVOC® estão apresentadas no quadro de quatro casas na FIG. 

06. 
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Figura 6 - Quadro de quatro casas da distribuição da frequência e da ordem média de posição geradas pelo 

Rangfrq do software EVOC® do banco de dados dos gestores entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 
  

Elementos do Núcleo  Central Elementos da 1ª periferia 

      

Frequência > = 14/ Rang <2,8 Frequência > = 14/ Rang > = 2,8 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Acesso 34 1,971 Profissionais-despreparados 19 3,579 

Ampliação-cobertura-

assistência-saúde 

25 2,400 Melhoria-saúde 14 2,857 

Aumento-oferta-

médicos-sus 

18 2,444    

Melhoria-qualidade-

atendimentos 

15 2,600    

Expansão-

consolidação-ESF-

APS 

14 2,714    

Oportunidade-trabalho 14 2,714    

  

  

Elementos de Contraste Elementos da 2ª periferia 

  

Frequência  > ou = 10 e < 14/ Rang <2,8 Frequência  > ou = 10 e < 14/ Rang >= 2,8 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Médicos-cubanos 11 2,277 População-rural-periférica-

carente 

13 3,385 

   Choque-cultural-idioma 12 3,667 

   Capacitação-profissional-APS 10 3,800 

      

Fonte: Software EVOC®, 2005. 

 

A Figura 6 evidencia a seguinte distribuição das palavras: no quadrante superior 

esquerdo, que é composto pelos elementos considerados como provavelmente centrais da RS, 

estão as seguintes palavras e expressões: acesso frequência  34 e rang 1,971, ampliação-

cobertura-assistência-saúde frequência 25 e rang 2,400, aumento-oferta-médicos-sus 

frequência 18 e rang 2,444, melhoria-qualidade-atendimentos frequência 15 e rang 2,600, 

expansão-consolidação-ESF-APS frequência 14 e rang 2,714, e oportunidade-trabalho 

frequência 14 e rang 2,714 sendo estes os possíveis elementos centrais da RS dos gestores das 

ESF(s) estudadas sobre o PMM. 

No quadrante superior direito, estão os lexos: profissionais-despreparados 

frequência 19 e rang 3,579 e melhoria-saúde frequência 14 e rang 2,857 constituindo-se os 

prováveis elementos da 1ª periferia da RS dos gestores das ESF(s) estudadas sobre o PMM. 

No quadrante inferior esquerdo, contém apenas uma evocação: médicos-cubanos 

frequência 11 e rang 2,273, sendo considerados como os prováveis elementos de contraste da 

RS dos gestores estudados sobre o PMM.  
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Já o quadrante inferior direito, que compõe o sistema da 2
ª
 periferia da RS dos 

gestores sobre o PMM contém as expressões população-rural-periférica-carente frequência 

13 e rang 3,385, choque-cultural-idioma frequência 12 e rang 3,667 e capacitação-

profissional-APS frequência 10 e rang 3,800. Na sequência, os dados foram submetidos ao 

tratamento do Complex no software EVOC, por meio do qual o arquivo contendo todas as 

evocações (n=406) foi comparado aos dois subgrupos - gestores das ESF(s) supervisores de 

médicos participantes do PMMB e gestores das ESF(s) não supervisores de médicos 

participantes do PMMB. Para esse estudo, entre os dados gerados pelo Complex do software 

EVOC®, foram significativas as evocações que compuseram o quadro de quatro casas, 

conforme exposto na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Comparação das evocações presentes no quadro de quatro casas entre os subgrupos gestores 

municipais de saúde supervisores de médicos participantes do PMMB e gestores municipais de saúde não 

supervisores de médicos participantes do PMMB geradas pelo programa Complex do software EVOC® do 

banco de dados dos gestores das ESF(s) dos entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

Evocações Frequência Gestores municipais 

saúde supervisores 

de médicos 

participantes do  

PMM 

n= 21 

 

Gestores 

municipais saúde 

não supervisores de 

médicos 

participantes do  

PMM 

n= 63 

Palavra 

do Núcleo 

Central 

  N % n %  

Acesso 34 12 57,1 22 34,9 Sim 

Ampliação-cobertura-

assistência-saúde 

25 08 38,1 17 26,9 Sim 

Profissional-despreparado 19 03 14,3 16 25,4 Não 

Aumento-oferta-médicos-

sus 

18 07 33,3 11 17,5 Sim 

Melhoria-qualidade-

atendimentos 

15 02 9,5 13 20,6 Sim 

Expansão-consolidação-

ESF-APS 

14 05 23,8 09 14,3 Sim 

Oportunidade-trabalho 14 02 9,5 12 19,0 Sim 

Melhoria-saúde 14 03 14,3 11 17,5 Não 

População-rural-periférica-

carente 

13 01 4,8 12 19,0 Não 

Choque-cultural-idioma 12 03 14,3 09 14,3 Não 

Médicos-cubanos 11 03 14,3 08 12,7 Não 

Capacitação-profissional-

APS 

10 03 14,3 07 11,1 Não 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ao analisar a Tabela 14, pode-se observar que a frequência de grande parte das 

evocações mostrou-se distinta entre os subgrupos. Sendo que as evocações acesso, 

ampliação-cobertura-assistência-saúde, aumento-oferta-médicos-sus, expansão, 

consolidação-ESF-APS possuem maior frequência de evocação no grupo de gestores que 
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realizam supervisão direta de médicos participantes do PMM e as evocações melhoria-

qualidade-atendimentos, oportunidade-trabalho, população-rural-periférica-carente e 

profissional despreparado tiveram maior frequência de evocação no grupo de gestores que 

não realizam a supervisão direta de médicos participantes do PMM. As demais evocações 

capacitação-profissional-APS, médicos-cubanos, choque-cultural-idioma e melhoria-

saúde possuem frequências próximas nos dois subgrupos quando comparados. 

 

5.2.3 Resultados obtidos a partir das evocações dos gestores entrevistados analisadas no 

software CHIC® 

 

5.2.3.1 Resultados da análise hierárquica de similaridade 

 

Neste item, serão apresentados os resultados da análise hierárquica de 

similaridade geradas a partir do software CHIC dos gestores entrevistados. Para o corpus de 

análise deste estudo foram consideradas as 12 evocação presentes no quadro de quatro casas e 

estas foram submetidas ao software CHIC® para gerar a árvore hierárquica de similaridade 

demonstrada na Figura 7 abaixo. 

Figura 7 - Árvore Hierárquica de similaridade das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados 

dos Gestores entrevistados. Montes Claros (MG), 2016. 

 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4. 
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Observa-se na árvore de similaridade que há dois grandes grupos que não 

apresentam ligação entre si, um composto por acesso, melhoria-saúde, população-rural-

periférica-carente, expansão-consolidação-ESF-APS, capacitação-profissional-APS, 

ampliação-cobertura-assistência-saúde, oportunidade-trabalho, aumento-oferta-médico-

sus e médicos-cubanos e outro composto por melhoria-qualidade-atendimentos, 

profissionais-despreparados e choque-cultural-idioma.  

 

5.2.3.2 Resultados da análise de implicação 

 

Nesta etapa, serão apresentados os resultados da análise implicativa com o uso do 

software CHIC® que possibilita a obtenção de um grafo que correlaciona as variáveis em 

estudo na forma de quase-implicações. Para o corpus de análise deste grupo social 

considerou-se as 12 evocação presentes no quadro de quatro casas para gerar o grafo de 

implicação demonstrado na Figura 8. 

É importante destacar que o intervalo de confiança mínimo para gerar o grafo de 

implicações pelo software CHIC foi de 0,60, sendo que as evocações  médicos-cubanos, 

melhoria-qualidade-atendimento, profissional-despreparado e choque-cultura-idioma 

que geraram implicações menores que 0,60 não foram incluídas no grafo. Desse modo, ele foi 

constituído por 08 evocações que geraram implicações com intervalo de confiança maior ou 

igual a 0,60 sendo elas: aumento-oferta-médicos-sus, acesso, ampliação-cobertura-

assistência-saúde, oportunidade-trabalho, população-rural-periférica-carente, melhoria-

saúde, capacitação-profissional-APS e expansão-consolidação-ESF-APS. 
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Figura 08 - Grafo de Implicação das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados dos Gestores 

das ESF(s) entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4.1. 

 

Legenda  

Intervalo de Confiança 

 0,85  0,75  0,65  0,60 

Grupos 

 1º Grupo  2º Grupo  3º Grupo 

 

A Figura 8 mostra os vetores de implicação que correlacionam as evocações 

segundo o índice de confiança, em três grupos (círculos) e sete caminhos (direção das setas) 

que foram identificados pelo software. 

O primeiro grupo (FIG. 8) é formado pelos vetores de aumento-oferta-médicos-

sus para acesso (0,60) e de aumento-oferta-médicos-sus para ampliação-cobertura-

assistência-saúde (0,65) e os vetores das evocações oportunidade-trabalho para acesso 

(0,75) e oportunidade-trabalho para ampliação-cobertura-assistência-saúde (0,85). 

O segundo grupo (FIG. 8) é formado pelas evocações população-rural-

periférica-carente, melhoria-saúde, acesso. Dentro desse grupo existe um único caminho 

sendo de população-rural-periférica-carente para melhoria-saúde (0,65) e para acesso 

(0,85). 
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O terceiro grupo (FIG. 8) é formado pelos vetores das evocações, capacitação-

profissional-APS, expansão-consolidação-ESF e acesso. Dentro desse grupo há dois 

caminhos de capacitação-profissional-APS para acesso (0,60) e de capacitação-

profissional-APS para expansão-consolidação ESF-APS (0,60). 

 

5.2.4 Resultados obtidos da análise do conteúdo 

 

Nesta fase, serão apresentados os resultados da análise de conteúdo dos dados 

coletados na entrevista semiestruturada. Os dados gerados pela análise de conteúdo estão 

apresentados na TAB. 14 e 15 a seguir, que faz menção à frequência dos núcleos de sentidos 

sobre o PMM e as unidades de significação obtidas a partir da pré-análise do material 

qualitativo. As categorias foram delimitadas pelas 12 evocações encontradas no quadro de 

quatro casas. 

 

Tabela 15- Núcleos de sentidos sobre o PMM para o Brasil de acordo com discursos dos gestores das ESFS(s) 

de Montes Claros (MG), 2016 

Núcleos de sentidos sobre PMM  N % 

População-rural-periférica-carente 21 25,0 

Acesso 18 21,42 

Aumento-oferta-médicos-sus 18 21,42 

Expansão-consolidação-ESF-APS 18 21,42 

Melhoria-qualidade-atendimentos 15 17,86 

Ampliação-cobertura-assistência-saúde 12 9,52 

Profissional-despreparado 11 13,10 

Melhoria-saúde 09 10,81 

Médicos-cubanos 05 6,02 

Oportunidade-trabalho 04 4,76 

Choque-cultural-idioma 04 4,76 

Capacitação-profissional-APS 03 3,57 

   

              Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Tabela 16- Núcleos de sentidos e Unidades de significação sobre o PMM de acordo com discursos dos gestores 

das ESF(s) de Montes Claros (MG). 2016. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 

5.3 Resultados referentes aos atores sociais usuários das ESF(s) 

 

5.3.1 Caracterização dos usuários das ESF(s) 

 

A seguir será apresentada nas Tabelas 17, 18 e 19 a caracterização dos 208 

usuários das ESF(s) estudadas. 

A Tabela 17 mostra o perfil dos usuários das ESF(s) estudadas segundo as 

variáveis de gênero, faixa etária e escolaridade. Verifica-se que a maioria pertence ao sexo 

feminino 167 (80,3%), estão na faixa etária de 25 a 39 anos 74 (35,6%) e possuem ensino 

médio completo 72 (34,6%).  

Núcleos de sentidos sobre PMM Unidade de Significação 

Acesso O acesso citado como disponibilidade de serviços em relação às necessidades 

dos usuários caracterizando o acesso pela adequada distribuição geográfica dos 

serviços de saúde. 

  

Ampliação-cobertura-assistência-

saúde 

Aumento da cobertura assistência da ESF. 

  

Aumento-oferta-médicos-sus Maior disponibilidade de médicos para trabalhar no SUS.  

  

Expansão-consolidação-ESF-APS Ampliação da cobertura médica levando ao fortalecimento da ESF/APS. 

  

Melhoria-qualidade-atendimentos Melhoria na qualidade da assistência prestadas nos atendimentos nas ESF(s). 

  

Oportunidade-trabalho Melhoria no mercado de  trabalho para o profissional médico brasileiro. 

  

Capacitação-profissional-APS Direcionamento de capacitação profissional do médico para APS. 

  

Médicos-cubanos Não o médico isoladamente, nem o médico de outra nacionalidade, mas, 

especificamente, o médico cubano. 

Choque-cultural-idioma Refere que a cultura difere e o idioma prejudica o desempenho dos médicos 

estrangeiros. 

  

População-rural-periférica-carente O PMM visto como um programa para populações longínquas e pobres. 

  

Profissional-despreparado O profissional estrangeiro avaliado como sendo um profissional de  formação 

duvidosa sendo portanto necessário ser avaliado pelo Revalida e citado como 

um profissional que desconhece as patologias típicas do perfil epidemiológico 

do Brasil. 

  

Melhoria-saúde Impacto na melhoria da saúde da população ao garantir o acesso, a 

universalidade, equidade e integralidade na APS. 
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Tabela 17- Perfil dos usuários das ESF(s) estudadas segundo as variáveis gênero, faixa etária e 

escolaridade. Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

 

Gênero 

Feminino 167 80,3 

Masculino 41 19,7 

Total 208 100,0 

 

 

Faixa etária 

< ou = a 24 anos 42 20,2 

25 a 39 anos 74 35,6 

40 a 59 anos 68 32,7 

> ou = a 60 anos 24 11,5 

Total 208 100,0 

 

 

 

Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 33 15,9 

Ensino fundamental completo 32 15,4 

Ensino médio incompleto 25 12,0 

Ensino médio completo 72 34,6 

Ensino superior incompleto 23 11,1 

Ensino superior completo 21 10,1 

Não frequentou a escola 2 1,0 

Total 208 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 18 descreve a percepção dos usuários sobre sua saúde, sobre o serviço 

de saúde e utilização dos serviços de saúde. Destaca-se que quanto ao motivo de procura do 

serviço da ESF(s) que a maioria 77 (37,0%) dos usuários procurou devido à consulta médica 

por demanda programada, com relação à autopercepção da saúde a grande parte 84 (40,4%) 

avaliou a sua saúde como boa e sobre a avaliação da ESF(s) 50% (104) da amostra considerou 

como boa. 
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Tabela 18 - Distribuição dos usuários entrevistados  segundo a percepção destes sobre sua saúde, sobre o 

serviço de saúde e utilização dos serviços de saúde. Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

 

 

 

 

 

 

Motivo da utilização dos 

serviços da ESF 

Consulta médica por demanda aguda 66 31,7 

Consulta médica por demanda 

programada 
77 37,0 

Consulta enfermagem por demanda aguda 3 1,4 

Consulta enfermagem por demanda 

programada 
15 7,2 

Consulta odontológica por demanda aguda 2 1,0 

Consulta odontológica por demanda 

programada 
8 3,8 

Procedimentos de enfermagem 3 1,4 

Vacinas 5 2,4 

Outros 29 13,9 

Total 208 100,0 

    

 

 

Autopercepção da saúde 

Muito boa 40 19,2 

Boa 84 40,4 

Razoável 66 31,7 

Ruim 14 6,7 

Muito Ruim 4 1,9 

Total 208 100,0 

    

 

 

Avaliação Geral da ESF 

Muito boa 32 15,4 

Boa 104 50,0 

Razoável 65 31,3 

Ruim 6 2,9 

Muito Ruim 1 ,5 

Total 208 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 19 apresenta a distribuição dos usuários entrevistados segundo as 

variáveis relacionadas ao PMM, observa-se que 104 (50,0%) dos usuários nunca foram 

atendidos por médicos estrangeiros do PMMB, dos 104 usuários que foram atendidos por 

médicos estrangeiros do PMMB 45 (43,3%) avaliaram o atendimento como ótimo e sobre a 

avaliação geral do PMM 86 (41,3%) avaliam PMM como bom.  
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Tabela 19 - Distribuição dos usuários entrevistados segundo as variáveis relacionadas ao PMM. 

Montes Claros (MG), 2016 

Variáveis N % 

Usuários atendidos por 

médicos estrangeiros do 

PMMB 

Sim 104 50% 

Não 104 50% 

Total 208 100% 

    

 

 

Avaliação do Atendimento do 

Médico do PMMB 

Ótimo 45 43,3 

Muito bom 18 17,3 

Bom 30 28,8 

Regular 10 9,7 

Muito Ruim 1 0,9 

Total 104 100,0 

    

 

 

Avaliação Geral PMM 

Ótimo 42 20,2 

Muito bom 34 16,3 

Bom 86 41,3 

Regular 27 13,0 

Ruim 11 5,3 

Muito ruim 8 3,8 

Total 208 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 

5.3.2 Resultados obtidos a partir das evocações dos usuários entrevistados analisadas no 

software EVOC®  

 

Nesta categoria, serão apresentados os resultados da técnica de evocação livre de 

palavras, por meio da qual se procurou acessar alguns elementos semânticos atribuídos ao 

PPM. A aproximação da dimensão do campo das RS foi feita através do diagnóstico da 

estrutura da RS do PMM para os 208 usuários das ESF(s) estudadas. 

Para tanto os dados coletados por meio da evocação de palavras foram analisados 

com auxílio do software EVOC. Para isso, o corpus de análise foi preparado no software 

Microsoft Excel®, no qual cada linha da tabela correspondeu a um participante da pesquisa, e 

as colunas, às palavras evocadas, sendo colocadas em ordem de evocação feita pelos sujeitos.  

Esse corpus foi, então, submetido ao tratamento no software EVOC. 

Em relação ao corpus formado pelas evocações dos 208 usuários das ESF(s) 

estudadas, foram evocadas 923 palavras, sendo que cada usuário evocou em média 4,43 

palavras, desse total de evocações 205 palavras são diferentes e 718 são palavras repetidas. 
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A Tabela 20 apresenta a frequência em número absoluto e percentual das 

evocações em ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC® do banco de 

dados das evocações dos usuários entrevistados.  

 

Tabela 20 - Frequência em número absoluto, frequência acumulada e percentual acumulado das evocações em 

ordem crescente e decrescente geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos usuários das ESF(s) 

entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

Frequência 

das palavras 

evocadas 

Número de 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem crescente 

das palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

crescente  das 

palavras 

evocadas 

Frequência 

acumulada em 

ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

% acumulado 

em ordem 

decrescente  das 

palavras 

evocadas 

1 121 121 13,1 923 100 

2 16 175 19,0 802 86,9 

3 6 223 24,2 748 81,0 

4 9 247 26,8 700 75,8 

5 3 292 31,6 676 73,2 

6 1 310 33,6 631 68,4 

7 3 317 34,3 613 66,4 

8 1 341 36,9 606 65,7 

9 1 350 37,9 582 63,1 

10 3 360 39,0 573 62,1 

12 2 396 42,9 563 61,0 

13 1 422 45,7 527 57,1 

14 1 436 47,2 501 54,3 

15 1 451 48,9 487 52,8 

18 1 469 50,8 472 51,1 

20 1 489 53,0 454 49,2 

24 1 513 55,6 434 47,0 

29 1 542 58,7 410 44,4 

32 1 574 62,2 381 41,3 

36 1 610 66,1 349 37,8 

54 1 664 71,9 313 33,9 

77 1 741 80,3 259 28,1 

81 1 822 89,1 182 19,7 

101 1 923 100,0 101 10,9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Após as distribuições das frequências pelo Rangmot, os dados foram processados 

pelo software EVOC, gerando o quadro de quatro casas de Pierre Vergès. Para sua construção 

foi calculada a frequência mínima de 20 que corresponde ao valor mais próximo de 50% do 

banco acumulado, gerado pelo software EVOC conforme demonstrado e destacado em 

negrito na TAB. 20, cuja frequência média foi de 36, calculada através da mediana da 

frequência das evocações. Nesse grupo de sujeitos, o total da frequência das palavras foi 9, 

portanto o cálculo da mediana foi 36 e o rangmoyen ou OME de 2,55 calculado a partir  da 

média aritmética das OME de cada evocação encontrando uma OME=2,55  foi arredondado 

para 2,5 devido à configuração do programa EVOC® que aceita somente uma decimal após a 

vírgula. 
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A Tabela 21 traz as palavras evocadas e a frequência das evocações, mediana da 

frequência das evocações, OME e a média da OME utilizadas para a construção do quadro de 

quatro. As duas expressões mais evocadas foram melhoria-saúde e médicos-humanos-

competentes. 

 

Tabela 21 - Palavras e expressões evocadas, frequência das evocações, mediana da frequência das evocações, 

OME de cada evocação e a média da OME geradas pelo software EVOC® do banco de dados dos usuários das 

ESF(s) entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

Palavras Evocadas Frequência das palavras 

evocadas 

Ordem média evocação 

(OME) 

Ineficiente 20 2,25 

Saúde 24 2,28 

Mais-médicos-SUS 29 2,41 

Bom 32 2,18 

Precisa-mais-médicos 36 2,33 

Agilidade-atendimento 54 2,87 

Mais-atendimentos 77 2,84 

Médios-humanos-competentes 81 3,23 

Melhoria-Saúde 101 2,30 

 Mediana     36 Média  2,55 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Diante desses resultados, foi utilizado, para a construção do quadro de quatro 

casas a média das OME, ou seja, o rang igual a 2,5, ao passo que a frequência média ficou 

estabelecida em 36 e a mínima em 20. Assim as principais palavras, que tiveram repercussão 

na análise feita pelo software EVOC®, estão apresentadas no Quadro de Quatro casas na 

Figura 09. 

 

Figura 09 - Quadro de quatro casas distribuição da frequência e ordem média de posição geradas pelo Rangfrq 

do software EVOC® do banco de dados dos usuários entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Elementos do Núcleo  Central Elementos da 1ª periferia 

Frequência > = 36/Rang < 2,5 Frequência > = 36/Rang > =2,5 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Melhoria-saúde 101 2,307 Médicos-humanos-competentes 81 3,235 

Precisa-mais-médicos 36 2,333 Mais-atendimentos 77 2,844 

   Agilidade-atendimentos 54 2,870 

  

  

Elementos de Contraste Elementos da 2ª periferia 

Frequência > ou = a 20 e  < 36/ Rang < 2,5 Frequência> ou = a 20 e  < 36/ Rang >= 2,5 

      

 Freq Rang  Freq Rang 

Bom 32 2,188 Saúde 25 2,583 

Mais-médicos-SUS 29 2,414    

Ineficiente 20 2,250    
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A Figura 9 evidencia a seguinte distribuição das palavras: no quadrante superior 

esquerdo, que é composto pelos elementos considerados como provavelmente centrais da RS 

estão as palavras e expressões:  melhoria-saúde frequência 101 e rang 2,3017  e precisa-

mais-médicos  frequência 36 e rang 2,333 sendo estes os possíveis elementos centrais da RS 

dos usuários das ESF(s) entrevistados sobre o PMM. 

No quadrante superior direito, estão os lexos: médicos-humanos-competentes 

frequência 81 e rang 3,235, mais-atendimentos frequência 77 e rang 2,844 e agilidade-

atendimentos frequência 54 e rang 2,870,  constituindo-se os prováveis elementos da 1
a
 

periferia da RS dos usuários das ESF(s) entrevistados sobre o PMM. 

No quadrante inferior esquerdo, contém três evocações: bom frequência 32 e rang 

2,188, mais-médicos-SUS frequência 29 e rang 2,414 e  ineficiente frequência 20 e rang 

2,250  sendo considerados como os prováveis elementos de contraste da RS dos usuários 

entrevistados sobre o PMM. 

Já o quadrante inferior direito contém apenas uma evocação que é saúde 

frequência 25 e rang 2,583 que compõem o sistema da 2
a
 periferia da RS desse grupo social. 

Na sequência, os dados foram submetidos ao tratamento do Complex no software 

EVOC, por meio do qual o arquivo contendo todas as evocações (n=923) foi comparado aos 

dois subgrupos – usuários atendidos por médicos estrangeiros do PMMB e usuários não 

atendidos por médicos estrangeiros do PMMB. Para esse estudo, entre os dados gerados pelo 

Complex do software EVOC, foram significativas as evocações que compuseram o quadro de 

quatro casas, conforme exposto na Tabela 22. 

 
Tabela 22 - Comparação das evocações presentes no quadro de quatro casas entre os subgrupos usuários 

atendidos por médicos estrangeiros do PMMB e usuários não atendidos por médicos estrangeiros do PMMB 

geradas pelo programa Complex do software EVOC® do banco de dados dos usuários entrevistados. Montes 

Claros (MG), 2016 

Evocações Frequência Usuários atendidos 

por médicos 

estrangeiros  nas 

ESF(s) estudadas 

n=104 

Usuários não 

atendidos por 

médicos estrangeiros  

nas ESF(s) estudadas 

n=104 

Palavra 

do 

Núcleo 

Central 

 N n % N %  

Melhoria-saúde                           101 49 47,1 52 50,0 Sim 

Médicos-humanos-

competentes              

81 49 47,1 32 30,8 Não 

Mais-atendimentos                        77 45 43,3 32 30,8 Não 

Agilidade-atendimento                    54 23 22,1 31 29,8 Não  

Precisa-mais-médicos                     36 22 21,1 14 13,5 Sim 

Bom 32 13 12,5 19 18,3 Não 

Mais-médicos-sus                          29 14 13,5 15 14,4 Não 

Saúde 24 16 15,4 08 7,7 Não 

Ineficiente 20 05 4,8 15 14,4 Não 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Ao analisar a Tabela 22, pode-se observar que a frequência de grande parte das 

evocações mostrou-se distinta entre os subgrupos. Sendo que as evocações precisa-mais-

médicos, mais-atendimento, médicos-humanos-competentes e saúde tiveram uma 

frequência de evocação maior no grupo de usuários que já foram atendidos por médicos 

estrangeiros do PMMB as evocações agilidade-atendimentos, bom e ineficiente possuíram 

uma frequência de evocação maior no grupo de usuários que nunca foram atendidos por 

médicos estrangeiros do PMMB. As demais evocações melhoria-saúde e mais-médicos-sus 

possuem frequências próximas nos dois subgrupos quando comparados. 

 

5.3.3 Resultados obtidos a partir das evocações dos usuários entrevistados analisadas no 

software CHIC® 

 

5.3.3.1 Resultados da análise hierárquica de similaridade 

 

Neste item, serão apresentados os resultados da análise hierárquica de 

similaridade geradas a partir do software CHIC. Para o corpus de análise deste estudo foram 

consideradas as nove evocação presentes no quadro de quatro casas e estas  foram submetidas 

ao software CHIC® para gerar a árvore hierárquica de similaridade demonstrada na Figura 10 

abaixo. 

 

Figura 10 - Árvore Hierárquica de similaridade das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados 

dos usuários das ESF(s) entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4.1. 
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Observamos na árvore de similaridade que há dois grandes grupos que não 

apresentam ligação entre si, um composto por melhoria-saúde, agilidade-atendimentos, 

saúde, bom, mais-médicos-SUS, mais-atendimentos e médicos-humanos-competentes e 

outro composto por precisa-mais-médicos e ineficiente.  

 

5.3.3.2 Resultados da análise de implicação 

 

Nesta etapa, serão apresentados os resultados da análise implicativa com o uso do 

software CHIC que possibilita a obtenção de um grafo que correlaciona as variáveis em 

estudo na forma de quase-implicações, sendo que estas se constituem instrumentos para 

evidenciar essas coocorrências e permitem, mediante análise, identificar as representações a 

elas associadas. Para o corpus de análise deste estudo também se considerou as nove 

evocação presentes no quadro de quatro casas para gerar o grafo de implicação demonstrado 

na Figura 11. 

É importante destacar que o intervalo de confiança mínimo para gerar o grafo de 

implicações pelo software CHIC  foi de 0,60 sendo que as evocações  bom e mais-médicos-

sus que geraram implicações menores que 0,60 não foram incluídas no grafo. Portanto o grafo 

foi constituído por 07 evocações que geraram implicações com intervalo de confiança maior 

ou igual a 0,85 sendo elas: agilidade-atendimento, saúde, melhoria-saúde, mais-

atendimento, médicos-humanos-competentes, ineficiente e precisa-mais-médicos 
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Figura 11 - Grafo de Implicação das categorias geradas pelo software CHIC® do banco de dados dos  usuários  

entrevistados. Montes Claros (MG), 2016 

 

 

Fonte: Software CHIC®, versão 4.1 

Legenda  

Intervalo de Confiança 

 0,95  0,85 

Grupos 

 1º Grupo  2º Grupo  3ºGrupo 

 

 

A Figura 11 mostra os vetores de implicação que correlacionam as evocações 

segundo o índice de confiança, em três grupos (círculos) e quatro caminhos (direção das setas) 

que foram identificados pelo software. 

O primeiro grupo (FIG.11) é formado pelas evocações agilidade-atendimento, 

saúde e melhoria-saúde. Dentro desse grupo existem dois caminhos sendo um de agilidade-

atendimento para melhoria-saúde (0,95) e saúde para melhoria-saúde (0,85). 

O segundo grupo (FIG.11) é formado por um único caminho de mais-

atendimentos para médicos-humanos-competentes (0,95). 

O terceiro grupo (FIG.11) é formado por somente um vetor da evocação 

ineficiente para precisa-mais-médicos (0,85). 
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5.3.4 Resultados obtidos da análise do conteúdo 

 

Nesta fase, estão apresentados os resultados da análise de conteúdo dos dados 

coletados na entrevista semiestruturada dos usuários entrevistados. Os dados gerados pela 

análise de conteúdo estão apresentados nas Tabelas 23 e 24 a seguir que faz menção à 

frequência dos núcleos de sentidos sobre o PMM e as unidades de significação obtidas a partir 

da pré-análise do material qualitativo. As categorias foram delimitadas pelas 09 evocações 

encontradas no quadro de quatro casas. 

 

Tabela 23 - Núcleos de sentidos sobre o PMM de acordo com discursos dos usuários das ESF(s) de Montes 

Claros (MG), 2016 

Núcleos de sentidos sobre PMM N % 

Melhoria-saúde                           16 15,8 

Precisa-mais-médicos                     15 13,8 

Agilidade-atendimento                    14 13,8 

Ineficiente 10 9,9 

Mais-atendimentos                        10 9,9 

Bom 02 2,0 

Mais-médicos-sus                          02 2,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Tabela 24 - Núcleos de sentidos e unidade de significação sobre o PMM  de acordo com discursos dos usuários 

das ESF(s) de Montes Claros (MG), 2016 

Núcleos de sentidos sobre PMM Unidade de Significação 

Precisa-mais-médicos                      Apresenta que mesmo com as medidas tomadas pelo governo federal para 

ampliar o número de médicos que ainda há déficit de médicos tanto na 

APS quanto nas especialidades. 

  

Melhoria-saúde                           Associa o PMM com a melhoria da saúde. 

  

Agilidade-atendimento                    Correlaciona a agilidade dos atendimentos e a diminuição do tempo de 

espera e das filas ao PMM. 

  

Bom Avalia  como bom 

  

Ineficiente Avalia o PMM como ineficiente  

  

Mais-atendimentos                        Ampliação do número de atendimentos 

  

Mais-médicos-sus                          Maior presença dos profissionais médicos no SUS 

  

Médicos-humanos-competentes              Percepção de que os médicos estrangeiros, sobretudo os cubanos que 

apresentam uma postura mais humanizada e uma melhor abordagem 

clínica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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5.4 Resultados Referentes à Mídia 

 

5.4.1 Caracterização das peças da mídia 

 

A amostra da mídia televisionada dos dois telejornais de abrangência nacional, o 

Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil, exibidos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 

deste estudo, contou com 55 peças no Quadro 1 a seguir, é apresentada a síntese das peças de 

mídia incluídas na presente pesquisa. 

A análise dos resultados de caracterização das 55 peças de mídia estudadas está 

disponível na Tabela 25 as quais mostram que a maioria 41 (74,5%) dos vídeos é do Jornal 

Nacional da emissora Rede Globo e somente 14 (25,5%) do Jornal SBT Brasil. A maioria das 

peças tiveram como principais oradores os apresentadores e/ou repórteres e os médicos 

cubanos (18,9%)  seguidos de somente apresentador e jornalista (17,95); os cenários mais 

comuns foram o ambiente do próprio jornal (29,5%) e estabelecimentos do governo com 

21,8%, grande parte dos vídeos foram exibidos em 2013, sobretudo no mês de agosto período 

correspondente a implantação do PMM. Quanto à duração o maior número de vídeos 21 

(38,2%) tinha duração menor de um minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 
Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal/Emissora Mês/Ano Duração Oradores  Cenários 

V1 O Ministério da Saúde analisa formas de trazer 

médicos estrangeiros para o Brasil. Concepção do 

PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Janeiro 

2013 

2min11s Apresentador 

Médico cubano 

Usuário  

Repórter  

Ministro da Saúde 

Representante de entidade de 

classe médica 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

Município participante  

V2 Anuncio do Governo Federal de trinta e cinco mil 

novas vagas para médicos em todo o país através 

do PMM. 

 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Junho  

2013 

1min42s Apresentador 

Repórter 

Manifestantes   

Usuário 

Ministro da Saúde  

Jornal  

Estabelecimento do 

governo 

UBS 

V3 Crítica das Associações médicas em relação ao 

PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Junho 

2013 

27s Jornalista Jornal  

V4 Anunciou que o Supremo Tribunal Federal negou 

o pedido de liminar da Associação Médica 

Brasileira, para suspender o Programa do governo 

que prevê a contratação de médicos estrangeiros. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Julho 

2013 

2min01s Apresentador 

Repórter  

Ministro da Saúde 

Médico Brasileiro 

Usuário 

Representante da entidade  de 

classe médica  

Jornal  

Estabelecimento do 

governo 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica 

V5 Ação da Associação Médica Brasileira no 

Supremo Tribunal Federal contra a decisão do 

governo brasileiro de trazer médicos estrangeiros 

sem a revalidação do diploma. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

1min26s Apresentador 

 

Jornal  
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V6 Opinião de médico português sobre o PMM Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

1min39s Apresentador 

Médico estrangeiro 

Jornal  

Portugual 

V7 Divulgação do Ministério da Saúde divulgou a 

lista dos médicos formados no exterior e 

selecionados no PMM. 

 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

1min 30s Apresentador 

Repórter 

 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

UBS 

V8 Baixo número de inscritos no PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

27s Apresentador 

 

Jornal  

V9 Baixo número de inscritos no PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

02min33s Apresentador 

Repórter  

Ministro da Saúde  

Representante de entidade de 

classe médica 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

V10 Baixo número de inscritos no PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

2min38 Apresentador 

Repórter  

Ministro da Saúde 

Representante de entidade de 

classe médica 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

UBS 

V11 Solicitação do CFM a Polícia Federal e ao 

Ministério Público para apurem os problemas nas 

inscrições do PMM.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

44s Apresentador 

 

Jornal  
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores  Cenários 

V12 Mudança das regras de inscrição do PMM depois 

de suspeitas de sabotagem pelos médicos 

brasileiros. 

 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

2min 24s Apresentador/Repórter  

Ministro da Saúde 

Representante de entidade de 

classe médica 

Outros representantes do 

governo 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

V13 Anúncio do Ministério da Saúde sobre a 

contratação de quatro mil médicos cubanos e 

posicionamento contrário do CFM sobre a 

contratação sem o REVALIDA. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

1min56s Apresentador 

Repórter  

Ministro da Saúde 

Representante de entidade de 

classe médica 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

V14 Debate no Congresso Nacional sobre acordo que 

prevê a vinda de quatro mil médicos cubanos pra 

trabalhar no Brasil.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

2min 29s Apresentador 

Políticos  

Representante de entidade de 

classe médica 

Ministro da saúde 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

 

V15 Chegada dos médicos cubanos e posicionamento 

contrário do CFM sobre a liberação dos registros 

para estes médicos e sobre a forma de contrato de 

trabalho. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

4mim5s Apresentador 

Médicos cubanos 

Representantes de movimentos 

sociais 

Repórter  

Representante de entidade de 

classe médica 

Representantes do Jurídico 

Ministro da Saúde 

Jornal  

Via pública 

Aeroporto 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

Estabelecimento do 

governo. 

UBS 

V16 Chegada dos médicos estrangeiros do PMM, 

curso de treinamento para os médicos do PMM, a 

questão do idioma e motivação para participação 

do PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

2min25s Apresentador 

Repórter 

Representante do governo 

federal. 

Médicos estrangeiros 

Jornal  

Aeroporto 
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V17 Curso de treinamento dos estrangeiros e 

brasileiros formados no exterior que vieram para 

PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

1min57s Apresentador 

Médico Brasileiro 

Médicos cubanos 

Médicos estrangeiros 

Jornal  

Universidade em SP 

V18 Protesto médicos brasileiros contra a contratação 

de médicos estrangeiros para o PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto  

2013 

53s Apresentador 

Médicos brasileiros  

Usuários  

Jornal  

Ruas  

UBS 

V19 Protesto médicos brasileiros contra a contratação 

de médicos estrangeiros para o PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

20s Apresentador 

Médicos brasileiros  

 

Jornal  

Ruas  

 

V20 Hostilização aos Profissionais inscritos no PMM 

por integrantes do sindicato da categoria.  

 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

37s Apresentador 

Médico Brasileiro 

Médicos cubanos 

Representante de entidades de 

classe médica 

Jornal  

Universidade em 

Fortaleza 

 

V21 Abertura de inquérito pelo Ministério Público 

Federal pra apurar se há violação de direitos 

humanos na contratação de seis mil cubanos pelo 

PMM. Os procuradores querem saber se as 

condições de trabalho estão de acordo com 

normas brasileiras e internacionais.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

33s Apresentador Jornal 

V22 Abertura de inquérito pelo Ministério Público 

Federal em Brasília para apurar se há violação de 

direitos humanos na contratação de seis mil 

cubanos pelo PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

36s Apresentador Jornal  

V23 Resposta da vice-ministra cubana da saúde a 

acusações de associações médicas brasileiras de 

que o trabalho dos cubanos no Brasil seria 

semiescravo. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 
Agosto 

2013 

1min07s Apresentador 

Medico cubanos  

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

 

  



96 

 
Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V24 Ministério Público Federal arquivou o inquérito 

da Polícia Federal sobre um suposto boicote de 

profissionais brasileiros ao PMM do Governo 

Federal.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

29s Apresentador 

 

Jornal 

V25 Liberação de médicos militares para se inscrever 

no PMM.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

22s Apresentador Jornal  

 

V26 Abertura de novo ciclo de seleção para o PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

25s Apresentador Jornal  

V27 Negociação entre o MS e CFM para aprovação do 

texto base da medida provisória do PMM. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Setembro 

2013 

1min 43s Apresentador 

Representante de entidade de 

classe. 

Ministro da saúde 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

 

V28 Mudança de posição do CFM recomendando que 

os CRM concedam o registro provisório aos 

profissionais formados no exterior e inscritos no 

PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Agosto 

2013 

25s Apresentador Jornal  

V29 Embate entre o MS e as entidades de classe 

devido PMM.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Setembro 

2013 

36s Apresentador Jornal  

V30 Solicitação de informações complementares para 

liberar registros provisórios dos estrangeiros dos 

médicos do PMM pelo Conselho Federal 

Medicina. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Setembro 

2013 

 

36s 

Apresentador 

 

Jornal  
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM,  2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores  Cenários 

V31 Anúncio que apenas dez por cento dos mais de 

seiscentos profissionais estrangeiros que 

chegaram ao país convocados pelo PMM do 

Governo Federal vão começar a trabalhar hoje, os 

outros noventa por cento estão com problemas na 

documentação. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Setembro 

2013 

1min33s Apresentador 

Médico Cubano 

Médico estrangeiro 

Representante de entidade de 

classe 

 

Jornal  

Estabelecimento da 

entidade de classe 

V32 Alocação dos médicos cubanos. 

Informações sobre prazo de encerramento de 

inscrição para o PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Setembro 

2013 

25s Apresentador 

 

Jornal  

V33 Denúncia de que médico brasileiro selecionado 

pelo programa é suspeito de ter mutilado quinze 

mulheres quando trabalhava em Rondônia e no 

Amazonas.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 
Setembro  

2013 

2min12s Apresentador 

Médico Brasileiro 

Gestor Municipal 

Ministro da Saúde 

Jornal 

Município participante 

Estabelecimento do 

governo 

V34 Desligamento de médico do PMM determinado 

pelo Ministério da Saúde motivo profissional 

entrou de férias três dias após início do trabalho 

no PPM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Setembro 

2013 

35s Apresentador 

Médico Brasileiro 

Jornal 

V35 Sancionamento da Lei que cria o PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Outubro  

2013 

23s Apresentador 

 

Jornal  

V36 Sancionamento da Lei de criação o PMM. Jornal Nacional 

Rede Globo 

Outubro  

2013 

55 s Apresentador 

Repórter  

Presidente 

Médicos cubanos 

Jornal 

Estabelecimentos do 

governo. 

V37 Chegada de mais cubanos ao Brasil para trabalhar 

no PMM. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Outubro 

2013 

2min 05s Apresentador 

Medico cubano 

Usuário 

Jornal  

Município participante  

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V38 Abandono de médica cubana do PMM devido 

ameaça de morte. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Janeiro  

2014  

1min21s Apresentador 

Usuário 

Médico cubano 

Jornal  

V39 Agradecimento da presidente Dilma em Cuba 

pelo envio de médicos. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Janeiro 

2014 

1min27s Apresentador 

Repórter  

Presidente Dilma 

Jornal  

Cuba  

V40 Abandono do programa por médica cubana 

motivada pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Fevereiro 

2014 

47s  

 

Apresentador 

 

Jornal  

V41 Abandono do programa por médicos cubanos e 

fuga para o EUA. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Fevereiro 

2014 

1min 03s  Apresentador 

Médico cubano 

Jornal 

V42 Abandono do programa por médica cubana 

motivada pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Fevereiro 

2014 

7min 23s  Apresentador 

Repórter  

Médico cubano 

Presidente Dilma 

Deputado 

Ministro da Saúde 

Ministro da Justiça  

Presidente do CONARE 

Jornal 

Estabelecimentos do 

governo. 

Brasília 

 

V43 Abandono do programa por médica cubana 

motivada pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos. 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Fevereiro 

2014 

1min 06s Apresentador 

Médico cubano 

Jornal  
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V44 Abandono do programa por médica cubana 

motivada pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Fevereiro 

2014 

1min 38s Apresentador Jornal  

V45 Abandono do programa por médica cubana 

motivada pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos 

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Fevereiro 

2014 

1 min 15s Apresentador Jornal  

V46 20 médicos cubanos já abandonaram o PMM. Jornal SBT Brasil 

SBT 

Fevereiro 

2014 

1min 35s Apresentador 

Ministro da saúde  

Médico cubano 

Usuário 

Jornal  

UBS 

Estabelecimento do 

governo 

V47 Denúncias de irregularidades no PMM sobre a 

forma como profissionais cubanos foram 

contratados para fazer parte do programa. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Fevereiro 

2014 

5min54s Apresentador 

Medico cubano 

Usuário 

Ministro da saúde  

Representante do Jurídico  

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 

V48 Melhoria dos atendimentos em comunidades 

carentes com o PMM.  

Jornal SBT Brasil 

SBT 

Fevereiro 

2014 

1min 56s Apresentador 

Médico cubano 

Usuário 

Jornal  

Municípios participantes 

UBS 

V49 Anúncio que Cuba aumentou o salário de até 

duzentos por cento, para quatrocentos e quarenta 

mil profissionais de saúde, no país e no exterior.  

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Março 

2014 

25s Apresentador 

 

Jornal  

V50 Aumento de salário dos médicos cubanos  Jornal SBT Brasil 

SBT 
Março 

2014 

1min 53s Apresentador 

Ministro da saúde 

Médico cubano 

Representante de entidade de 

classe. 

Jornal  

Estabelecimento do 

governo. 

Estabelecimento da 

entidade de classe 

médica. 
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Quadro 1 - Descrição das peças das mídias dos telejornais Jornal Nacional e Jornal SBT Brasil de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015 relacionadas ao PMM, 2016   

CONTINUA 

 Tema Abordado Jornal / Emissora Mês/Ano Duração Oradores Cenários 

V51 Morte de médico cubano do PMM. Jornal SBT Brasil 

SBT 

Abril 

2014 

41s Apresentador 

Médico cubano 

Jornal  

V52 Abandono do programa por dois médicos cubanos 

motivados pela disparidade de salários entre os 

demais médicos e os médicos cubanos. 

 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Junho 

2014 

1min43s Apresentador 

Repórter  

Medico cubano 

Representante de entidade de 

classe médica 

 

Jornal  

Estabelecimento de 

entidade de classe 

médica. 

 

V53 Desaparecimento de médica cubana. Jornal SBT Brasil 

SBT 

Julho 

2014 

1min 12s Apresentador 

Médico cubano 

Gestor Municipal 

Jornal  

UBS 

V54 Chegada dos médicos brasileiros do PMM aos  

municípios. 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Setembro  

2014  

2min50s Apresentador 

Enfermeiro 

Gestor Municipal 

Médico Brasileiro 

Usuário  

Jornal 

Município participante 

Unidade Básica de 

Saúde 

V55 Após 1 ano mostra a situação de saúde no 

município no interior do Piauí, que desde o ano 

passado tem médicos estrangeiros atendendo os 

moradores. 

 

Jornal Nacional 

Rede Globo 

Dezembro 

2014 

4min32s Apresentador 

Repórter  

Medico cubano 

Usuário 

Enfermeiro 

Gestor Municipal  

Jornal  

Município  participante 

UBS 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Tabela 25 - Caracterização das peças de mídia estudadas segundo as variáveis de emissora, jornal, 

sujeitos, cenários, ano, mês e duração dos vídeos, 2016.                          

Variáveis n % 

    

 

Jornal 

Jornal Nacional (Rede Globo) 41 74,5 

Jornal SBT Brasil (Rede SBT) 14 25,5 

Total 55 100 

    

 

 

 

 

 

Oradores 

Apresentador e/ou Repórter+ Médicos Cubanos 20 18,9 

Somente Jornalista e/ou repórter 19 17,9 

 Apresentador e/ou Repórter+ Ministro da Saúde 15 14,2 

Apresentador e/ou Repórter+ Representantes de Entidades de 

Classe 
13 12,3 

Apresentador e/ou Repórter+ Usuários do SUS 11 10,3 

Apresentador e/ou Repórter+ Médicos Brasileiros 08 7,5 

Apresentador e/ou Repórter+ Médicos estrangeiros 04 3,8 

Apresentador e/ou Repórter+ Outros representantes do governo 04 3,8 

Apresentador e/ou Repórter+ Gestores Municipais 04 3,7 

Apresentador e/ou Repórter+ Presidente 03 2,8 

Apresentador e/ou Repórter+ Políticos 02 1,9 

Apresentador e/ou Repórter+ Outros profissionais da saúde 02 1,9 

Apresentador e/ou Repórter+ Representantes do Jurídico 01 0,9 

Total 106 100 

    

 Somente Jornal 23 29,5 

 

 

Cenários 

Jornal+Estabelecimento do  Governo Federal 17 21,8 

Jornal+Instituições das Entidades de Classe 13 16,7 

Jornal+Unidade de Saúde 10 12,8 

Jornal+Municípios Participantes  06 7,7 

Jornal+Outros  06 7,7 

Jornal+Ruas 03 3,8 

Total 78 100 

    

 

 

Duração 

< 1 minuto 21 38,2 

>  1 < 2 minutos 20 36,4 

> ou = 2 e < 3 minutos 10 18,2 

>  ou = a 3 minutos 04 7,2 

Total 55 100 

     

     

 Ano 2013 (n) 2014(n) 2015(n) 

 

 

 

 

 

Mês 

Janeiro 01 02 - 

Fevereiro - 09 - 

Março - 02 - 

Abril - 01 - 

Maio - - - 

Junho 02 01 - 

Julho 01 01 - 

Agosto 23 - - 

Setembro 06 01 - 

Outubro 04 - - 

Novembro - - - 

Dezembro - 01 - 
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A Figura 12 mostra a linha do tempo dos temas  das peças de mídias sobre o PMM no Jornal Nacional e no Jornal SBT Brasil no 

período de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015. 

 

 

Figura 12 - Linha do tempo dos temas  das peças de mídias sobre o PMM no Jornal Nacional e no Jornal SBT Brasil no período de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 

Janeiro 2013                          

MS analisa 
formas de trazer 

médicos 
estrangeiros para 

o Brasil através 
do PMMB 

Junho 2013                                                
Ms anuncia 35 

mil vagas de 
médicos pelo 

PMMB 

Julho 2013                                
Críticas e 

acionamentos 
jurídicos  das 
entidades de 
classe médica 

contra o PMMB 

Agosto 2013                                 
Divulgação do 
resultado da 
seleção do 

primeiro  ciclo do 
PMM e destaque 
a baixa adesão de 

médicos  

Agosto 2013                        
MS anuncia 
suspeita de 

sabotagem na 
inscrições do 
PMMB pelos 

médicos 
brasileiros . 

Agosto 2013                               
MS anuncia 

convenio com a 
OPAS para 

contratação de 
Cubanos. 

Agosto 2013                      
Críticas e 

acionamentos 
jurídicos  das 
entidades de 
classe médica 

contra vinda de 
estrangeiros.        

Aogosto 2013                                 
Chegada dos 

médicos cubanos 
ao Brasil e 

apresentação do 
curso de 

capacitação para 
médicos 

estrangeiros.        

Agosto 2013                                 
Protestos dos 

médicos 
brasileiros contra  
acontratação de 

médicos 
estrangeiros. 

Ministério 
público abre 

inquérido para 
apurar se há 
violação de 

direitos humanos 
na contratação 

dos médicos 
cubanos. 

Setembro 2013              
CFM aceita emitir 

registros 
provisários a 

médicos 
estrangeiros mas 
reprova 90% da 
documentações 
apresentadas. 

Setembro 2013                               
Desligamento de  
dois profissionais 
do PMMB sendo 

um devido 
suspeita de erro 

médico e o 
segundo devido 

férias após 3 dias 
de trabalho. 

Outrubro 2013                         
Sacionamento da 

Lei do PMMB. 

Janeiro e 
Fevereiro 2014           
Exibição de 8 
reportagens 

sobre 
desligamento de 

profissionais  
cubanos do 

PMMB 
motivados pela 
disparidade de 
salários ou fuga 

para o EUA. 

Março 2014                                  
Anuncio de 

aumento salarial 
dos cubanos. 

 Abril/ Junho/ 
Julho 2014         

Desligamento de  
4 médicos 

cubanos do 
PMMB sendo um 
por morte,  uma 

por 
desaparecimento 
e  dois por fuga 

para o EUA. 

Setembro 2014                          
Chegada de 

médicos 
brasileiros do 

PMMB aos 
municípios. 

Dezembre 2014                             
Avaliação do 

PMMB após um 
ano de 

implantação 
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5.4.2 Resultados obtidos da análise do Ccnteúdo das peças da mídia estudada 

 

Nesta fase, são apresentados nas Tabelas 26 e 27, os resultados da análise de 

conteúdo dos dados coletados e transcritos sobre o PMM nas 55 peças de mídias 

televisionadas de dois telejornais de abrangência nacional o Jornal Nacional e Jornal SBT 

Brasil exibidos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 submetidos à análise temática 

de conteúdo categorial proposta por Bardin.  

 
Tabela 26 - Núcleos de sentidos sobre o PMM de acordo com discursos presentes nas peças de mídia do Jornal 

Nacional e do Jornal SBT Brasil no período de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015. 

Núcleos de sentidos sobre PMM N % 

Tensões entre as Entidades da Classe Médica e Governo Federal 27 44,3 

Criação e implantação do PMM 18 29,5 

Desligamento de médicos cubanos do PMM 14 22,9 

Avaliação PMM  02 3,3 

Total 61 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

A Tabela 26 revela que a maioria (44,35) das peças de mídia estudadas abordam 

temas referentes a tensões entre as Entidades de Classe Médica e o Governo Federal.  

 

Tabela 27 - Núcleos de sentidos e unidade de significação sobre o PMM de acordo com discursos presentes nas 

peças de mídia do Jornal Nacional e do Jornal SBT Brasil no período de Janeiro de 2013 a Janeiro 2015. 

Núcleos de sentidos sobre PMM Unidade de Significação 

Criação e implantação do PMM  A concepção e implementação do PMM. 

 Informação sobre a abertura dos ciclos de seleção de médicos 

para o PMM e o resultados destes. 

 Recepção e capacitação dos médicos estrangeiros. 

 Sancionamento da lei do PMM. 

Tensões entre as Entidades da 

Classe Médica e Governo Federal 
 Críticas das entidades de classe médica ao PMM. 

 Questionamentos das entidades de classe médica ao PMM. 

 Protesto de médicos brasileiros contra a contratação de médicos 

estrangeiros. 

 Disputas jurídicas entre o MS e as entidades de classe médica. 

Desligamento de médicos cubanos 

do PMM 
 Registro das baixas dos médicos cubanos no PMM devido 

abandono, fuga, desparecimento ou morte. 

 Denúncia contra médico do PMM 

 

Avaliação PMM  Situação de saúde em municípios que receberam os médicos do 

PMM. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados deste estudo fundamenta-se na corrente estruturalista 

dos estudos de RS e respalda-se na concepção de Abric (2003) sobre a RS se estruturar em um 

sistema central e um sistema periférico Os produtos deste estudo expõem o conteúdo e a 

estrutura da RS sobre o PMM dos atores sociais (médicos brasileiros, gestores e usuários das 

ESF(s) estudadas) e da mídia. 

Desse modo, este capítulo é constituído pela discussão dos resultados obtidos por 

meio  do questionário,  técnica de evocação livre de palavras e da entrevista semiestruturada e 

transcrição dos discursos da mídia tratados nos softwares EVOC® e CHIC®  e análise 

temática de conteúdo proposta por Bardin. 

Para compreensão das RS(s) dos médicos brasileiros, gestores e usuários das 

ESF(s) e da mídia sobre o PMM optou-se em apresentar a discussão desta pesquisa em quatro 

itens. 

O primeiro item consta da discussão dos resultados dos dados coletados com os 

50 médicos brasileiros entrevistados por meio do questionário, técnica de evocação livre de 

palavras e da entrevista semiestruturada tratados nos softwares EVOC® e CHIC®  e análise 

temática de conteúdo proposta por Bardin. 

O segundo item consta da discussão dos resultados dos dados coletados com os 84 

gestores das ESF(s) estudadas por meio do questionário, técnica de evocação livre de palavras 

e da entrevista semiestruturada tratados nos softwares EVOC® e CHIC®  e análise temática 

de conteúdo proposta por Bardin. 

O terceiro item consta da discussão dos resultados dos dados coletados com os 

208 usuários das ESF(s) estudadas por meio do questionário, da técnica de evocação livre de 

palavras e da entrevista semiestruturada tratados nos softwares EVOC® e CHIC®  e análise 

temática de conteúdo proposta por Bardin. 

O quarto item apresenta a discussão dos dados coletados e transcritos das 55 peças 

de mídia televisionada sobre o PMM de dois telejornais  Jornal Nacional e Jornal do SBT, 

exibidos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2015, submetidos à análise temática de 

conteúdo categorial proposta por Bardin.  

O quinto item apresenta uma discussão comparando todos os atores sociais 

estudados. 

Os grupos sociais possuem regras, ideias e elaboram informações próprias ao 

longo da sua história e sob o reflexo das diferentes relações que estabelecem. Nesse processo, 
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sua identidade se constrói, dando-lhe especificidade. Entretanto, quando os elementos da 

identidade coletiva são questionados ou subestimados, um novo processo tem início: o 

surgimento das representações sociais. Elas são uma resposta do grupo às intervenções 

externas que põem em perigo sua identidade coletiva, ou seja, para o modo como o grupo se 

vê e quer ser visto pelos outros (MOSCOVICI, 2012). 

Sendo assim os atores sociais estudados expressaram suas concepções sobre o 

PMM, reportando-se às suas memórias sociais, no meio das quais fica um conjunto de 

representações que circulam na sociedade, configurando uma das características das próprias 

representações, sendo influenciadas por informações veiculadas entre os grupos sociais 

diversos e a mídia. 

O objeto do estudo é polêmico, pois o PMM nasceu sobre uma forte contradição, 

de um lado o governo defendendo a necessidade do programa para poder levar médicos à 

população que mais necessita e de outro a classe médica que se contrapunha ao programa. 

Dessa forma, o processo de implantação foi cercado de disputas judiciais, embates 

ideológicos e alvo de constantes críticas e divergências de posicionamento advindas, de 

maneira mais contundente, dos médicos brasileiros e suas entidades representativas. Esse 

contexto gerou RS(s) divergentes de aceitação e reprovação pelos atores sociais envolvidos 

como pode se observar na discussão dos resultados subsequente. 

 

6.1 Discussão dos resultados referentes aos atores sociais médicos brasileiros  das ESF(s) 

 

6.1.1 Discussão sobre a caracterização dos atores sociais médicos brasileiros das ESF(s) 

 

Na análise de caracterização dos 50 médicos brasileiros das ESF(s) entrevistados 

(TAB. 1,2 e 3), percebe-se que a maioria desses profissionais são do sexo feminino, jovens 

possuindo de 25 a 39 anos de idade, recém-formados, atuantes há menos de 5 anos na ESF(s), 

especialistas, possuem mais de um vínculo trabalhista, a grande parte não participa do PMM  

e a maioria avalia o PMM como bom. 

Com relação à feminização encontrada entre os profissionais médicos das ESF(s), 

o resultado assemelha-se com a literatura. Os estudos sobre o perfil de profissionais atuantes 

nas ESF(s) de Costa et al. (2013), Espíndola, Lemos e Reis (2011), Miranzil et al. (2010), 

Pinto, Menezes e Villa (2010) e Zanetti et al. (2010) revelaram que feminização  das 

profissões na área da saúde é uma  tendência e, por conseguinte, dos profissionais médicos 

atuantes nas ESF(s). 
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Pinto Menezes e Silva (2010) acrescentam ainda que fatores como a ampliação e a 

ascensão dos níveis de escolaridade agregada à queda nas taxas de fecundidade são fatores 

que levaram a mulher ao mercado de trabalho remunerado. Além disso, as mudanças 

econômicas ocorridas no Brasil, nas últimas décadas, facilitaram a formação de um mercado 

de trabalho disponível para a mulher. 

Segundo a pesquisa sobre demografia médica realizada pelo CFM (2011), o perfil 

populacional dos médicos inscritos nos CRM(s) está passando por uma transformação 

histórica: pela primeira vez, desde 2009, entre os novos registros no CFM, há mais mulheres 

que homens. A tendência é que a diferença se amplie em favor das mulheres. De um lado, 

porque o resultado reflete o crescimento histórico da predominância feminina na população 

brasileira.  De outro, porque a feminização da medicina segue uma tendência mundial. 

Levantamento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 

2009) mostra que a proporção de mulheres médicas em 30 países estudados cresceu 30% 

entre 1990 e 2005. Na graduação, no Brasil, elas já representam 55,1% do total de matrículas 

e 58,8% dos concluintes dos cursos de Medicina, segundo o Censo da Educação Superior 

(MEC,2010). 

A feminização na Medicina é um fenômeno global e positivo, pois a igualdade 

entre homens e mulheres nas profissões é um indicador de desenvolvimento de uma nação 

(CFM, 2011). 

No que diz respeito à faixa etária com predominância de médicos jovens, o 

resultado também condiz com a literatura. Os autores Costa et al. (2013), Espíndola, Lemos e 

Reis (2011), Miranzil et al. (2010), Pinto, Menezes e Villa (2010) e Zanetti et al. (2010), ao 

realizarem análises sobre o perfil de profissionais atuantes nas ESF(s) demonstram também 

uma  maior presença de profissionais jovens atuando nas ESF(s). Para Medeiros et al., (2010), 

a predominância de profissionais jovens atuando nas ESF(s) poderia ser  explicada  pela 

alteração dos currículos nos cursos de graduação da saúde. A formação de recurso humanos 

na saúde tem enfatizado a formação profissional para atender o fortalecimento da APS no 

Brasil. Nesse sentido, programas do Ministério da Saúde e da Educação como o Programa 

Pró-Saúde têm contribuído para reorientar a formação em saúde no SUS. O Pró-Saúde 

estimula o contato do estudante com o serviço público, capacitando-o para ações junto ao 

SUS. E isso pode estar estimulando os recém-formados a buscar oportunidade de trabalho 

junto ao SUS. 

Dados do CFM (2011) confirmam que a maioria dos médicos brasileiros é jovem 

sendo que 46 anos é a média geral (com desvio padrão de 13,64 anos) entre as mulheres, a 
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idade média é de 42,2 anos (desvio padrão de 12,5 anos) e entre os homens, 48,5 anos (com 

desvio padrão de 15,3 anos). 

Em relação ao tempo de formação, as pesquisas de Espinola, Lemos e Reis (2011) 

e Vasconcelos e Zaniboni (2011) evidenciam também que a maioria dos médicos das ESF(s) 

eram recém-formados. Estes destacam que, diante desses resultados, evidencia-se a 

necessidade de incentivar o conhecimento da medicina de família e comunidade nas 

faculdades para estimular o ingresso dos médicos recém-formados na APS. 

No que diz respeito ao fato de a maioria dos profissionais médicos possuírem 

especialização. Esse resultado vai ao encontro dos dados do CFM (2011) que afirmam que no 

Brasil dos 371.788 médicos brasileiros em atividade, 55,1% são especialistas; os demais, 

44,9% são generalistas. A razão no país é de 1,23 especialista para cada generalista. A 

explicação do maior número de especialista é porque a remuneração deste é geralmente maior 

do que a dos generalistas, o que explica, em parte, a corrida à especialização. 

Costa et al. (2013) destacam ainda que a  grande predonimância de profissionais 

que cursaram ou estão cursando uma pós-graduação demonstra uma tendência de busca de 

melhor qualificação por meio de cursos de especialização na área da saúde. Ademais, o 

Ministério da Saúde tem adotado a estratégia de favorecer a qualificação profissional no 

sentido de fortalecer as políticas no setor público de saúde. Cabe ressaltar que o município 

cenário deste estudo propôs, no período de 1997/1998, a oferta de um Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família para médicos e enfermeiros, que 

permanece até os dias atuais. Além disso, no município há oportunidade para a formação 

profissional por meio de especializações, mestrado e educação permanente. 

Em relação ao fato de a maioria dos médicos possuírem outro emprego além da 

ESF(s) observa-se que essa é uma tendência nacional, já que o CFM (2011) afirma que o 

mesmo médico no Brasil ocupa mais de um posto de trabalho. Para Costa et al. (2013), uma 

das  hipóteses para a necessidade de atuação concomitante no serviço privado pode estar 

associada também aos aspectos desfavoráveis no setor público, como o vínculo precário na 

contratação do profissional.  

Com relação às variáveis relacionadas ao PMM destaca-se que a maioria (32) não 

participa do PMM e com relação à avaliação geral do PMM a maior parte dos médicos 

entrevistados avalia o PMM como bom.  
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6.1.2 Discussão sobre a representação social dos atores sociais médicos brasileiros das 

ESF(s) sobre o PMM 

 

O processo de desvelamento das representações sociais dos médicos entrevistados 

sobre o PMM possibilitou a identificação de 12 evocações através dos resultados do quadro 

de quatro casas de Vérges gerada pelo software EVOC® 2005 (FIG. 03). Pode-se observar 

que das 12 evocações que se apresentam somente 02 evocações são de cunho positivo (acesso 

e expansão-valorização-ESF-APS) as outras 10 evocações (médicos-cubanos, vínculo-

empregatício-precário-exploração, infraestrutura-inadequada, áreas-rurais-periféricas-

carentes, corrupção, profissionais-despreparados, desvalorização-médicos-brasileiros, 

ineficiente-paliativo, politicagem, e desorganização) fazem referência negativas ao PMM. 

Observa-se, diante desses resultados, que o PMM gera RS(s) divergentes de 

aceitação e reprovação nos médicos brasileiros entrevistados. É importante destacar que as 

representações negativas associadas ao PMM prevalecem. 

Esses achados são compatíveis com os obtidos por Morais et al. (2014) que, ao 

analisarem as matérias dos jornais Folha de São Paulo e Correio Braziliense entre julho e 

setembro de 2013, com base em sua orientação (otimista/neutra/pessimista), os pesquisadores 

também verificaram que prevaleceram, em 49% das notícias o cunho negativo, 28% neutro e 

23% positivo. 

No estudo do quadro de quatro casas de Vérges gerado pelo software EVOC® 

versão 2005 (FIG. 03), no quadrante superior esquerdo, pode-se observar que os prováveis 

elementos do núcleo central da RS do PMM dos médicos brasileiros das ESF(s) são as 

evocações: acesso, corrupção, ineficiente-paliativo e profissionais-despreparados. Pode 

inferir que o núcleo da RS do PMM pelos médicos brasileiros é composto por elementos 

normativos e funcionais. Os elementos normativos relacionam-se diretamente aos sistemas de 

valores dos indivíduos, constituindo a dimensão fundamentalmente social do núcleo central 

da RS ligados à história e ideologia do grupo e determinando os julgamentos e tomadas de 

posição relativas ao objeto (ABRIC, 2005). Tais elementos são expressos através das 

evocações corrupção, ineficiente-paliativo e profissionais-despreparados. 

Já as funcionais estão relacionados às características descritivas e à inserção do 

objeto nas práticas sociais ou operatórias e são determinadas nas condutas relativas ao objeto 

(ABRIC, 2005)  podendo ser representada por suas dimensões, quais sejam, a Assistencial-

institucional, tendo a palavra “acesso” como exemplo. 
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Pode-se inferir que as palavras que formam o possível núcleo central apresentam 

características de posicionamentos negativos (corrupção, ineficiente-paliativo e 

profissionais-desprepardos) e apenas um léxico (acesso) de caráter positivo. O léxico que 

obteve maior frequência (20 vezes) da análise foi ineficiente-paliativo e também foi o mais 

prontamente evocado pelos sujeitos deste grupo social, aparecendo com uma OME de 2,62. 

Esse elemento expressa um posicionamento negativo em relação ao PMM. 

Diante dessas constatações da análise quantitativa das evocações, realizou-se uma 

análise do conteúdo dos discursos associados a elas para compreender o significado desses 

termos para esses atores sociais. 

A expressão ineficiente-paliativo revela a RS que o PMM como um programa 

incapaz de trazer impactos positivos em longo prazo na saúde pública conforme apresentado 

nas falas em seguida: 

 

O PMM não resolve a questão de saúde pública no Brasil, pois é temporário. 

Portanto o PMM deveria abrir opção para o médico brasileiro que optasse por seguir 

carreira na área de saúde da família. Plano de carreira já! (M9). 

 

O PMM é ineficiente, pois e a interiorização com o Mais Médicos não foi 

concretizada. Os médicos estão ficando próximos aos grandes centros (M28). 

 

Considero o projeto uma medida que alivia as demandas imediatas da população, 

mas que em longo prazo não é capaz de manter os princípios da APS (M49).  

 

PMM é um programa de provisão de profissionais de características provisórias que 

apesar de ser importante e necessário na conjuntura atual não encaminha para uma 

solução definitiva sobre o problema (M33).  

 

A RS presente nessas falas se ancora no discurso das entidades médicas que se 

manifestaram contra a vinda de médicos estrangeiros, alegando que a medida era paliativa e 

insuficiente para superar a óbvia necessidade de prestação adequada de serviço público de 

saúde estruturada como preconiza o texto constitucional (SCREMIN; JAVORSKI, 2013; DI 

JORGE, 2013). 

No estudo de Sena et al. (2015), que visou identificar as percepções dos 

acadêmicos do curso de medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) sobre a 

experiência de aprendizado na comunidade durante acompanhamento de equipes de saúde da 

família do PMM, o pesquisador assevera que alguns alunos de medicina referem-se ao PMM 

como uma medida paliativa para aumento de contingente de médicos em curto e longo prazo, 

sem no entanto garantir estratégias para problemas estruturais e de formação de competência 

técnica para o sistema de saúde público. 
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Nessa feita, Alessia e Sousa (2015) destacam que não deixa de ser preocupante 

perceber que grande parte dos que têm uma RS que se opõe ao PMM, ao fazê-lo, assumem 

que realmente não há urgência ao acesso à assistência médica para quem não tem, sem se 

fazerem a pergunta se é razoável que as pessoas e famílias tenham que esperar anos até que se 

configurem infraestrutura adequada, centros formadores de excelência próximos às suas 

localidades e os planos de carreira tenham sido projetados e estabelecidos para atrair os 

profissionais médicos ou se políticas afirmativas de curto prazo seriam imprescindíveis para 

garantir o acesso imediato ao direito universal à saúde. 

Alessia e Souza (2015) reforçam ainda que é necessário entender o PMMB como 

ação autolimitada que faz parte do PMM para compreendê-lo e apoiá-lo. É imperativo 

confirmar a necessidade urgente de aplicar recursos na provisão imediata de médicos, mas 

nem por isso recusar atos estruturantes e de longo prazo, visto que são complementares e não 

excludentes. São ações diferentes para problemas diferentes. Importantes investimentos 

federais já foram destinados a reformas e construção de novas UBS(s) e Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) para qualificar a assistência.  O desafio de prover profissionais médicos, 

no entanto, não depende apenas de infraestrutura, condições de trabalho e remuneração. A 

relevante solicitação das diferentes categorias da saúde por um plano de carreira no SUS 

enfrenta entraves em sua implementação em virtude da organização federativa e os díspares 

deveres e capacidades de cada ente federativo na gestão de recursos humanos nos distintos 

níveis de atenção à saúde. 

Corrupção é a segunda evocação que aparece no núcleo central com uma 

frequência de 11 e um rang de 2,727  a  RS expressa aqui  é  que o PMM  é um mecanismo de 

corrupção para envio de recursos financeiros para Cuba. Conforme apresentado nas falas em 

seguida: 

 

O PMM foi criado para suprir Cuba de dinheiro brasileiro (M11). 

  

O PMM foi criado impondo à sociedade que o problema da saúde do Brasil é a falta 

de profissionais. Quando na verdade a culpa mesmo é de um sistema falido pelos 

próprios gestores corruptos. Se houvesse menos interesses financeiros pessoais e 

mais gestão para o povo o país seria outro (M14).  

 

Nosso país passa por uma grave crise financeira, mas mesmo assim nosso governo 

envia bilhões para Cuba. Em vez disso o governo poderia criar planos de carreira 

para os médicos brasileiros para que os recursos fiquem no nosso país e 

movimentem a economia brasileira (M20).  

 

Este PMM  acabou  se tornando um desvio do dinheiro público brasileiro que 

deveria ser gasto em melhorias para o Brasil e esta sendo enviado para Cuba (M42). 
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A RS presentes nesses trechos frisa o que Souza (2014) diz sobre ser possível 

observar que as evidências mais recentes de descontentamento da categoria médica com o 

SUS se reuniram a outras demandas e, logo, o discurso médico sobre PMM ficou voltado para 

um viés diferente. Enquanto a gestão federal se organiza para disponibilizar uma assistência 

médica de qualidade, a classe médica se posiciona de maneira contrária, com considerações 

desproporcionais a implementação do PMM. 

Para Souza (2014),  essas situações de descontentamentos e a fala neoliberalista se 

fortaleceram nas ruas e tentou-se firmar uma impressão de que o socialismo estaria sendo 

implementado no Brasil. Nesse contexto, a consolidação do acordo de cooperação técnica 

através da  OPAS com o governo cubano contribuiu ainda mais para a disseminação de um 

discurso que colocava o País como financiador da “ditadura socialista ” cubana. Logo, a RS 

do PMM como corrupto se ancoram na luta eterna entre socialismo e capitalismo. 

Segundo Luz (2015), é inevitável cogitar-se que tal densidade simbólica associada 

a Cuba esteja ancorada à questão ideológica que envolve o regime socialista cubano da ilha 

caribenha, o que contribui para elevar o tom negativo das RS formadas. A hipótese ganha 

força pelo fato de que esteja à frente do governo brasileiro, desde 2003, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), que tem raízes no sindicalismo e no movimento social. 

Contudo, a partir de 2005, com o episódio que ficou conhecido como Mensalão, 

após denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público, dirigentes do PT foram julgados e 

condenados, fatos que são de conhecimento e domínio público.Tal contexto deu origem e 

sustentação a afirmações de que parte dos recursos remetidos ao governo de Cuba, por meio 

do Acordo de Cooperação Técnica Internacional, intermediado pela OPAS, na verdade, 

serviriam para financiar o regime político da ilha localizada no Caribe ou para outros motivos 

escusos. Tais denúncias aparecem em alguns momentos nas publicações (FSP, 2013), mas, de 

acordo com as informações disponíveis até o momento, não puderam ser confirmadas (LUZ, 

2015). 

A terceira expressão que aparece no núcleo central é profissionais-

despreparados com frequência 8 e rang de 2,625, sendo a  que  RS  do profissionais–

despreparado  do PMM se refere ao profissional estrangeiro, sobretudo o médico cubano que 

foi avaliado pelos médicos brasileiros entrevistados, como sendo um profissional de formação 

“duvidosa”, sendo, desse modo, necessário ser avaliado pelo REVALIDA. O profissional 

estrangeiro também é citado como um profissional que desconhece as patologias típicas do 

perfil epidemiológico do Brasil como demonstrado nos seguintes discursos: 
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A ideia foi mal executada, pois permitiram a entrada de estrangeiros sem que 

pudesse ao menos comprovar que se tratava de profissionais médicos através do 

exame do Revalida (M1).  

 

Em sua maioria os profissionais estrangeiros são incapazes e despreparados. Já 

recebemos muitos encaminhamentos, prescrições errôneas e quem mais sofre com 

este despreparo é a população (M5).  

 

Importar esses profissionais que não estudam as patologias regionais e que não 

conseguem se comunicar com os pacientes não será a solução do problema e sim 

trarão mais transtornos para a saúde pública (M10).  

 

Há condutas divergentes devido a formação desses médicos estrangeiros, pois o 

perfil epidemiológico desses países não são necessariamente iguais. Nossas doenças 

prevalentes diferem das dos referidos países (M16).  

 

A RS presente nos discursos acima revela a pretensa superioridade dos médicos 

brasileiros, quando diz que a vinda de profissionais estrangeiros sem a revalidação do diploma 

contraria qualquer senso de responsabilidade. Nas entrelinhas, pode-se entender que a 

medicina dos países que enviaram médicos é de baixa qualidade e que colocaria em risco a 

vida dos brasileiros. Interessante notar que em nenhum momento há fala a respeito do 

REVALIDA para brasileiros, pois sabemos que existem vários profissionais formados aqui 

com conhecimento insuficiente. Portanto, a exclusão desses atores é uma forma de RS que 

“apaga” suas responsabilidades enquanto condena a atuação dos estrangeiros (SOUZA, 2014). 

Esses relatos se assemelham aos observados na pesquisa de Santos (2014) acerca 

da temática as quais, similarmente, a presente investigação revela que os médicos estrangeiros 

foram alvos de críticas por parte dos médicos brasileiros. Os médicos estrangeiros foram 

acusados pelos médicos brasileiros de não possuírem a formação complexa e qualificada 

como os brasileiros. 

Santos (2014) destaca que em seu estudo evidenciaram-se os questionamentos da 

formação dos médicos estrangeiros, sobretudo a formação dos médicos cubanos, pois segundo 

aqueles a importação desses médicos colocava em risco o atendimento de qualidade no SUS. 

Tendo em vista que os médicos estrangeiros que estão clinicando pelo PMM não teriam 

formação suficiente para dar conta das demandas da população. Acrescenta ainda que alguns 

médicos brasileiros chegam a taxar os companheiros de profissão estrangeiros de falsários a 

ser passarem por médicos. 

No estudo de Souza (2014) sobre o PMM na mídia online, foi possível perceber 

que, nos textos do Portal Médico, o CFM relatava a superioridade dos profissionais 

brasileiros, pois destacavam que a qualidade do serviço prestado pelos médicos brasileiros era 

superior ao ofertado pelos médicos cubanos, que raramente eram chamados de médicos, 



113 

 

nesses textos eram utilizadas, na maioria das vezes, expressões como “intercambistas” e 

“portadores de diploma adquirido no exterior”. Souza (2014) enfatiza ainda que os textos do 

Portal Médico apresentavam articulações de vozes apenas de médicos ou grupos de interesse, 

levando em consideração as demandas da classe médica e, em nenhum momento, representou 

a voz do povo ou dos médicos estrangeiros. 

Mas essa não seria a primeira vez que as entidades de classe médica se 

manifestariam contrariamente a políticas governamentais de regulação da força de trabalho 

médico no Brasil e no Mundo. Exemplos recentes das reações de entidades e médicos 

ocorreram na Venezuela à ocasião da implantação do “Misión Barrio Adentro”, naquele país 

em 2003, programa semelhante ao PMMB. Movimentos de depreciação do médico 

estrangeiro e negação de atendimento a encaminhamentos feitos por estes à atenção 

secundária ou assistência farmacêutica aconteceram lá como acontecem aqui (ROS, 2013; 

MARTINS, 2014; RESENDE, 2014). Médicos brasileiros chegam a submeter colegas 

estrangeiros a julgamentos sumários públicos ao expor suas prescrições identificadas em redes 

sociais e blogs, negando-lhes o direito ao contraditório em investigação e julgamento por 

órgão competente, no caso, o CRM. 

No entanto, apesar de todos os questionamentos dos médicos brasileiros sobre a 

qualidade de formação dos médicos cubanos, estudos como de Osa (2011) afirma que, nas 

últimas cinco décadas, após o triunfo da Revolução em 1959, a medicina cubana atingiu 

avanços notáveis em várias áreas que podem ser comprovadas inclusive por estatísticas, como 

a taxa de mortalidade infantil, que em 2010 em Cuba, foi de 4,5 para cada 1.000 nascimentos, 

sendo considerada a mais baixa das Américas, enquanto que no Brasil, nesse mesmo ano, a 

taxa de mortalidade infantil chegou a 20 por cada 1.000 nascimentos. Esse autor destaca ainda 

que a taxa de mortalidade infantil é um indicador demográfico internacional que mostra de 

forma sintética os avanços no sistema de saúde cubano, tendo em vista que ela mede o 

número de óbitos de crianças durante o primeiro ano de vida, sendo este o período mais 

crítico para a sobrevivência de um ser humano. Essa baixa taxa de mortalidade é expressão da 

qualidade com a qual o país atende e protege suas crianças, sua saúde, sua segurança material, 

sua educação e sua socialização. 

Madureira (2010) também rebate essa visão negativa de qualificação dos médicos 

cubanos em sua pesquisa sobre o Sistema de Saúde Cubano. Esse pesquisador nos apresenta 

dados que confirmam o perfil nobre do médico generalista formado nas escolas cubanas, além 

de chamar a atenção para os programas de educação continuada potencialmente fortalecidos a 

partir da primeira década dos anos 2000, visando colocar os profissionais daquele país em 
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consonância com o que há de mais moderno em tecnologias e cuidado, o que desmitifica o 

argumento de que os médicos cubanos do PMM não sejam profissionais ou que possuam 

formação desqualificada.  

Osa (2011) acrescenta ainda que as transformações e a experiência acumuladas 

desde o triunfo da Revolução em 1959 no âmbito científico, assistencial, de recursos humanos 

e materiais não ficam circunscritas ao país. Cuba compartilha o que tem, dentro e fora de suas 

fronteiras, como expressão da essência humanista da Revolução e exemplo da possibilidade 

de que prevaleça um mundo mais solidário e justo. 

Atualmente, são mais de 40 mil os trabalhadores da saúde que prestam seu serviço 

em 68 países do mundo, em praticamente todos os continentes segundo Osa (2011).  

Madureira (2010) também afirma que, desde 1963, Cuba tem cooperado para o 

atendimento médico de populações em vulnerabilidade, tendo enviado seus médicos em 

missões para países como o Chile, Peru, Haiti, Venezuela, Bolívia, Guatemala, Indonésia, 

Portugal e outros. 

Para além da colaboração de profissionais cubanos em missões internacionais de 

solidariedade, a formação de recursos humanos na área da Saúde é também um vetor de 

grande importância nas relações exteriores de colaboração de Cuba com o resto do mundo. 

Nesse quadro, evidenciam-se a Escola Latino-americana de Medicina, fundada em 1998, que 

hoje acolhe estudantes de 24 países, 19 da América Latina, 4 da África e os Estados Unidos 

da América. Em 2010, foram 10.403 alunos estrangeiros sendo formados em medicina em 

Cuba (MADUREIRA, 2010). 

Santos (2014) afirma que os discursos de que os médicos estrangeiros e sobretudo 

os cubanos são profissionais despreparados desconsidera dados reais sobre o perfil, a 

importância e as experiências desses médicos enviados ao Brasil para atuar na atenção básica.  

Tendo em vista que o estudo de Madureira (2010) ao comparar indicadores de saúde de vários 

países concluiu que, apesar de Cuba enfrentar atualmente diversos problemas econômicos e 

infraestruturais, observa-se que com despesas de saúde muito inferiores à dos países mais 

desenvolvidos atinge-se em Cuba indicadores de saúde muito próximos, e por vezes 

superiores, aos desses países. 

Pode se observar, nesse contexto, que a visão do médico cubano como 

profissional despreparado vai além e assume viés ideológico, já que muitos dos apontamentos 

feitos pelos profissionais brasileiros são de fácil desmembramento, pois em um estudo feito 

pela instituição americana Stritch School of Medicine – Loyola University Chicago, 

representada por Cooper et.al, (2006), e publicado no conceituado periódico International 
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Journal of Epidemiology reconhecia a capacidade formativa e de atuação dos médicos 

cubanos, exaltando a capacidade humana e tecnológica do modo de se fazer medicina pelos 

profissionais cubanos. 

Dessa maneira, pode se inferir que ao criticar e tentar barrar as propostas do 

PMM, para isso se utilizando de argumentos infundados, os médicos brasileiros deixam a 

entender que o grande problema de se formar mais profissionais e trazer médicos de outras 

localidades é a quebra de reserva de mercado, tão aparente no caso da medicina. 

É necessário também dizer que, apesar dos médicos cubanos terem sido o 

principal foco das críticas, o Brasil recebeu profissionais de 49 países (LUZ, 2015). 

De acordo com Souza (2014) essa RS negativa dos médicos cubanos, 

possivelmente, está ancorada a um sentimento de ameaça aos status da medicina brasileira, 

uma vez que a vinda de médicos de outro país implicará um novo paradigma de cuidados com 

a saúde, diferente da exercida pelos médicos brasileiros. Em decorrência ao sentimento de 

ameaça, os médicos brasileiros direcionam várias críticas aos médicos cubanos, alegando que 

eles não apresentam conhecimento científico suficiente para exercer a medicina no Brasil, 

colocando a todo tempo a qualidade da medicina cubana em dúvida, além de afirmarem que a 

contratação desses médicos poderia colocar em risco a saúde dos pacientes. Para o CFM a 

ausência de validação do diploma dos médicos estrangeiros pelo Exame Nacional de 

Revalidação de Diplomas Médicos coloca a população, especialmente, a de regiões mais 

carentes, vulneráveis à ação de indivíduos sem o devido preparo e qualificação (CRUZ, 

2015). 

Ros (2013) ressalta ainda que esses médicos também não se dispõem a fazer uma 

avaliação de sua capacidade médica ao finalizar seu curso (um revalida para os brasileiros 

formados aqui). Reagem, de forma fascista, à chegada de médicos estrangeiros; sentem-se 

ameaçados; querem o Revalida só para esses médicos, não querem modificação no tempo de 

formatura. Ou seja: expõem-se, enfim, as origens de classe e o tamanho do desafio para se 

cumprir um SUS como foi imaginado. 

Luz (2015) reforça que se nota com suficiente nitidez que emergem ancoragens 

associadas a questões históricas, culturais e ideológicas, que se concretizam na pragmática 

discursiva por meio de objetivações fortes, tais como “formação duvidosa”. Para esse autor 

isso revela  que a vinda dos médicos cubanos tem o poder de amplificar o impacto sobre as 

ancoragens sociais, as quais são estabelecidas a partir da identidade coletiva que se sente 

ameaçada. 
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A palavra acesso aparece no núcleo central na última posição com uma frequência 

de 8 e um rang de 2,625  a RS que aparece aqui é do PMM como mecanismo capaz  de 

proporcionar o acesso da população ao atendimento médico através de uma maior  

disponibilidade de serviços médicos em relação às necessidades dos usuários. Refere-se ao 

acesso à saúde pela adequada distribuição geográfica dos serviços médicos como observado 

nos trechos a seguir: 

  

O PMM proporcionou maior acesso dos pacientes que habitam em áreas de maior 

periferia e de maiores necessidade básicas aos serviços médicos (M17). 

 

Percebemos um aumento do acesso da população aos cuidados médicos e muitas 

vezes de populações que nunca estiveram diante de um médico (M24).  

 

Com o PMM a realidade de muitas comunidades mudou, pois várias doenças desde 

a mais simples ou mais complexas podem ser tratadas diretamente com a 

comunidade sem o paciente precisar se deslocar até um hospital (M26).  

 

Pelo o que tenho visto os médicos do PMM tem chegado a locais que até então não 

tinha médicos (M35).  

 

O PMM ampliou o atendimento para a comunidade deu acesso e aproximou a figura 

do médico ao paciente (M47).  

 

Pinto et al. (2014) afirmam que apesar que o PMM ter sido  criado em um 

contexto caracterizado por grande polêmica e debate público, este instituiu-se legalmente e se 

consolida, progressivamente, como exitosa política do SUS na superação do desafio de 

garantir atendimento médico às populações das localidades mais vulneráveis do Brasil. Em 

menos de 10 meses de implantação do programa, seus resultados superam os sete anos 

anteriores de ingresso de médicos brasileiros na atenção básica e de ampliação efetiva do 

acesso e da população coberta. 

Campos (2015) frisa que o PMM trouxe importante benefício imediato a milhões 

de brasileiros ao ampliar o acesso e garantir o direito à saúde através da APS. 

O PMM trouxe mais de 10 mil médicos para atuar nas ESF(s) em mais de três mil 

municípios, ampliando a cobertura da assistência médica há mais de 50 milhões de brasileiros. 

Assim essa RS se ancora no texto da Constituição Federal de 1988 que traz o conceito de 

dever do Estado na garantia do direito à saúde 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 (BRASIL, 1998; BRASIL, 2015). 

O quadrante referente à 1
ª
 periferia é formado por cinco evocações: politicagem, 

áreas-rurais-periféricas-carentes, infraestrutura-inadequada, vínculo-empregatício-
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precário-exploração e  desorganização. Pode-se perceber que há uma maior predominância 

de léxicos de cunho negativo, constituindo-se como os prováveis elementos da 1ª periferia da 

RS dos médicos brasileiros das ESF(s) entrevistados sobre o PMM. 

A palavra politicagem é a primeira que aparece na 1
ª
 periferia com frequência 20 

e rang 2,950; a RS aqui expressa é que a iniciativa do PMM apresenta conotação político-

partidária-eleitoral tendo motivação eleitoral. Como pode se constatar nos enunciados 

sequentes: 

 

Porque considero que embora o programa tenha seu lado positivo (por parte de 

supervisores, tutores e médicos) há a questão da politicagem, barganha de votos. O 

PMM foi realizado para promoção do governo federal não tendo como objetivo a  

melhoria da saúde (M8).  

 

O PMM foi implantado em caráter emergencial de maneira mal elaborada, 

desorganizada para suprir uma demanda populista de um governo que na época 

(2013) sofria baixa de popularidade e com manifestações (M11).  

 

O impacto deste programa sobre a saúde pública não passa de demagogia e 

politicagem (M12)  

 

O governo usa a ignorância da população carente para ganhar votos alocando 

médicos, sempre estrangeiros no território nacional (M14).  

 

O programa foi realizado para eleger a nossa presidente. Também acredito que este 

programa não resolveu os problemas da população (M34).  

 

O programa inicial foi mais uma política, ou seja, ganho de votos. Foi uma medida 

eleitoreira (M39).  

 

A RS de politicagem presente nos discursos está em harmonia com o que Alessio 

(2015) afirma que a instituição do PMM foi carregada de contestações judiciais e choques 

valores originadas dos médicos e suas entidades de classe profissional. Desprezando as 

concepções coletivas em torno da gênese e expansão do SUS e também em torno do tema 

formação de Recursos Humanos para o SUS, a atitude de criação do PMM foi interpretada 

pelas entidades médicas como sendo uma decisão unilateral do governo, eleitoreira e sem 

planejamento. 

Em investigação qualitativa sobre a percepção dos médicos sobre o PMM 

realizada por Santos (2014), os entrevistados também desvelaram que o PMM se tratava de 

marketing político que visava à reeleição da presidente em vigência. Todavia, um dos 

principais argumentos contra o PMM proferidos pela categoria médica era que o programa 

não passava de um blefe político, visando maquiar a situação de deficiência de recursos 

estruturais e humanos no SUS. 
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O estudo de Luz (2015) também encontrou a palavra “política” na periferia das 

representações sociais sobre o PMM no Jornal a Folha de São Paulo, sendo que nesse estudo a 

evocação também expressava a forte conotação político-partidária-eleitoral. Esse autor afirma 

ainda que os resultados da pesquisa que fez apontam para uma visão que o pretexto de que o 

PMM seria um programa eleitoreiro dá sustentação a críticas que apontariam a  falta de 

sustentabilidade e caráter provisório ou improvisado. 

O estudo de Sena et al. (2015) assevera que alguns alunos de medicina 

apresentam a percepção de que o PMM se trata apenas de uma iniciativa política. 

O estudo de Souza (2014) também identificou que a mídia do Portal Médico 

construiu um discurso que o PMM foi criado com fim eleitoreiro e baseado numa campanha 

da mídia para sustentá-lo. 

Pode-se deduzir que a RS de politicagem referente ao PMM possa estar ancorada 

ao contexto e momento de anúncio do PMM que ocorreu em um período de grande 

movimentação política no país, em um momento em que protestos de rua se propagaram por 

várias regiões brasileiras na ação pela redemocratização do Brasil. Esses movimentos de 

junho de 2013, mesmo que de formato desordenado, heterogêneo e incoerente expressavam o 

descontentamento da população em relação ao poder executivo em todos os níveis de governo 

(CARVALHO, 2014). 

A insatisfação com as ações de assistência à saúde e a falta de médicos estiveram 

fortemente presentes nesses protestos. E foi no embalo desses protestos, que a saúde apareceu 

exercendo papel de destaque nos apelos por todo o país. A população exigia melhores 

condições de saúde e um serviço de qualidade (PINTO et al., 2014; SOUZA, 2014), tendo 

como queixas principais a falta de profissionais médicos  e a demora no atendimento 

(SOUZA, 2014 ). 

Outros movimentos também emergiram no cenário nacional em decorrência dos 

problemas enfrentados pela população em função da falta de médicos na rede pública de 

saúde, a exemplo da Frente Nacional de Prefeitos que, em março de 2013, lançou a campanha 

“Cadê o Médico” com o propósito de reivindicar a presença desses profissionais nos locais 

não atendidos (MORAIS et al., 2014; KAMIKAWA; MOTTA, 2014). 

E foi no clima dessas manifestações políticas intensas e como resposta às 

tentativas fracassadas e a essas manifestações, que o PMM foi instituído pelo governo federal, 

no dia 8 de julho de 2013 (PINTO et al., 2014). Pode-se inferir, nesse sentido, que todo esse 

contexto pode ter fortalecido a objetivação de o PMM ser um programa de caráter meramente 

político. 
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A expressão áreas-rurais-periféricas-carentes é a segunda apresentada na 1
ª
 

periferia com frequência de 11 e rang de 3,455; a RS é que o PMM é visto como um 

programa para populações longínquas e pobres. Como evidenciado nos discursos em seguida: 

 

O intuito do PMM é colocar os médicos em regiões carentes. São regiões que os 

médicos brasileiros não querem ir à maioria das vezes porque é muito precária. São 

regiões que é muito difícil de estar ali (M4). 

 

O programa visa levar atendimento médico a toda a população brasileira atendendo 

periferia e municípios carentes desprovidos de atenção básica à saúde (M5).  

 

A distribuição de médicos recém-formados ou estrangeiros nas regiões rurais e 

carentes pode suprir a falta de mão de obra, uma vez que os profissionais brasileiros 

e mais experientes não querem renunciar ao conforto dos grandes centros (M12).   

 

Os médicos do PMM têm chegado a locais que até então não tinha médicos em 

comunidades rurais e periféricas que são extremamente carentes (M35).                                    

 

A RS presentes nestes discursos de que o PMM é para áreas-rurais-periféricas-

carentes dialoga com os objetivos previstos na Lei nº 12.871 (Brasil, 2013d) que criou o 

PMM.  Isso demonstra que esses atores sociais possuem uma RS do PMM que se ancoram em 

conhecimentos das políticas públicas de saúde implementadas no país, pois para um 

município se inscrever no PMM  deve preencher a condição de pertencer a um dos perfis 

definidos pelo Ministério da Saúde que são:  estar localizados em áreas de difícil acesso e 

provimento de médicos e população em situação vulnerável. Além desses, devem se 

enquadrar em, pelo menos, um desses outros requisitos: municípios com 20% ou mais da 

população vivendo em extrema pobreza; estar entre os 100 municípios com 80.000 habitantes 

com menor número de renda per capta do país e alta vulnerabilidade social; áreas situadas em 

Distritos Sanitários Indígenas e áreas referentes aos 40% dos setores censitários de municípios 

com população em extrema pobreza (BRASIL, 2013d). 

A evocação infraestrutura–inadequada  com frequência 10 e rang 3,00 é a 

terceira expressão da 1
ª
 periferia. Segundo Santos (2014), as tentativas de invalidar as ações 

do PMM foram diversas e uma das RS mais generalizados na mídia sobre o PMM e em notas 

da associação médicas foi o da falta de estrutura como o real problema do SUS. Neste estudo, 

também não foi diferente, sendo que para os médicos entrevistados a ausência de 

infraestrutura apropriada é vista como fator determinante para não fixação dos profissionais 

médicos em áreas remotas como observado nos trechos a seguir: 

 

As regiões que não tem médicos são regiões que falta infraestrutura. Então 
nenhum profissional consegue trabalhar frente a estas situações (M4).  
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A falta de assistência médicas em algumas localizações geográficas (carentes) não é 

devido à falta de profissionais no país, mas sim ao descaso de investimentos no local 

de trabalho e desvalorização do profissional (M10).  

 

A saúde pública brasileira pede socorro e a falta de médico em regiões interioranas 

carentes é das menores. Muitos morrem em filas de hospitais aguardando consultas, 

exames, internações, cirurgias. Falta respeito com a saúde. Falta investimento em 

infraestrutura. Os hospitais públicos atualmente não possuem materiais simples 

como luvas, remédios e anestésicos. Cirurgias estão sendo canceladas. É necessário 

uma profunda reestruturação da saúde antes de se implementar programas como o 

mais médicos. Pois muitos postos de saúde da atenção básica também não têm 

estrutura mínima para o atendimento. A consulta médica é importante, mas se não 

houver medicamentos, consultas com especialistas, exames, encaminhamento a 

outros níveis da saúde não conseguiremos promover saúde a determinada população 

(M11).  

 

O trabalho do médico não é suficiente para resolver o grande problema da saúde 

pública no Brasil. Ele necessita de uma equipe bem treinada de uma unidade bem 

equipada.  Faltam hospitais de referência, estrutura de transporte enfim falta tudo! 

(M12)  

 

Para se ter saúde tem que ter condições básica para atendimento para o médico 

exercer sua profissão dignamente com responsabilidade, profissionalismo, não 

adianta querer saúde se não tem uma infraestrutura adequada dos postos e dos 

hospitais (M30).  

 

As RS presentes nos discursos aqui apresentados afirmam objetivamente que a 

precarização nas condições de trabalho é o que tem contribuído para que os médicos não se 

sintam atraídos para trabalhar e permanecer nas periferias e no interior do país. 

Para Silva, Silva e Rocha (2014) fica evidente que existe outra visão, que 

confronta de um lado a saúde pública e de outro a saúde privada, e existe uma tendência, 

desde a formação do médico, que pressupõe uma valorização da saúde privada em detrimento 

à saúde pública. 

Os discursos aqui apresentados permitem constatar a presença de componentes 

ideológicos, históricos e estruturais que se ancoram no modelo tecnoassistencial ou da 

medicina científica que é um modelo de saúde de base privada na qual há necessidade da 

presença de um alto aparato tecnológico para assistência à saúde. Isso justifica a concentração 

regional e nos grandes centros urbanos dos recursos humanos e tecnológicos para a atenção à 

saúde. Esses discursos se distanciam das políticas públicas de saúde atuais propostas por meio 

do modelo de assistência à saúde executado no primeiro contato no SUS através da medicina 

comunitária e da APS. 

Nas sociedades capitalistas, a prática médica tem sua evolução histórica balizada 

pela vinculação da medicina com componentes políticos, ideológicos e econômicos que se 
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institucionalizam em torno do capitalismo em que dois paradigmas, o da medicina científica e 

o da medicina comunitária, estão em disputa (LIMA, 2013). 

A medicina científica, hegemônica, desde o começo do século XX, dita 

flexneriana, caracteriza-se por concepção mecanicista do homem, redução a-social e a-

histórica da doença sua dimensão biológica, individuação de seu objeto, crescente 

corporificação do conhecimento em tecnologia de alta densidade de capital, além da ênfase 

nos aspectos curativos da medicina, caráter urbano-cêntrico e hospital-cêntrico e exclusão de 

formas alternativas de práticas (MENDES, 1984). 

Já a medicina comunitária emerge nas últimas décadas do século passado como 

uma prática médica não hegemônica complementar à medicina científica e destinada a 

populações marginalizadas. Caracteriza-se por utilização de equipe de saúde com abordagem 

multiprofissional, destecnificando o ato médico e uso de tecnologia própria, buscando a 

integração de ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação em saúde e a hierarquização 

dos serviços para universalização dos cuidados primários, a inclusão de práticas médicas 

alternativas e a utilização da participação social como uma nova composição de trabalho 

dirigida a categorias sociais excluídas do cuidado médico (MENDES, 1984). 

No entanto, apesar da proposta das políticas públicas de saúde do país sejam 

voltadas para medicina comunitária, Ros (2013) afirma que o desejo dos médicos brasileiros  

é: trabalhar em cidade grande ou de litoral, especializar-se em tecnologia dura e receber altos 

salários, consultório privado, hospital, especialidade de ponta; e sentem-se inseguros e 

despreparados para enfrentar os desafios impostos pela tecnologia leve e o trabalho no 

interior.  

Ros (2013) frisa ainda que os médicos brasileiros não se dispõem a ir para 

pequenas cidades do interior da Amazônia ou do Nordeste, mesmo com altos salários, e 

justificam que é por não terem disponibilidade de equipamentos de alta tecnologia ou planos 

de carreira. É nesses locais, porém, que habitam, pelo menos, trinta milhões de brasileiros e 

não podem esperar esses equipamentos para serem atendidos. Vão morrer antes, de diarreia, 

infecção respiratória, hipertensão e doenças por falta de vacinação que são patologias que não 

exigem a presença de alto aparato tecnológico para sua condução clínica. 

Luz (2015) afirma que esse modelo tecnoassistencial ou da medicina científica 

hegemônica para os médicos brasileiros contrasta, em muito, com a experiência cubana de 

saúde (integralmente estatal) e que apresenta indicadores positivos, alguns superando, 

inclusive, países em estágio superior de desenvolvimento econômico e tecnológico, segundo 

dados da OMS (2014). 
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É possível considerar, portanto, que o valor simbólico de mudança representado 

pelo modelo de saúde e (re)apresentado pelos médicos cubanos, contribua para a percepção de 

ameaça à identidade coletiva, colabore para a elaboração de representações  negativas sobre o 

PMM  voltadas para  manter a identidade desse grupo social mais fortemente entrelaçados 

com esse modelo de saúde tecnoassistencial e de base privada. 

A evocação vínculo- empregatício-precário-exploração apareceu como o quarto 

elemento da 1
ª
 periferia. Os significados da RS trazidos pelos discursos desses atores sociais 

sugerem uma crítica à ausência de planos de carreira para os médicos do SUS e ao tipo de 

contrato de trabalho dos médicos,  sobretudo dos cubanos no PMM com o governo federal, 

que é visto pelos médicos entrevistados como frágil e ilegal, uma vez que, segundo eles,  fere 

leis trabalhistas do país: 

 

Em vez de trazer médicos estrangeiros o governo poderia criar planos de carreira 

para os médicos brasileiros para que os recursos fiquem no nosso país e 

movimentem a economia. É urgente! Tem que realizar o plano de carreira para 

médicos de atenção primária! (M20). 

 

A remuneração insatisfatória e a falta de plano de carreira e contratos extremamente 

frágeis são condições que elenco de modo sucinto como os principais entraves a 

fixação dos médicos no interior do país (M23). 

 

O programa foi realizado de forma irresponsável tirando direitos básicos trabalhistas 

do profissional médico cubano (M34).  

 

Porque existe diferença de tratamento entre esses profissionais? Não existe lei 

trabalhista? Porque que o profissional que trabalha (médico) recebe apenas parte do 

salário repassando o restante para o governo? (M37).  

 

Outro ponto que deve ser destacado é a exploração que estes médicos cubanos estão 

vivendo no Brasil, pois recebem uma pequena quantidade de dinheiro para 

sobreviverem e o restante do dinheiro é enviado para Cuba (M42). 

 

Dentre as RS(s) apresentadas pelos atores sociais entrevistados, estão  as 

controvérsias em relação à empregabilidade do profissional de saúde, pois para eles a  

situação trabalhista do PMM, onde o médico é contratado por três anos com a possibilidade se 

prorrogar por igual período seu contrato de trabalho e a contratação dos cubanos via convênio 

com o governo de Cuba é um dos problemas do PMM. 

A RS de vínculos-empregatícios-precários-exploração presente nestes trechos 

ratifica a visão de Campos (2013) que não merece apoio a forma de “contrato” indicada pelo 

governo. Em realidade, é um contrato ilegal e as condições de recrutamento parecem 

inventadas para “espantar” os eventuais candidatos. Primeiro, porque se trata de um 

“contrato” provisório, três anos, prorrogáveis por mais três. O que significa que os médicos 
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deverão deixar todas suas atividades, como plantões e consultórios, para algo que terminará. 

O governo federal dá um péssimo exemplo ao insistir em recrutar pessoal de maneira 

canhestra, à margem da lei, sem segurança ao profissional. As contratações precárias são um 

dos principais problemas do SUS hoje. Por que não propor uma carreira para os médicos da 

atenção básica? Uma carreira do SUS, com financiamento da União, estados e municípios? 

Fazer concursos por estado da federação? Criar um interstício de cinco anos em que o médico 

estaria obrigado em permanecer no posto? Depois, antes de outro concurso, ele poderia 

escolher outra localidade ou outro posto, como ocorre com juízes e promotores. Diante disso,  

há município sem juiz? 

Essa RS se ancora em um fato que causou grande preocupação aos médicos 

brasileiros que é o regime de contratação do PMM que afixa valores e exigências contratuais 

específicas. Santos (2014) afirma que tudo isso fez com que houvesse a adoção de um 

discurso que tentava estabelecer relação entre a precarização do trabalho e o PMM, às vezes 

sendo citado na mídia até como trabalho escravo. 

Alessio (2015) destaca que os discursos de que faltam planos de carreira para o 

médico, amplamente divulgados pelas entidades de classe médica para contrapor ao PMM, 

ressaltam a importância do papel de uma carreira para o provimento e fixação do profissional 

médico. Contudo, omitem os papéis constitucionais de cada ente federativo do país nesse 

quesito e as legislações vigentes a respeito do tema que facilitariam ou dificultariam o 

processo. 

No entanto, no estudo realizado por Medeiros (2014) sobre a motivação dos 

médicos cubanos em participar do PMMB, os médicos afirmam que no PMMB eles têm um 

salário superior ao de Cuba, mas que o fator financeiro não seria a principal motivação para 

atuar no PMMB, mas sim a possibilidade de aperfeiçoamento profissional e a contribuição 

para a melhoria da saúde do Brasil. Os médicos cubanos afirmam que o voluntariado é algo 

comum em Cuba, sendo que estes percebem seu papel de médico como um sacerdócio em que 

a recompensa, nesse caso, é a saúde e o bem-estar de pessoas que em sua maioria das vezes 

não possuem recursos suficientes para custear os gastos com saúde. 

A Diretoria Nacional do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (2013) acrescenta 

que é preciso reafirmar que o principal problema do SUS é a subordinação do setor da saúde à 

lógica de mercado, que se expande sufocando o direito social previsto na Constituição de 

acesso universal à saúde. Essa lógica de mercado trata a saúde - assim como a doença - como 

mercadoria, e o crescimento desse mercado, como vem ocorrendo no país, faz com que a 
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saúde se distancie dos princípios que orientam o SUS como expressão da saúde,  um direito 

de cidadania. 

A lógica mercantilista aliada ao corporativismo não deixa dúvidas de que a 

organização do trabalho dos profissionais de saúde, sobretudo o dos médicos tem base sólida 

e respondente aos anseios de mercado. O que automaticamente coloca a classe médica alerta e 

em posição de ataque ao sinal de qualquer mudança na ordem organizacional do trabalho e do 

assalariamento da categoria (SANTOS 2014). 

A lógica correspondente à reclamação no que se refere à contratação de novos 

médicos com um salário abaixo dos rendimentos de um médico comum que trabalha em mais 

de um emprego faz com que a demanda por atendimento caia e consequentemente o lucro do 

médico que atende em demanda privada ou público/privada, caia (SANTOS, 2014). 

A quinta palavra que aparece na 1
ª
 periferia é desorganização com frequência 8 e 

rang de 3,375.  Nessa RS, o PMM é visto como um programa  desorganizado no que se refere 

a aspectos relacionados principalmente à seleção, distribuição dos profissionais pelo país e  na 

gestão das relações entre gestores municipais e profissionais:  

 

O PMM é desorganizado, pois os estrangeiros deveriam ir para áreas mais carentes, 

mas eles não estão colocando nem os estrangeiros para irem para as áreas mais 

carentes. Então porque que os brasileiros seriam obrigados? Quando falo da 

desorganização governamental é porque a gente vê muito médico estrangeiro 

ocupando cargos em municípios e não deveriam estar ocupando, pois ali não falta 

médico (M4). 

 

Acredito que o projeto tenha excelentes intenções em melhorar a atenção básica no 

país, no entanto, ainda acho muito desorganizado e injusto. Por exemplo, em Montes 

Claros formam-se aproximadamente 300 médicos por ano, no entanto, a cidade 

recebeu diversos profissionais intercambistas cubanos, e os médicos daqui tem que 

procurar emprego em outras cidades. Não há homogeneidade no atendimento das 

exigências para seleção. Não há distribuição adequada dos médicos estrangeiros. 

Não se prioriza o necessário na realidade, e sim o que mostra em números. Só estou 

no programa porque continuei na cidade onde moro, com um bom salário, mas vejo 

como o programa é desorganizado e limitado. Se realmente funcionasse a saúde 

como um todo poderia melhorar sim (M15).  

 

O PMM ampliou o atendimento para a comunidade , deu acesso e aproximou a 

figura do médico ao paciente. Porém de forma desarticulada mais desorganizada e 

sem seguimento de metas (M47).  

 

A forma de classificação ainda é um pouco obscura e desorganizada e também o 

modo como os estrangeiros estão sendo alocados também. Autorizar diplomas sem 

tradução mais ainda? Como explicar tantos médicos brasileiros que gostariam de 

entrar no PMM e não conseguem? E tantas faculdades de medicina e ainda falta 

médico para a população? ( M25) 

 

A RS presente nesses trechos sobre a desorganização no PMM se ancora em 

discursos amplamente divulgados pela mídia. Em estudo de Segalin (2013) acerca das ofertas 
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de imagem produzidas pela revista Veja sobre o PMM, a autora identificou que de forma 

geral a Veja cria uma imagem de que o PMM é desorganizado, destacando principalmente as 

dificuldades e entraves em sua implantação e enfatiza também a desorganização nas regras de 

escolha e seleção dos profissionais para participarem do PMM. 

Na 2ª periferia, aparece uma única expressão que é  desvalorização-médicos- 

brasileiros com frequência 7 e rang 3,143. A RS é que o chamamento de profissionais 

estrangeiros feito através do PMM desvalorizou a classe médica brasileira. Os enunciados 

também deixam transparecer a preocupação com a desvalorização do profissional médico 

caso comece a haver um excedente desses profissionais no mercado: 

 

Acredito que os médicos se sentiram desvalorizados com a irregularidade da trazida 

dos médicos estrangeiros no país sendo que os próprios médicos brasileiros não 

conseguiram entrar no programa. Então acabaram que deixaram para traz muitos 

médicos brasileiros. Sendo que na minha própria cidade eu tentei uma vaga e não 

consegui, mas existem aqui cubanos ocupando as vagas que eu não consegui. Então 

não consegui entrar porque eles vieram. Discriminou alguns brasileiros foi 

considerado mais o pessoal de fora, mas até que os médicos do próprio país (M3).  

 

O programa é muito bom, mas primeiro tinha que valorizar os brasileiros, pois nós 

nascemos aqui, estudamos aqui e vivemos aqui (M4).  

 

E o mais médico veio principalmente com incentivo salarial que é muito bom. Aí 

coloca estrangeiros ao invés de colocar brasileiro. Deveria primeiro valorizar mais 

os médicos brasileiros. Têm muitos médicos aqui. Aqui em nossa cidade forma 200 

por ano. A maioria gosta e de trabalhar, mas sem estrutura não dá. Tem valorizar o 

médico brasileiro. Coisa que este governo não valorizou. Deixou desejar (M4).  

 

Ao invés dos médicos estrangeiros preencherem vagas em rincões da Amazônia ou 

sertão nordestino foram alocados em regiões metropolitanas das diversas capitais 

como Belo Horizonte, Brasília, Recife, São Paulo. Muitas vezes tornando o emprego 

do médico brasileiro que já estava instalado nesses locais e foi demitido e 

desvalorizado para que o cubano tomasse posse. Hoje se percebe que com maior 

paciência, cooperação e boa vontade do governo daria para se implementar o PMM 

apenas com a presença de médicos formados no Brasil, tendo em vista ainda a 

enorme quantidade de novos médicos formando a cada semestre oriundos das várias 

faculdades de medicinas abertas mesmo em locais sem estrutura (M11).  

 

Pois o motivo para a criação do programa segundo o próprio governo era levar 

médicos estrangeiros para as regiões mais necessitadas e que somente teria médicos 

estrangeiros quando os brasileiros não completassem o quadro de vagas. Mas como 

explica-se  o fato de termos estrangeiros em grandes centros? De médicos brasileiros 

tentarem e não conseguirem em lugar que depois os estrangeiros conseguem? E de 

profissionais serem demitidos ou desvalorizados para contratação de estrangeiros? 

Ainda há regiões que estes estrangeiros poderiam ser alocados (M25). 

 

A RS presente nessas falas reafirma o que Alessio (2015) atesta que é possível 

notar os enormes choques e disputas ocorridos na esfera do PMM entre os profissionais 

médicos e entidades de classe médicas e o governo federal. O pensamento de que o PMM 

teria sido uma ofensa pessoal aos médicos do Brasil, responsabilizando-os pela assistência à 
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saúde insuficiente e desvalorizando o profissional brasileiro diante do estrangeiro também foi 

uma mensagem largamente espalhada entre os médicos pelas entidades. O governo, ao dizer 

que médicos estrangeiros eram indispensáveis nesta temporada por não existir médicos 

brasileiros interessados em trabalhar em determinadas localidades do país em número 

satisfatório, teve o entendimento, por parte das entidades, de que tal escolha era interpretada 

pela gestão federal como de questionamento da postura dos médicos brasileiros. Portanto, se a 

premissa do governo é de carência do profissional no mercado, o entendimento é de que os 

médicos não se disponibilizariam a atender a uma chamada para o PMM, pois já estariam 

exercendo a medicina em outras especialidades e ocupando outros níveis de assistência que 

não a APS. 

Luz (2015) em estudo sobre RS sobre o PMM no Jornal a Folha de São Paulo 

também encontrou o lexema troca como muito frequente, sendo que esse termo se refere à 

troca de médicos ou profissional, o que estaria relacionado ao fato de as entidades 

representativas dos médicos denunciarem municípios que estariam trocando médicos 

brasileiros das suas equipes de atenção básica por médicos do PMM. 

A alegação de que ao implantar o PMM o governo federal estaria privilegiando 

uma maior ocupação de médicos estrangeiros que estariam ocupando o lugar dos médicos 

brasileiros não encontra respaldo na Lei nº 12.871/2013 que instituiu o PMM, que  em seu 

Artigo 30, delimita o número de médicos estrangeiros no Projeto Mais Médicos para o Brasil 

a 10% do número total de médicos com inscrição definitiva no Brasil. Esse  número é até 

inferior ao de outros países como os Estados Unidos da América (EUA) contam com 25% da 

sua força de trabalho médico composta por médicos estrangeiros (ou que se formaram no 

exterior), a Inglaterra com 28,3%, o Canadá com 23,1% e a Austrália com 26,5%. Dessa 

maneira, mais de 50% desses médicos possuem diploma estrangeiro dos EUA e Inglaterra 

(60,2% e 75,2% respectivamente) e vêm de países de baixa renda, como Filipinas e Índia 

(ALESSIO, 2015).  

O discurso de que, ao criar o PMM, o governo federal desvalorizou os médicos 

brasileiros ao realizar o chamamento internacional antes de dar oportunidade para os médicos 

brasileiros também contradiz a literatura, pois segundo Marciel Filho (2007) e Carvalho 

(2013b), houve várias iniciativas governamentais para o enfrentamento da carência de 

médicos no Brasil, tentando utilizar exclusivamente a mão de obra médica de brasileiros, que 

foram implantadas antes do PMM como Projeto Rondon e PIASS implantados antes mesmo 

da criação do SUS e PISUS; PSF; PITS; FIES e PROVAB após a criação do SUS. 
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Em estudo titulado “Continuity and change in human resources policies for 

health: lessons from Brazil”,  Buchan, Fronteira e Dussault (2011)  concluem que, ao longo 

dos anos e com significativas mudanças no processo político brasileiro, nem todas as 

iniciativas de provimento de profissionais médicos obtiveram igual sucesso, mas a dinâmica 

de investimento em políticas para Recursos Humanos em Saúde foi mantida. Ratificam ainda 

que os três fatores fundamentais de estrangulamento para o desenvolvimento do SUS, desde a 

década de 80 são as (i) Competências insuficientes e acesso limitado a treinamentos dos 

profissionais de saúde e distribuição desequilibrada destes; a incapacidade de lidar com 

questões locais de gerenciamento de Recursos Humanos em Saúde (RHS) e a ausência de 

ligação entre os setores de educação e treinamento dos profissionais de saúde e o sistema de 

saúde. Percebe-se também que o SUS não poderia esperar que o sistema educacional tivesse 

iniciativa própria em preparar profissionais para fortalecimento das políticas de saúde pública 

no país. 

O quadrante inferior esquerdo contém duas evocações: expansão-valorização-

ESF-APS e médicos-cubanos as quais são consideradas como o provável elemento de 

contraste da RS dos médicos entrevistados sobre o PMM.  

A evocação expansão-valorização ESF-APS é a primeira evocação da zona de 

contraste com frequência de 7 e rang de 2,143. Essa expressão evocada relaciona o PMM 

como um fator facilitador do fortalecimento da ESF/APS no país, uma vez que proporciona a 

ampliação da cobertura médica: 

 

O PMM meio que estruturou um pouco mais a saúde Brasil porque a gente vê muito 

médico que não quer trabalhar em certas regiões e na APS e isto meio que forçou a 

ida de médicos cubanos para estas regiões e expandiu a APS (M4).  

 

Acredito que o PMM leva ao cidadão brasileiro independente de raça, cor, credo ou 

classe social o direito da saúde. O programa apesar das limitações funciona com 

semente que germina. Dando ao cidadão o acesso à saúde. 90% dos problemas 

podem ser resolvidos na APS. E o PMM é a força tarefa que possibilita o 

fortalecimento da APS (M46).  

 

O objetivo do PMM é levar assistência médica a toda à população brasileira através 

da APS no SUS. Ë muito gratificante encontrar uma população satisfeita não 

somente pela presença do médico cubano, mas sim devido atendimento humanizado 

e de qualidade. Isso valoriza a APS. (M31). 

  

A RS presente nesses discursos se ancora na Lei 12.871 que instituiu o PMM 

(BRASIL, 2013d), pois um dos objetivos desta é fortalecer a prestação de serviços de Atenção 

Básica em saúde no País. 
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Para a OPAS (2015), o PMM reforça uma importante característica do sistema de 

saúde brasileiro que é o deliberado estabelecimento da APS como um elemento de 

coordenação da rede de serviços de saúde, o que tem sido construído através do 

desenvolvimento de uma abordagem baseada na comunidade para prestação de cuidados 

primários de saúde. 

A expressão médicos-cubanos aparece como a segunda evocação da zona de 

contraste com frequência 7 e rang 2,714. Não o médico isoladamente, nem o médico de outra 

nacionalidade, mas, especificamente, o médico cubano como se pode perceber em vários 

discursos. Pode-se deduzir que o destaque da nacionalidade cubana possa estar associado ao 

fato que em torno de 63% (11.621) dos médicos participantes do PMMB são de Cuba e 

somente 8,37% de outras nacionalidades (SAGE,2015).  

O estudo de Luz (2015) também encontrou a palavra “Cubano” como a mais 

frequente com 1.234 citações. Esse autor reforça ainda que é inevitável cogitar-se que tal 

densidade simbólica do lexema “cubano” esteja relacionada à questão ideológica que envolve 

o regime socialista cubano. Assim, é possível se cogitar que o aspecto ideológico que 

perpassa o termo “cubano” tenha contribuído para essas objetivações negativas da RS do 

PMM.   

Após uma análise geral dos resultados com base no quadro de quatro casas de 

Vérges  gerada pelo software EVOC® , cabe uma discussão mais detalhada para compreensão 

da RS sobre o PMM  suas ancoragens e objetivações através da análise da árvore de 

similaridade e grafo de similitude gerados pelo software CHIC®  versão 4.1, uma vez que 

essa análise traz informações essenciais para a compreensão da  representação. 

Na árvore de similaridade (FIG. 4), são apresentados conjuntos de pares ou trios 

de palavras que parecem “ir juntas”, ou seja, associadas. Segundo Flament (1986, p.141), 

“admite-se que dois itens serão mais próximos na RS quanto mais elevados for o número de 

indivíduos que os tratem da mesma maneira”, assim observamos que os diferentes elementos 

que compõem o quadro de quatro casas se relacionam independente do quadrante ao qual 

pertencem. 

No grafo de implicação (FIG. 5), a relação entre os termos expressa por meio da 

força das ligações que constituem o caminho pelo qual os sujeitos relacionam as palavras, 

contribuindo para a compreensão da RS desse grupo. Desse modo, o panorama composto do 

quadro de quatro casas, da árvore hierárquica e do grafo de implicação chama a atenção para a 

forma como esses sujeitos representam a o PMM. Ao priorizar somente o PMMB destaca-se o 

recrutamento internacional dos médicos em detrimento aos outros objetivos do PMM. 
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Neste estudo, evidenciam-se as tensões decorrentes dos interesses defendidos 

pelas entidades e classe médica e as responsabilidades públicas, como pode ser verificado na 

análise da árvore de similaridade geradas pelo software CHIC®  versão 4.1. Observa-se que 

há dois grandes grupos de evocações que não apresentam ligação entre si; sendo o primeiro 

composto por dois subgrupos constituídos pelas evocações acesso e expansão-valorização-

ESF-APS, médicos-cubanos e o segundo subgrupo formado pelos vocábulos vínculo-

empregatício-precário-exploração, infraestrutura-inadequada e áreas-rurais-

periféricas-carentes. O segundo grupo de evocações também é composto por dois subgrupos, 

sendo o primeiro formado pelas evocações corrupção, profissionais-despreparados, 

desvalorização-médicos-brasileiros e o segundo pelos termos ineficiente-paliativo, 

politicagem, e desorganização. 

Observa-se que o primeiro subgrupo de expressões é formado por duas evocações 

acesso e expansão-valorização-ESF-APS de onde pode se inferir a objetivação da RS do 

PMM como programa para fortalecer APS. É importante destacar que essa RS ancora-se 

nos objetivos previsto na Lei nº 12.871 que criou o PMM (BRASIL, 2013d). Isso demonstra 

que esses atores sociais têm conhecimento das políticas públicas de saúde implementadas no 

país, porém, ao representá-las enfatizam apenas esses aspectos.  

É importante destacar que a análise do Complex do software EVOC® 2005 

demonstrou que essas duas evocações (acesso e expansão-valorização-ESF-APS)   

apresentaram maior frequência entre os médicos participantes do PMM (10), supervisores (1) 

e tutores (7).  

O perfil desses 10 médicos participantes é em sua grande maioria (8) de recém-

formados. Acredita-se que essa visão diferenciada dos demais colegas seja resultante primeiro 

de uma formação na graduação que já reorienta a formação em Saúde no SUS, enfatizando 

uma formação profissional para atender o fortalecimento da APS no Brasil. Outra hipótese 

que explica tal resultado seria que o curso de capacitação e especialização em Saúde da 

família ofertada pelo Ministério da Saúde para todos os médicos participantes do programa 

possa estar contribuindo para a aproximação dos discursos destes com o discurso da saúde 

coletiva e um distanciamento dos discursos da mídia e das entidades de classe.   

Com relação ao supervisor e aos tutores a presença da objetivação “programa de 

fortalecimento e acesso a APS”, também se aproxima do campo conceitual da saúde pública 

pode ser explicado porque em sua grande maioria (6) possuem especialização em saúde da 

família e 2 possuem mestrado na área de saúde coletiva. Além disso, esses profissionais são 
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docentes na área de saúde coletiva e possuem mais de 10 anos de atuação em saúde pública e 

especificamente na APS. 

É importante ressaltar também que essas evocações acesso e expansão-

valorização-ESF-APS estão relacionadas com uma alta similaridade (0,99) à evocação 

médicos-cubanos na árvore de similaridade (FIG. 4). Isso leva à inferência de outra 

objetivação “programa de médicos cubanos”, pois esses atores associam o acesso, a 

expansão e valorização da ESF/APS no Brasil como sendo viabilizados pela vinda dos 

médicos estrangeiros, mais especificamente dos cubanos.  

O segundo subgrupo do primeiro grupo da árvore de similaridade é composto por 

três evocações da RS (vínculo-empregatício-precário-exploração, infraestrutura-

inadequada e áreas-rurais-periféricas-carentes) objetivadas como “programa de 

precariedades”, sendo que a RS do PMM está associada à ideia de condições indignas de 

trabalho para os médicos.  Por meio dessa objetivação os médicos parecem deslocar o 

problema da falta de estrutura física do SUS e do plano de carreira para sobrepô-lo a outro 

que é falta desses profissionais, de modo a justificar o porquê de não se contratar mais 

médicos estrangeiros para clinicar no país e a prever um provável fracasso do programa. 

A objetivação "programa dos médicos cubanos" assume alto valor simbólico, 

pois catalisa um conjunto de RS que configuram o campo da representação: a relação de Cuba 

com a esquerda (PT) e com um projeto de saúde coletiva (não privacionista), a política atual 

no Brasil ou a relação de Cuba com um projeto de saúde em disputa no país. Nesse contexto, 

a objetivação “programa de precariedades” contribui para desqualificar o PMM, exaltando 

a precariedade da infraestrutura e das condições de trabalho. Ambas as objetivações 

evidenciam a luta pelo território profissional por partes dos médicos brasileiros.  

O segundo grupo da árvore de similaridade também é composto por dois 

subgrupos, sendo o primeiro, composto pelas evocações corrupção, profissionais-

despreparados, desvalorização-médicos-brasileiros e o segundo pelas evocações 

ineficiente-paliativo, politicagem e desorganização.  Por meio dessa análise evidenciam-se 

objetivações negativas do PMM como programa de politicagem, programa de médicos 

despreparados e programa de médicos importados. 

É importante destacar que os resultados da árvore de similaridade (FIG. 4) são 

confirmados no grafo de implicação (FIG. 5) segundo a qual a relação entre os termos 

expressa por meio da força das ligações mostra o caminho pelo qual os médicos entrevistados 

relacionam as palavras, contribuindo para a compreensão da RS desse grupo. 
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Portanto, esses dados permitem deduzir a priori que a RS desses atores sociais em 

sua grande parte não se ancora em torno dos conceitos da saúde pública/coletiva, explícitos 

pelos objetivos da legislação que instituiu o PMM. Ao contrário, o que se infere, dessa 

análise, é que, em grande parte, as evocações e discursos dos médicos entrevistados 

demonstram ancoragens nas tensões geradas por interesses conflitantes na implementação do 

PMM que interviu em estruturas cristalizadas da profissão médica e suas relações de poder 

com o poder público e a sociedade, sendo esses discursos os mesmos presentes na mídia e das 

entidades representativas da corporação. 

 

6.2 Discussão dos Resultados Referentes aos Atores Sociais Gestores das ESF(s) 

 

6.2.1 Discussão sobre a caracterização dos atores sociais gestores das ESF(s) 

 

Na análise do perfil dos 84 gestores das ESF(s) estudadas (TAB. 9,10 e11), 

percebe-se que a maioria é do sexo feminino, adultos jovens possuindo de 25 a 39 anos de 

idade, 98,8% são enfermeiros, têm menos de 10 anos de formação, estão há menos de cinco 

anos na ESF(s) na qual são gestores, são especialistas, possuem dedicação exclusiva na 

ESF(s) e a maioria avaliaram o PMM como bom. Com relação à gestão direta ao PMM nas 

ESF(s) somente 25% fazem supervisão direta de médicos que participam do PMM, sendo 

esses avaliados por esses gestores com bom desempenho. 

Os resultados deste estudo corroboram com vários estudos como os de Corrêa et 

al. (2012), Castro et al. (2012), Costa et al. (2013), Marsiglia (2011), Gonçalves et al. (2014), 

Espínola, Lemos e Reis (2011), que analisaram o perfil sociodemográfico e profissional dos 

gestores na APS e também encontraram gestores com o perfil de a maioria de mulheres, 

adultas jovens, com menos de 10 anos de formadas, especialistas, com menos de 5 anos de 

tempo de serviço nas ESF(s)  e a maioria com dedicação exclusiva ao ESF. 

Dados da pesquisa nacional do perfil da enfermagem à categoria profissional de 

enfermagem é predominantemente feminina sendo composta por 84,6% de mulheres 

(COFEN, 2015). 

Para Machado et al. (2010) a inserção da mulher no mercado de trabalho de saúde 

é um fenômeno crescente sendo que atualmente a força de trabalho feminina na saúde 

representa 70% no Brasil. Esse autor destaca ainda que a enfermagem foi a primeira profissão 

feminina universitária no Brasil, sendo esta responsável pela sustentação dos programas de 
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saúde pública inclusive a ESF e garantindo o funcionamento dos serviços de saúde no país 

desde o modelo campanhista de saúde. 

Com relação à variável faixa etária sobre o fato de a maioria serem adultos jovens 

Gonçalves et al. (2014)  sugere que talvez isso esteja  refletindo a menor duração do curso de 

graduação em enfermagem em relação aos demais profissionais ou a menor permanência do 

enfermeiro em serviço da APS. 

Sobre o tempo de trabalho na ESF a maioria relata ter menos de cinco anos de 

atuação e esse resultado corrobora com o de Silva (2011) que afirma que isto se deve à grande 

rotatividade e à pouca disponibilidade de profissionais de saúde para as demandas da APS. 

Em relação à continuidade dos estudos após a conclusão do curso de graduação 

para Correa et al. (2012) fica evidente o empenho dos profissionais da APS na busca por 

capacitações no nível de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Para Costa et al. ( 2013), a 

grande prevalência de profissionais que cursaram ou estão cursando uma pós-graduação 

demonstra uma tendência de busca de melhor qualificação por meio de cursos de 

especialização na área da saúde. Ademais, o Ministério da Saúde tem adotado a estratégia de 

favorecer a qualificação profissional no sentido de fortalecer as políticas no setor público de 

saúde.  

Cabe ressaltar que esse resultado no cenário estudado se deve provavelmente ao 

fato de que Montes Claros (MG) ser considerado um polo universitário no norte de Minas 

Gerais. Sendo que o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) oferece a Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Residência em Medicina de Família e Comunidade. Além disso, na cidade há 

também três cursos de pós-graduação multiprofissional Lato Sensu em Saúde da Família 

oferecidos pela universidade estadual e pelas instituições de ensino superior privadas. Esses 

dados reforçam a ideia de uma força de trabalho qualificada e que continua sua formação 

depois de inserida na APS. 

Sobre o número de vínculos empregatícios observou-se também uma tendência 

compatível com a demonstrada por Gonçalves et al. (2014)  de que o vínculo exclusivo é mais  

frequente no caso dos enfermeiros  quando comparada às demais categorias. 
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6.2.2 Discussão sobre a representação social dos atores sociais gestores das ESF(s) sobre 

o PMM 

  

O decurso do desvendamento das RS dos gestores estudados sobre o PMM 

permitiu identificar 12 evocações associadas ao campo de RS deste grupo expressas no 

quadro de quatro casas de Vérges (FIG. 6). Diferentemente dos médicos, das 12 evocações 

que se apresentam neste grupo social, a maioria (09) (capacitação-profissional-aps, 

médicos-cubanos, população-rural-periférica-carente, expansão-consolidação-esf-aps, 

melhoria-saúde, oportunidade-trabalho, melhoria-qualidade-atendimentos, aumento-

oferta-médicos-sus e ampliação-cobertura-assistência-saúde) faz referência positiva ao 

PMM e que somente 02 evocações são de cunho negativo choque-cultural-idioma e 

profissional-despreparado e 01 evocação médicos-cubanos aparece de forma neutra neste 

grupo social. 

No quadro de quatro casas de Vérges (FIG. 6), podemos observar que os 

prováveis elementos do núcleo central da RS sobre o PMM dos gestores das ESF(s) são as 

evocações: acesso, ampliação-cobertura-assistência-saúde, aumento-oferta-médicos-sus, 

expansão-consolidação-esf-aps, melhoria-qualidade-atendimentos e oportunidade-

trabalho. 

As seis evocações que aparecem como elementos do núcleo central são 

referências positivas ao PMM e são elementos considerados funcionais, pois estão 

relacionados às características descritivas e a inserção do objeto nas práticas sociais (ABRIC, 

2005). Essas evocações presentes no núcleo permitem depreender inicialmente que a RS 

desses atores sociais gestores diferentemente do grupo médico em sua grande parte se 

direciona em torno dos conceitos da saúde pública/coletiva explícitos também nos objetivos 

da legislação que instituiu o PMM. 

 A lei sancionada do PMM propõe ações conjuntas do Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação e tem a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o 

SUS. Dentre os objetivos, pretende reduzir a carência de médicos nas regiões prioritárias; 

fortalecer a prestação de serviços na APS e aprimorar a formação médica. A lei também 

coloca como objetivo do programa a promoção da troca de conhecimentos e experiências 

entre profissionais da saúde brasileiros e os formados em instituições estrangeiras 

(CARVALHO, 2014). 

Ao retornar os objetivos do PMM propostos na Lei nº 12.871 em 22 de outubro de 

2013 apresentados anteriormente neste estudo, fica evidente que a maioria das evocações 
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presentes no núcleo central da RS dos gestores das ESF (s) estudadas se ancoram nos 

conceitos da saúde pública/coletiva, pois essas evocações estão alinhadas com a legislação do 

PMMB, do SUS e com a nova PNAB. 

A partir dessas constatações resultantes da análise quantitativa das evocações 

realizou-se a análise do conteúdo dos discursos associados a essas evocações visando 

compreender o significado desses termos para esses atores sociais. 

A palavra acesso é a primeira que aparece no núcleo central e foi a palavra mais 

evocada (34 vezes) e a mais prontamente evocada com um rang de 1,971. Assim como no 

grupo dos médicos a RS que aparece aqui é do PMM como mecanismo capaz de proporcionar 

o acesso da população ao atendimento médico através de uma maior disponibilidade de 

serviços médicos em relação às necessidades dos usuários. Referindo-se ao acesso à saúde 

pela adequação distribuição geográfica dos serviços médicos como se pode perceber nos 

seguintes enunciados: 

 

Facilidade de acesso ao profissional médico. Com o PMM pretende-se que todo o 

povo brasileiro tenha um acesso ao cuidado primário (G22). 

 

A melhoria do acesso permite uma maior utilização da APS como primeiro contato 

com o sistema de saúde (G26). 

 

Oportunizou o aumento do acesso a atendimentos médicos em regiões com má 

distribuição (G42). 

 

O PMM objetivou aumentar o acesso e garantir o atendimento mais equânime e 

diminuir as disparidades regionais em relação ao número de médicos por regiões 

brasileiras (G45). 

 

Toda a população passou a ter acesso à saúde e a ter atendimento médico, pois 

muitas cidades não conseguiam ter médicos... Então promoveu esta aproximação e 

este contato da população com o médico. É importante porque promove o acesso 

(G3). 

 

Acesso para população ao atendimento médicos (G20). 

 

Os resultados deste estudo corroboram com vários estudos (OPAS, 2015; RIBAS, 

2016; PEREIRA, SILVA; SANTOS, 2015; PINTO et al., 2014) que avaliaram os impactos 

iniciais do PMM identificando a melhoria do acesso aos serviços médicos. 

A RS presente nesses discursos se ancoram nos conceitos da saúde 

pública/coletiva, pois estão alinhados com a legislação do PMM e com a nova PNAB e 

ratificam  a afirmação da OPAS (2015)  que o Brasil por meio do PMM  tem feito progressos 

rápidos em direção à cobertura universal em saúde da sua população através do SUS. Nesse 

sentido, o PMM tem investido substancialmente na expansão do acesso aos cuidados de saúde 
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para todos os cidadãos, uma meta que está implícita na Constituição Brasileira e nos 

princípios orientadores do SUS.  

Pinto et al. (2014) destacam que o programa recruta profissionais graduados no 

País e fora do País para atuar nas áreas com maior necessidade e garantir a essas populações o 

direito concreto e cotidiano ao acesso universal aos serviços de saúde. 

O estudo de Ribas (2016) que objetivou avaliar os resultados iniciais referentes ao 

eixo do provimento emergencial do PMM a partir da Teoria da Avaliação de Programas 

também registrou uma ampliação do acesso aos serviços de saúde nos municípios de maior 

vulnerabilidade social com a implantação do PPM.  

Os achados desse estudo também reforçam os resultados da pesquisa de Pereira, 

Silva e Santos (2015) que avaliaram como o PMM tem contribuído para a APS em 

comunidades quilombolas do Nordeste e do Norte do país por meio de uma investigação 

qualitativa. Neste estudo, os pesquisados também consideraram a iniciativa do PMM como 

importante para a garantia do acesso das comunidades quilombolas à atenção básica. 

A expressão ampliação-cobertura-assistência-saúde é a segunda evocação mais 

frequente presente no núcleo central, sendo evocada 25 vezes com um rang de 2,400. Essa RS 

dos gestores  sugere que PMM aumentou a cobertura da assistência à saúde da população por 

meio da ESF. Como se pode evidenciar nos seguintes trechos: 

 
O PMM veio para suprir à carência dos profissionais médicos no Brasil aumentando 

assim a assistência prestada a população (G23). 

 

Com o profissional médico do PMMB aumentou a cobertura da ESF e expandiu o 

atendimento (G14). 

 

Melhorou a cobertura de atendimento à população (G27). 

 

Ampliou a cobertura nas áreas de carência e maior dificuldade de  permanência de 

médicos (G72).  

 

O PMMB tem o intuito de ampliar a cobertura da assistência em saúde e garantir a 

população este direito constitucional (G78). 

 

A RS presente nesses enunciados vão ao encontro dos resultados dos estudos 

Ribas (2016), Melo (2015), Pinto et al. (2014) e da  OPAS (2015) que também indicam a 

ampliação da cobertura de assistência à saúde com a implantação do PMM.  

O estudo de Ribas (2016) verificou que a cobertura populacional da ESF no 

biênio 2014-15 cresceu 8,3 pontos percentuais, comparada ao ano de 2013. Isso corresponde a 

um aumento de 15,7% da população coberta, comparando os períodos pré e pós-Mais 

Médicos. Considerando-se que o parâmetro de cobertura é de uma equipe para cada 3.500 



136 

 

pessoas, a população beneficiada pela expansão da cobertura da ESF no período do PMM 

ultrapassa os 19 milhões de habitantes.  

Melo (2015) em estudo sobre a implantação do PMMB no Rio Grande do Sul 

também registrou incrementos nas taxas de coberturas das ESF(s) nos agregados municipais 

beneficiados pelo PMMB. 

No estudo realizado pela  OPAS (2015) para identificar as boas práticas e lições 

aprendidas com a implementação do PMM no Sistema Municipal de Saúde de Curitiba a 

cobertura nominal com a ESF passou de 37,53% da população do município em dezembro de 

2012 a 51,16% em dezembro de 2014, o que significa um aumento de 36%. 

Ribas (2016) enfatiza ainda que  os efeitos positivos do PMM na cobertura da 

ESF foram encontrados em todas as grandes regiões do Brasil. A região que registrou o maior 

aumento na cobertura populacional foi o Norte, com uma taxa de crescimento de 24,7% no 

período analisado. Sul e Sudeste registraram 18,8% e 16,1%, respectivamente. As regiões 

Centro-Oeste e Nordeste, apesar de apresentarem resultados menores, também obtiveram 

percentuais de crescimento da cobertura de dois dígitos. A pesquisa realizada levanta 

hipóteses que indicam razoáveis chances para a expansão da ESF ser ainda maior, pois 

algumas evidências apontam para a possibilidade de haver médicos em plena atividade 

profissional nas equipes, porém sem que os gestores tenham feito seu cadastro no sistema. 

Esses achados mostram indícios de um efeito positivo do eixo do provimento emergencial 

sobre a expansão da cobertura da ESF. 

A evocação aumento-oferta-médicos-sus aparece no núcleo central e foi a 

terceira expressão mais evocada (18 vezes) com um rang de 2,444.  A RS aqui presente 

associa o PMM à disponibização de uma maior quantidade de médicos para trabalhar no SUS, 

mais especificamente, na APS. Conforme constatado nos relatos subsequentes: 

 

Porque o PMM abriu o leque. Porque havia dificuldade em ter o médico nas ESF(s) 

então com o programa aumentou a oferta de médicos no SUS (G6). 

 

Diminuiu o problema no SUS de RH de médico para os gestores principalmente no 

interior (G8). 

 

O grande problema do acesso era a distribuição do profissional médico. O médico 

sempre queria ficar nos grandes centros urbanos próximos aos centros de residência. 

As cidades distantes tinham muita dificuldade de conseguir este profissional para 

atender. O PMM conseguiu ofertar mais médicos para o SUS em todo o território 

nacional. Foi um grande ganho (G9). 

 

O PMM disponibilizou mais médicos para as ESF(s). Assim aumentou o número de 

profissionais interessados em trabalhar na ESF. Facilitou para os municípios 
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conseguirem médicos para as ESF. Depois do PMM minimizou dentro das ESF a 

falta de médicos que era constante (G41). 

 

Disponibilizou mais médicos para o SUS. Não importa de onde vem o profissional o 

que se tem de levar em conta é se este está realmente a fim de somar para fortalecer 

o SUS e a assistência ao nosso povo (G73). 

 

A RS presente nesses discursos também está ancorada na legislação do PMM o 

qual tem como objetivo central diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o 

SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Uma das estratégias 

adotadas pelo MS para alcançar tal objetivo foi o provimento emergencial de médicos por 

meio da criação PMMB que é o chamamento de médicos para atuarem na APS em regiões 

consideradas vulneráveis e prioritárias (BRASIL, 2013c).  

A RS presente nessas falas vão ao encontro dos dados da SAGE (2015) que 

anuncia que transcorridos aproximadamente três anos das manifestações de junho de 2013, o 

PMM conseguiu aumentar a oferta de médicos trabalhando na APS e no SUS. Atualmente o 

PMM possui mais de 18 mil médicos atuando em 73% dos municípios do país, e conta com 

um investimento superior a quatro bilhões de reais. Pinto et al. (2014) notabiliza que  

quantidade ultrapassa em 28,5% a demanda de 14 mil vagas solicitadas pelos gestores 

municipais brasileiros no lançamento do Programa em 2013. 

Ribas (2016) evidencia a importância da vinda dos médicos cubanos para o Brasil 

para aumentar a oferta de médicos para o SUS, pois se não fosse pelos 15.800 médicos do 

PMM acrescidos ao PROVAB (73,5% destes oriundos da cooperação com Cuba), somente 

20% das vagas iniciais seriam preenchidas. Esse percentual aumentaria para 37,6% se fossem 

incluídos os médicos do perfil CRM Brasil. Mesmo assim, haveria 13 mil vagas que não 

seriam preenchidas pela insuficiência de médicos formados em instituições de ensino 

brasileiras. A estratégia de contar com a força de trabalho de profissionais graduados fora do 

Brasil foi, dessa forma, imprescindível para que o PMM atingisse o atual número de 

profissionais inscritos.  

Ribas (2016) enfatiza que a iniciativa de recrutar médicos estrangeiros não é uma 

peculiaridade brasileira. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2013) mostram que países desenvolvidos com sistemas universais de 

saúde, a exemplo do Reino Unido e do Canadá, também adotaram essa medida com o intuito 

de ampliar o acesso à saúde da população em áreas rurais e remotas e hoje contam 37% e 20% 

da sua força de trabalho médica total, respectivamente, formada por profissionais oriundos de 
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outras nações. A Austrália e Estados Unidos, por sua vez, possuem 26% e 28%, 

respectivamente, de médicos estrangeiros. 

A expressão melhoria-qualidade-atendimentos aparece como a quarta evocação 

presente no núcleo central evocada 15 vezes e com um rang de 2,600. A RS aqui presente é de 

que o PMM trouxe melhoria na qualidade da assistência médica prestada nos atendimentos 

nas ESF(s). Como declarado nos discursos: 

 

O PMM melhorou a qualidade do atendimento, a satisfação profissional e da 

comunidade (G44). 

 

O PMM melhorou o atendimento, pois os profissionais vindos de Cuba têm práticas 

baseada em evidência e centrada no exame físico e por consequência solicitam 

menos exames e quando solicita é bem fundamentado. A população elogia o 

atendimento e os colegas enfermeiros informam que são mais solícitos e 

humanizados e  trabalham bem com os demais membros da equipe (G45). 

 

O PMM melhorou a qualidade dos atendimentos com a humanização! O médico 

cubano valoriza o próximo... trata todos iguais...respeita...cuida assim como gostaria 

de ser tratado (G52). 

 

O PMM melhorou a qualidade do atendimento e acrescentou muito. Na ESF onde 

atuo a profissional é comprometida e dedicada. A população está satisfeita com os 

atendimentos (G65) 

 

O tratamento do médico cubano ao paciente é diferenciado, a forma de acolher é 

mais humanizada, convive mais perto do paciente conhecendo sua real necessidade 

(G79). 

 

A RS presente nos enunciados acima se assemelham aos resultados do estudo 

realizado pela  OPAS (2015) que também encontrou  gestores que avaliaram  positivamente   

os atendimento dos médicos  estrangeiros do PMM. Esses gestores apreciaram especialmente 

a forte ligação que se desenvolve entre a comunidade e os médicos. Ressaltaram a disposição 

dos médicos para atender consultas fora da agenda e responder às perguntas dos usuários, 

tanto nas UBS(s) quantos nos espaços comunitários, a cordialidade de seu tratamento e a 

abordagem abrangente nas visitas em domicílio. 

Na pesquisa Pereira, Silva e Santos (2015) uma questão que foi destacada de 

forma unânime pelos entrevistados foi o exercício diferenciado da prática clínica dos médicos 

do PMM. Tanto gestores quanto profissionais das equipes deram destaque não só a efetiva 

fixação dos médicos nas zonas rurais e distantes dos municípios, mas também a forma de 

atendimento diferenciado e de qualidade dispensado aos usuários. Para os profissionais, uma 

das grandes vantagens do atendimento mais cuidadoso e humanizado oferecido pelos 

médicos, é que os usuários aderem ao tratamento e frequentam mais as UBS. 
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No estudo de Sena et al. (2015), constatou-se que os  alunos tiveram percepções 

positivas sobre a atuação dos médicos acompanhados, principalmente pela valorização da 

relação médico-paciente e atendimento holístico. Um ponto que o grupo entrou em consenso 

quanto aos médicos estrangeiros foi sobre a valorização da relação médico-paciente. Em 

geral, os alunos concordaram que os médicos do programa apresentam boa relação com seus 

pacientes, pois passam confiança ao acompanhar a rotina da comunidade de perto. Informam 

ainda que acham que o acompanhamento a esses profissionais deveria começar no primeiro 

ano de graduação para estimular a humanização da educação médica e do cuidado.  

A evocação expansão-consolidação-esf-aps apareceu neste estudo como o quinto 

elemento do núcleo central evocada 14 vezes e com um rang de 2,714. A RS, neste estudo, é 

que o PMM é mecanismo de consolidação e fortalecimento da ESF/APS que proporciona a 

ampliação da cobertura médica. Isso é expresso nas narrativas abaixo: 

 

O PMM vincula o profissional à APS. O programa cobra o cumprimento de carga 

horária e melhoria da assistência e prioriza a APS, pois a APS antes não era tratada 

como prioridade pelos médicos. Às vezes os médicos tinham vários serviços e fazia 

um bico na APS para complementar renda. Não cumpria 40 horas e não atendia bem 

os princípios da APS como o de integralidade e vínculo e toda a questão da APS. 

Mas o PMM veio com esta proposta que qualifica e avalia o médico fortalecendo 

assim a APS (G6). 

 

O PMM é ousado e diferente é uma alternativa para cobrir os vazios assistenciais na 

saúde principalmente em relação ao profissional médico.  Promove o fortalecimento 

da APS, pois buscou médicos cubanos diferenciados que tem grande experiência 

comprovada na área de APS. Foi muito importante trazer esta experiência cubana 

para o Brasil (G14). 

 

O PMM consolidou a ESF ao aumentar o número de equipes completas (G44). 

 

Com o programa aumentou a quantidade de médicos e com isso de ESF com equipes 

completas aumentaram. O que justifica a importância do programa já que o mesmo 

favorece a consolidação da APS através da ESF (G74). 

 

 

A RS existente nesses discursos também se ancora na Lei 12.871 que instituiu o 

PMM, pois um dos objetivos do PMM previsto nessa Lei é fortalecer a prestação de serviços 

de APS no país. 

Esses enunciados reforçam a ideia de Ribas (2016) que afirma que o fato de 

15.216 médicos (82,6%) terem sido alocados nas ESF(s) colabora com a premissa de que a 

Saúde da Família é a principal forma de organização da APS, reforçando e consolidando 

assim a ESF(s) no país. 
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Para OPAS (2015), o PMM reforça uma importante característica do sistema de 

saúde brasileiro que é o deliberado estabelecimento da APS como um elemento de 

coordenação da rede de serviços de saúde, o que tem sido construído através do 

desenvolvimento de uma abordagem baseada na comunidade para prestação de cuidados 

primários de saúde. 

O estudo de Rojas (2015) afirma que foi possível perceber um impacto na 

expansão das ESF(s). Nesse sentido, no primeiro ano do PMM, foram implantadas mais 

equipes do que nos quatro anos anteriores o que por consequência gerou um aumento de 

69,12% de população coberta pela ESF(s). Esse autor destaca ainda que isso consolida e 

fortalece a APS do município o que implicará necessariamente em contrariar o modelo de 

saúde instituído, que tem como centro os interesses  econômicos e toda uma cultura para 

doença e não para a saúde. 

No estudo realizado pela  OPAS (2015), o Coordenador do Departamento de APS 

da Secretaria considera que o PMM contribui de várias maneiras para o fortalecimento da 

APS. Para ele o PMM ajuda a implementar as mudanças desejadas do modelo de APS quanto 

à organização do trabalho em uma agenda mais flexível e com maior capacidade decisória 

sobre o uso do tempo pelo médico, para o melhor atendimento da demanda, respeitando 

prioridades e objetivos do trabalho da APS.  

A evocação oportunidade-trabalho aparece neste estudo como o último 

elemento do núcleo central evocada 14 vezes com um rang de 2,714.  Os gestores referem que 

o PMM é um mecanismo de melhoria para o mercado de trabalho para o profissional médico 

brasileiro,  como observado nos trechos abaixo: 

 

Dá oportunidade e facilidade para o médico brasileiro recém-formado estar entrando 

no mercado de trabalho e no Saúde da família. Também é uma porta de entrada para 

especialização (G13). 

 

Dá acesso e oportunidade de profissionais brasileiros de ter trabalho na APS (G19). 

 

Dá oportunidade de emprego para os médicos (G41). 

 

Dá oportunidade aos médicos de trabalhar no SUS (G53) 

 

Conforme RS expressa nas falas anteriores,  o PMM atualmente representa uma 

importante porta de entrada no mercado de trabalho para o médico brasileiro. Segundo dados 

do estudo realizado pelo Ministério da Saúde para avaliar os impactos dos dois anos do PMM, 

em 2015 o programa teve adesão recorde de médicos brasileiros: do total de mais de 4 mil 

vagas ofertadas neste ano,  todas foram preenchidas por médicos com registro no Brasil 
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(CRM) ou brasileiros formados no exterior. Assim, diferente dos anos 2013 e 2014, quando 

menos de 15% das vagas foram preenchidas por médicos brasileiros, em 2015 com a 

ocupação de 100% não foi necessário lançar o edital internacional de chamamento de médicos 

estrangeiros e nem de ampliar a cooperação com a OPAS. 

As periferias são formadas por cinco evocações os léxicos: melhoria-saúde e 

profissionais-despreparados constitui-se os prováveis elementos da 1
ª
 periferia e as 

expressões capacitação-profissional-aps, choque-cultural-idioma e população-rural-

periférica-carente compõem o sistema da 2
ª
 periferia da representação da RS dos gestores 

das ESF(s) estudados sobre o PMM. 

A expressão profissionais-despreparados é a primeira expressão da 1ª periferia 

evocada 19 vezes com um rang de 3,579 e é uma evocação que se contrapõe as evocações do 

núcleo central.  É uma RS que assim como no grupo médico faz uma referência negativa ao 

profissional estrangeiro do PMM que é avaliado como sendo um profissional de formação 

duvidosa e também citado como um profissional que desconhece as patologias típicas do 

perfil epidemiológico do Brasil condizente com os discursos sequentes:  

 

Gera dúvida o fato de não saber como é a formação dos médicos estrangeiros, pois 

não conhecemos a formação deles. Às vezes temos que fazer adequações das 

prescrições deles e acho isso perigoso. Tem muitos profissionais no Brasil e acho 

que deveria ter valorizado os brasileiros e não ter trazido médicos de fora. Tem 

médicos estrangeiros que não prescrevem corretamente (G5). 

 

Em relação aos profissionais estrangeiros a gente tem muita dúvida se realmente eles 

têm a qualificação profissional para estar atendendo nossa população. Se realmente 

eles são médicos ou se é uma manobra política para proporcionar a entrada destes 

profissionais e isto me gera dúvidas. Se eles têm realmente tem uma boa formação? 

Se as faculdades são boas? Porque no Brasil o MEC fiscaliza a qualidade do ensino 

e as que não boas são fechadas. E a estrangeira não sei se são qualificadas (G7). 

 

Apesar de o PMM abranger médicos estrangeiros e brasileiros tive contato apenas 

com estrangeiros. Pude vivenciar o notório despreparo dos mesmos, uma vez que a 

realidade e as doenças endêmicas no Brasil são bastante diferentes das dos países 

dos quais se originaram o que dificulta o diagnóstico e tratamento adequados (G49).  

 

Em locais que tem médicos estrangeiros problemas acontecem frequentemente com 

prescrições equivocadas, falta de preparo para cenário que vivenciamos em 

consequência diminuição da qualidade prestada a nossa população (G63). 
 

A RS apresentada nos discursos supracitados se assemelha aos resultados dos 

médicos deste estudo que ressaltam a RS do médico estrangeiro de formação duvidosa, 

portanto necessitando de fiscalização. 

Os achados corroboram com a pesquisa de Raissa (2015) que analisou como é 

discursivizado o PMM em charges que circulam em mídias online, afirmando que  sobressai  
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a crítica materializada que os “médicos importados” não têm a competência exigida e 

necessária para o desempenho da função. 

A RS presente nos discursos dos gestores se ancora provavelmente no discurso 

das entidades de classe médica que foi amplamente divulgada pela mídia no momento da 

implantação do PMM. Como visto anteriormente, os médicos estrangeiros foram alvos de 

críticas por parte dos médicos brasileiros, sendo que os médicos estrangeiros foram acusados 

de não terem a formação complexa e qualificada como os brasileiros. 

A expressão melhoria-saúde é o segundo elemento da 1
ª
 periferia evocada 14 

vezes com um rang de 2,857. E é uma RS positiva que reforça as evocações do núcleo central 

e reforça a ideia que a implantação do PMM acarretou em melhoria da saúde da população ao 

garantir o acesso, a universalidade, equidade e integralidade na APS:  

 

Melhorou a universalidade, pois promoveu a saúde para todos (G2). 

 

Melhorou a saúde do país porque promoveu o princípio da equidade, pois o PMM 

foi possível proporcionar assistência em várias regiões de acordo com a realidade 

local do território (G18). 

 

O PMM promoveu a todo o povo brasileiro o acesso ao cuidado primário. 

Melhorando a saúde através da prevenção e cura de doenças, pois ao trazer bons 

profissionais o cuidado passa a iniciar mais precocemente melhorando a saúde e 

garantindo a integralidade (G22). 

 

O PMM permite uma melhor qualidade no tratamento e maior número de ações 

preventivas levando a uma menor utilização de especialista e consequentemente uma 

redução de atendimentos hospitalares (G26). 

 

Melhorou a saúde do país ao estabelecer uma saúde preventiva e de promoção. 

Diante das inúmeras dificuldades de acesso e burocratização do serviço de saúde 

dispor de profissionais como porta de entrada na escuta e resolução de problemas 

básicos de saúde é uma maneira de folgar os hospitais (G37). 

 

Vejo o profissional do  mais médicos como pessoas com muito interesse de ajudar a 

população mais carente onde há escassez do médico. Visto que os médicos 

brasileiros centralizam-se me regiões onde há melhor recurso profissional e 

deixando em plano secundário os pacientes, pois visam apenas o lucro. A presença 

do profissional cubano trouxe melhoria de saúde no Brasil apesar das fortes críticas 

recebidas continuam desenvolvendo seu trabalho em regiões excluídas pelo 

profissional brasileiro (G61).   

 

A RS desse grupo sobre a melhoria da saúde da população se ancora no 

conhecimento da legislação e dos princípios do SUS previstos no texto constitucional do 

Brasil, que reconhecem a saúde como direito de todos e dever do Estado. Esses trechos vão ao 

encontro do estudo da OPAS (2015) que afirma que o PPM proporcionou uma redução nas 

desigualdades em saúde. Apontando que o eixo de provisão emergencial do PMM conta com 

a colaboração de mais de 15 mil médicos, beneficiando mais de 50 milhões de pessoas que, 
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antes do programa, não tinham disponibilidade de serviços de atenção médica perto dos seus 

domicílios. Para 700 municípios, é a primeira vez que um médico reside em seu território. 

Sem dúvida, esse resultado representa, per se, um extraordinário avanço em termos de 

cidadania e de garantia de direito à saúde. 

Os gestores de Curitiba definiram o PMM como catalisador das políticas e 

processos para cumprir as metas de melhorar a atenção à saúde da população mediante o 

fortalecimento da APS. Um deles usou uma metáfora sugestiva ao nomear o PMM como 

“vitamina” para o Sistema de Saúde. Contribuição ao SUS, o PMM favorece a implementação 

da política de atenção básica e do modelo de atenção da Estratégia Saúde da Família. Assim, 

o PMM ajuda a realizar os mandatos do SUS em seus valores de universalidade e equidade, 

mas também no fortalecimento da estratégia principal para atingir esses valores com base na 

Atenção Primária à Saúde (OPAS, 2015). 

Ainda segundo a OPAS (2015) o PMM veio para fortalecer a atenção básica de 

modo a ratificar o que é amplamente confirmado na literatura internacional e também com 

importantes apontamentos das publicações nacionais: quando implantada em todas as suas 

condições, é possível sim fazer um bom trabalho orientado pelas necessidades da comunidade 

e de melhorar indicadores como os de diminuição de encaminhamentos e internações por 

causas sensíveis à atenção básica.  

Os elementos da 2
ª
 periferia da RS dos gestores das ESF(s) estudados sobre o 

PMM é constituído pelas expressões população-rural-periférica-carente, choque-cultural-

idioma e capacitação-profissional-aps. 

A evocação população-rural-periférica-carente é o primeiro termo da 2
ª
 

periferia evocada 13 vezes com um rang de 3,38. O PMM visto como um programa que 

proporcionou assistência médica para populações longínquas e pobres: 

 
O PMM fez a medicina avançar a lugares mais longínquos. Esta política pública 

levou médicos para regiões carentes e pobres (G22). 

 

Este programa deu oportunidade de acesso da população carente a consultas e a 

tratamentos de saúde (G40). 

 

Considero o PMM como uma oportunidade de efetivação de políticas públicas de 

saúde beneficiando uma população marginalizada e pouco assistida nos interiores do 

Brasil. Busca-se assim concretizar um princípio fundamental do SUS a 

universalidade que vem propiciar saúde como direito a toda população brasileira. 

Entendo que o PMM é um avanço para a população brasileira (G47). 

 

Importante, pois aumenta a quantidade de profissionais atuando na ESF inclusive na 

zona rural e locais de difícil acesso (G53) 
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O PMM alocou os profissionais médicos em áreas carentes. Pois sabe-se que a 

maioria dos médicos brasileiros  se concentram nas regiões sul e sudeste, as demais 

áreas carentes acabam sofrendo pela falta de atendimento médico básico. Dados do 

IBGE apontam inúmeras cidades brasileiras que não possuem este profissional o que 

nos mostra a necessidade de contratação de médicos para estes lugares (G68).  

 

O programa levou médicos para a população brasileira em regiões mais pobres e 

isoladas e distantes dos grandes centros urbanos (G73). 

 

A RS do PMM presente nos discursos aqui apresentados se ancoram  no 

conhecimento do princípio da equidade do SUS e confirmam os dados de Ribas (2006) que 

destaca que 65,4% dos médicos do PMM foram lotados em municípios com perfis de 

prioridade para o Programa. Os critérios que demarcam a prioridade destes municípios, 

conforme descreve a Portaria 1.369 de 08/07/2013, estão relacionados à vulnerabilidade social 

dos mesmos, pois se sabe que quanto menor, mais pobre, de difícil acesso e precárias as 

condições social, econômica e sanitária da região e do município, maior é a necessidade de 

médicos, maior é a escassez desse profissional, mais inflacionado é o mercado de trabalho 

médico da região e menor é a capacidade do município de atrair e fixar os profissionais 

(GIRARDI, 2011; PINTO et al., 2014; SANTO; PINTO, 2008). 

Souza (2014) afirma que um dos objetivos do PMM através do PMMB é o 

chamamento de médicos brasileiros e estrangeiros para trabalharem nas ESF(S) de cidades 

com grande vulnerabilidade social.  Sendo dadas a esses municípios oportunidades de 

assistência à saúde no nível primário com promoção, prevenção, cura e reabilitação de 

doenças com baixo potencial letal o que acarretará em diminuição de patologias que se 

cornificam e necessitam de assistência especializada ou hospitalar nos grandes centros.  

Souza (2014) acresce ainda que o PMM é um meio de ampliar os serviços e 

garantir o direito universal à saúde. Ao se disponibilizar médicos em áreas remotas e isoladas 

evita-se que grande parte da população brasileira, que impossibilitada de alcançar um 

tratamento satisfatório, permaneça obrigada a utilizar de práticas não convencionais de 

combate às doenças. 

Ribas (2016) ressalta que ao analisar a lotação dos médicos por perfil do 

profissional, considerando os perfis dos municípios, percebe-se que os cooperados, ou seja, os 

cubanos além de estarem mais presentes em 100% dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), estão também mais concentrados nos municípios de extrema pobreza e nos 

demais municípios. Em ambas as localidades eles representam 70% dos médicos atuando pelo 

Programa. 
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Ribas (2016) reconhece ainda que a análise do eixo do provimento emergencial 

segundo os perfis prioritários mostrou que foram privilegiados os municípios encaixados em 

algum critério de prioridade, em detrimento daqueles enquadrados nos “demais municípios”. 

Enquanto 64% dos “demais municípios” foram contemplados com médicos do Programa, 

todos os outros tiveram percentuais superiores a 82%. 

No estudo realizado pela  OPAS (2015) anteriormente citado, o PMM visou 

melhorar o acesso da população de baixa renda do município, residentes em áreas em que a 

Secretaria da Saúde não conseguia lotar médicos e, em seguida, conseguiu manter sua 

presença nas unidades responsáveis por essas pessoas carentes de atendimento. A resposta dos 

entrevistados foi praticamente unânime em afirmar que o PMM contribuiu positivamente para 

a APS e a atenção à saúde das comunidades cobertas pelas UBS em que foram 

implementadas. Nas comunidades que vivem em áreas periféricas com histórica falta de 

médicos, o impacto do PMM é imediato, melhora o acesso à rede de serviços, o 

acompanhamento e o relacionamento com os pacientes.  

A evocação choque-cultural-idioma é o segundo elemento da 2
ª
 periferia, 

evocado 12 vezes com um rang de 3,66.  É uma evocação que se refere a uma RS que alega 

que a cultura diferente e o idioma prejudicam o desempenho dos médicos estrangeiros: 

 

Os médicos estrangeiros têm dificuldade de lidar com os pacientes e com a equipe. 

Quando chegam aqui têm muita dificuldade de adaptação. Se fosse brasileiro ele 

teria mais facilidade de desenvolver o trabalho e melhor para comunidade porque ele 

conhece as questões sociais e culturais de nosso país. O choque cultural acontece 

quando o médico chega ao país e se depara com situações com divergência em 

técnicas de procedimentos e eles têm esta dificuldade. Os medicamentos que usa lá 

não é a mesma apresentação daqui ou não é disponibilizado. Gera muita dificuldade 

para eles (G14). 

 

 Os médicos de outras nacionalidades têm diferenças culturais enormes e práticas 

médicas também diferentes (G28). 

 

Tive a oportunidade de trabalhar com um médico do PMMB no ano de 2014. O 

mesmo não tinha perfil para a ESF. Os pacientes idosos tinham dificuldade de 

compreender o idioma  e muitas vezes as prescrições (G43) 

 

Esses resultados corroboram com o estudo de Silva et al. (2015) que também 

abordaram a dificuldade de comunicação, uma vez que paciente e médico são falantes de 

idiomas completamente distintos. Os usuários indígenas relatam alguns momentos em que 

tiveram dificuldade em entender as falas dos médicos intercambistas, sobretudo na chegada 

deles à área, mas afirmam que essa dificuldade foi sendo superada com o passar do tempo. 
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No entanto, esse resultado difere da investigação de Silva, Silva e Rocha (2014) 

que ao analisar os impactos do PMM na vida de população periférica de Foz do Iguaçu 

quando avaliou a questão da comunicação a maioria não encontrou dificuldades significativas, 

exceto, em poucos casos e restrito a algumas palavras. Isso ocorre, primeiro, porque boa parte 

dos moradores dessa comunidade, em algum momento já viveu ou trabalhou no Paraguai e 

segundo, pela facilidade em que os médicos tiveram em assimilar a língua portuguesa. 

Os discursos dos gestores deste estudo também divergem do estudo de Brito 

(2014) que avaliou a satisfação dos usuários das UBS de Saúde de Ceilândia/DF em relação 

ao atendimento médico dos profissionais do PMM, em 2014.  Quanto ao domínio do idioma 

82% dos usuários disseram ser compreensível e 15% que o médico fala bem o português. Do 

mesmo modo que 92% dos usuários afirmaram que o idioma não influenciou na consulta e 

85% que não se incomodou.  

A expressão capacitação-profissional-aps é o terceiro termo da 2
ª
 periferia,  

evocada 10 vezes com um rang de 3,800.  É uma evocação que reforça a RS presente no 

núcleo central uma vez que o PMM é compreendido como um direcionamento de capacitação 

profissional do médico para APS conforme evidenciado nos discursos abaixo: 

 

Melhorou o perfil dos médicos para a APS, pois o PMM tem um objetivo de 

qualificar o profissional para APS com momentos teóricos e acompanhamento pelos 

tutores melhorando assim qualificação profissional para atender na APS (G9). 

 

Proporcionou qualificação profissional na APS para o médico (G35). 

 

O PMM proporciona uma melhor formação médica na APS, pois oferece uma 

especialização nesta área (G53). 

 

A RS presente nesses discursos também se ancora na Lei 12.871 que instituiu o 

PMM, pois são objetivos dessa Lei,  aprimorar a formação médica no País e proporcionar 

maior experiência no campo da prática médica durante o processo de formação; ampliar a 

inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu 

conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; fortalecer a política de 

Educação Permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições 

de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; 

aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e 

no funcionamento do SUS (BRASIL, 2013c). 
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Para alcançar tais objetivos os profissionais do PMM participam de atividades de 

educação e supervisão para que desenvolvam uma atenção à saúde conforme o preconizado 

pela PNAB (BRASIL, 2011). 

Pinto et al. (2014) afirmam que o PMM oferta um curso de  aperfeiçoamento na 

modalidade especialização em Saúde da Família que é  obrigatório aos médicos participantes  

oferecidos na modalidade integração ensino-serviço com atuação assistencial na APS. O 

conjunto desses aperfeiçoamentos deve ser desenvolvido num período de três anos, 

prorrogável por mais três. O médico que realiza o aperfeiçoamento profissional 

supervisionado deve, necessariamente, passar a compor uma equipe multiprofissional da ESF, 

e conta com a supervisão e a orientação de supervisores e tutores médicos. Para todos esses 

profissionais são previstas bolsas e garantidos todos os direitos previstos na legislação. Além 

disso, todos os médicos do programa contam, ainda, com o apoio clínico e pedagógico do 

Telesaúde e têm acesso ao Portal Saúde Baseada em Evidências.  

As inovações introduzidas nas reorientações qualitativa e quantitativa da formação 

médica no Brasil, tanto na graduação quanto na RM, apontam para uma realidade na qual o 

SUS poderá avançar concretamente no cumprimento do preceito legal de ordenar a formação 

dos trabalhadores da saúde. Ainda mais porque a Lei possibilita estender essas medidas para 

as demais profissões da saúde. (PINTO et al., 2014). 

O quadrante inferior esquerdo contém apenas uma evocação: médicos-cubanos 

evocada 11 vezes com um rang de 2,27, sendo considerada como o provável elemento de 

contraste da RS social dos gestores estudados sobre o PMM.  

O termo médicos-cubanos aparece associado a vários discursos dos gestores. Isso 

talvez esteja ancorado no fato de que a maioria (63%) dos médicos do PMMB sejam de 

nacionalidade cubana. Segundo Ribas (20160) dos 18.425 profissionais 5.562 são médicos 

que se formaram no Brasil; 793 brasileiros graduados no exterior; 11.620 médicos cubanos e 

750 médicos que migraram para o Brasil, vindos de outras 54 nações, localizadas em quase 

todos os continentes do planeta.  

Outro dado que merece destaque com relação aos cubanos é que eles foram 

massivamente lotados nas localidades mais vulneráveis: ocuparam 88% das vagas 

disponibilizadas nos DSEI e 71% nos municípios de extrema pobreza. Essas áreas, segundo 

Girardi et al. (2011), apresentam historicamente os maiores índices de escassez médica no 

país e, portanto, não fosse pelos médicos cubanos, os seus habitantes muito provavelmente 

seguiriam desprovidos de assistência médica na APS. 
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Neste estudo, fica evidente que o PMM também gerou nesses atores sociais RS 

divergentes como podemos observar por meio das evocações. No entanto, pode-se observar 

que a maioria das evocações da RS do PMM o representa como um programa que promove 

a saúde como um bem coletivo. Essa RS se ancora em torno dos conceitos da saúde 

pública/coletiva explícitos na legislação do SUS, na PNAB e na legislação  que instituiu o 

PMM como pode ser verificado na análise da árvore de similaridade (FIG. 7)  observamos 

que há três grandes grupos de evocações, sendo que o primeiro e segundo grupo apresentam 

ligação entre si e o terceiro grupo está isolado. 

O primeiro e grande grupo é composto por dois subgrupos constituídos pelas 

evocações acesso, melhoria-saúde-população-periférica-carente, expansão-consolidação-

esf-aps, e capacitação-profissional-aps; o segundo grupo é formado pelos vocábulos  

vínculo-empregatício-precário-exploração, infra-estrutura-inadequada e  ampliação-

cobertura-assistência-saúde, oportunidade-trabalho, aumento-oferta-médico-sus e 

médicos-cubanos e o terceiro grupo de evocações também é composto por dois subgrupos, 

sendo o primeiro formado  pela evocação   melhoria-qualidade-atendimento  e pelos termos 

profissional-despreparado e choque-cultural-idioma. 

Observa-se que o primeiro e o segundo subgrupo do primeiro grupo são 

constituídos por evocações de cunho positivo em relação ao PMM e já o segundo grupo das 

três evocações duas são de cunho negativo. 

A partir da análise da árvore de similaridade (FIG. 7) pode-se observar a presença 

das seguintes objetivações positivas em relação ao PMM: programa do acesso à saúde, 

programa consolida APS, programa de médicos cubanos, programa que qualifica 

médicos  para  APS  e das objetivações negativas que seriam o  programa de médicos 

despreparados e programa de médicos importados. 

No grafo de implicação (FIG. 8), a relação entre os termos expressa por meio da 

força das ligações que constituem o caminho pelo qual os sujeitos relacionam as palavras, 

contribuindo para a compreensão da RS desse grupo. É importante destacar que, no grafo, só 

aparecem as evocações de cunho positivo o que reforça que nesse grupo social há a 

predominância de um RS positiva em relação ao PMM. 

 Portanto, o panorama composto do quadro de quatro casas, da árvore hierárquica 

e do grafo de implicação chama a atenção para que as RS dos gestores em sua grande parte se 

direcionem pelo debate em torno dos conceitos da saúde pública/coletiva explícitos na 

legislação do SUS, da PNAB e do PMM. Esse grupo social sustenta um posicionamento 

favorável dos mais empobrecidos, expondo como tema central nos debates a necessidade de 
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disponibilizar assistência médica  para quem não tem acesso. Sustenta também um ponto de 

vista de oposição à mercantilização da assistência à saúde, combatendo práticas excludentes 

que impedem o acesso à saúde por pessoas menos favorecidas ao representar o PMM como 

um programa que traz melhoria à saúde da população ao garantir princípios básicos do SUS 

como o acesso, a universalidade, equidade e integralidade na APS.  

 

6.3 Discussão dos resultados referentes aos atores sociais usuários das ESF(s) 

 

6.3.1 Discussão sobre a caracterização dos atores sociais usuários das ESF(s) 

 

Na análise da caracterização dos 208 usuários das ESF(s) estudadas (TAB. 17,18 

e 19), percebe-se que a maioria é do sexo feminino, são adultos, grande parte tem no máximo 

11 anos de escolaridade. Sobre a percepção de saúde e de serviços de saúde a maioria relata 

que o motivo da utilização do serviço de saúde era por consultas por demanda programada, 

avaliaram sua saúde como boa e os serviços prestados pela ESF como bom. Em relação ao 

PMMB, a maioria dos usuários avaliou o programa como bom e os atendimentos dos médicos 

estrangeiros foram avaliados pela maioria dos usuários atendidos como ótimo. 

O maior número de usuários entrevistados foi de mulheres, sendo 167 (80,3%) do 

sexo feminino e 41 do sexo masculino (19,7%) (TAB. 17). Sabe-se que crianças, idosos e 

mulheres em idade fértil utilizam mais serviços médicos do que outros. A discrepância na 

porcentagem entre os dois sexos pode ter relação com o fato das mulheres, na atualidade, 

observarem mais os sinais de patologias e estarem mais preocupadas com à saúde e a 

prevenção de doenças. As mulheres também consomem mais os serviços de saúde do que os 

homens por questões de saúde sexual e reprodutiva (COSTA et al., 2011). Mishima et al. 

(2010) destacam que,  entre os usuários dos serviços de saúde as mulheres, são  a maioria. 

Silva e Sancho (2013) enfatizam, todavia, a inexistência de políticas, programas e 

serviços de saúde voltados para a atenção ao homem. A maioria dos serviços de saúde são 

dirigidos e organizados para as mulheres, o que pode ser um dos fatores que justificam o 

pequeno número de homens que buscam pelos serviços de saúde. Nesse ponto de vista, 

observa-se o fato de que as UBS(s) de APS são organizadas para o funcionamento em 

horários quase sempre incompatíveis com o “homem trabalhador”, dando margens ao 

reconhecimento no mundo do trabalho de que apenas a mulher teria necessidades de uso 

regular dos serviços. 
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Para Couto et al. (2010), as dificuldades dos homens em procurar os serviços 

assistenciais podem estar relacionadas  com a estrutura de identidade de gênero, a qual 

dificultaria  exposição de suas necessidades de saúde. Albano, Basílio e Neves (2010) 

ressaltam que essa resistência do homem em relação ao autocuidado está associada a uma 

cultura na qual os homens são educados como seres fortes e resistentes quando comparados às 

mulheres. 

A faixa etária dos usuários entrevistados foi de 18 a 79 anos: a predominância foi 

maior entre 25 a 39 anos, com 74 usuários (35,6%) seguido de 40 a 59 anos, 68 (32,7%)                 

(TAB. 17).  

O predomínio da faixa etária dos usuários entre 25 a 39 anos pode estar 

relacionado com o maior número de mulheres participantes na pesquisa. Segundo Brito 

(2014), nessa faixa de idade, as mulheres estão em período fértil e vão mais às unidades de 

saúde para fazer consultas relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva. 

O grau de escolaridade dos usuários variou entre sem instrução formal e com 

instrução formal (superior completo) (TAB. 17). O ensino médio completo foi a escolaridade 

mais frequente, com 72 usuários (34,6%); seguido do fundamental incompleto, com 33 

(15,9%). Esses resultados corroboram com os de Brito (2014), mas contrapõem os de Costa 

(2011) que, em seu estudo sobre a utilização dos serviços de saúde pela população adulta, 

verificou que as pessoas nas categorias intermediárias de escolaridade se consultavam menos. 

Sobre o motivo de utilização dos serviços da ESF observa-se uma predominância 

de procura por atendimento de atendimentos programados e não por demanda espontânea 

(TAB. 18), o que evidencia uma mudança no modelo de atenção centrado na promoção de 

saúde e prevenção de doenças. Tomasi (2015), no seu estudo sobre características da 

utilização de serviços de Atenção Básica à Saúde nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, 

encontraram resultados semelhantes. 

Com relação à auto percepção de saúde, a maioria (59,6) dos entrevistados 

avaliaram sua saúde como boa ou muito boa (TAB. 18). Essa frequência está abaixo do estudo 

de Agostinho et al. (2010) que descreveu a auto percepção da saúde de usuários adultos 

adscritos à rede de APS de Porto Alegre (RS). Neste estudo, a boa auto percepção de saúde 

foi referida por 78,3% dos usuários entrevistados. 

Na análise da avaliação geral da ESF, 50% dos usuários avaliaram a ESF como 

boa (TAB. 18) esses achados corroboram com o estudo de Rosa, Pelegrini e Lima (2011) que 

ao avaliarem a satisfação dos usuários em relação a ESF em Porto Alegre  também revelou 

que 50% dos usuários encontravam-se satisfeitos com os serviços prestados pela ESF(s). 
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Com relação à avaliação do atendimento médico do PMM: a maioria (45%) dos 

usuários avaliaram como ótimo. Esse resultado assemelha-se ao de Brito (2014) segundo o 

qual a maioria (57%) dos usuários avaliaram o atendimento médico do PMMB como 

excelente. Nesse sentido, a maioria também atribuiu nota 10 ao atendimento médico do 

PMMB. 

Sobre a variável de avaliação do PMM (TAB. 19) a maioria (41,3%) avaliou o 

programa como bom. Os estudos: “O Mais Médicos e o futuro da Medicina” (MEIRELLES, 

2013), "Funding, flexible management needed for Brazil’s health worker gaps” (CAMPOS, 

2013), “Projeto Mais Médicos para o Brasil: apresentação do programa e evidências acerca 

de seu sucesso” (GARCIA; ROSA; TAVARES, 2014) e “O enquadramento das notícias 

sobre os estrangeiros do programa mais médicos” (SCREMIN; JAVORSKI, 2013) 

apresentam análises positivas sobre o programa e sobre a sua importância no cenário atual da 

saúde pública. 

 

6.3.2 Discussão sobre a representação social dos atores sociais usuários das ESF(s) sobre 

o PMM 

 

Durante os procedimentos de desvelamento das RS dos usuários sobre o PMM, 

foram identificadas nove evocações por meio dos resultados do quadro de quatro casas de 

Vérges gerado pelo software EVOC® (FIG. 9). 

Pode-se observar que diferentemente dos médicos e similarmente aos gestores 

que, das 09 evocações que se apresentam, a maioria (08) evocações dos usuários - melhoria-

saúde, precisa-mais-médicos, agilidade-atendimentos, mais-atendimentos, médicos-

humanos-competentes, bom e mais-médicos-SUS - fazem referência positivas ao PMM e 

que somente 01 evocação é de cunho negativo que é a palavra ineficiente.  

No entanto, o que difere as RS(s) dos usuários da dos gestores é que as destes 

estão alinhadas às discussões das legislações, princípios e diretrizes do SUS, mas aqueles 

constroem as suas RS a partir da relação que estabelece com os serviços de saúde do SUS. Por 

isso há predominância de evocações que qualificam os atendimentos prestados pelos 

profissionais do PMM. Esse aspecto é fundamental, pois as RS(s) não se resumem a 

compreensões conceituais apoiadas em certas referências; elas são construídas no contexto 

dos intercâmbios sociais. Embora a mídia e as entidades de classe médica tenham 

bombardeado a população com uma RS do PMM, prevaleceu  o que foi construído na relação 

com os médicos do PMM.  
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Assim, no grupo dos usuários, observa-se uma RS marcada por uma visão 

assistencialista da saúde e do PMM, destacando-se evocações que se associaram à 

qualificação das ações de assistência médica do PMM. 

No quadrante superior esquerdo, que é composto pelos elementos considerados 

como provavelmente centrais da representação do PMM dos usuários das ESF(s), estão as 

expressões: melhoria-saúde e precisa-mais-médicos sendo estes os possíveis elementos 

centrais da RS dos usuários  das ESF(s) estudados sobre o PMM. 

A expressão melhoria-saúde aparece no núcleo central e foi a palavra mais 

evocada (101 vezes) com um rang de 2,30 e, nesta pesquisa, a RS dos usuários associou o 

PMM com o aumento e a melhoria dos atendimentos médicos e, consequentemente, a 

melhoria da saúde como podemos perceber nos seguintes enunciados: 

 

O mais médico trouxe melhoria para saúde do Brasil, pois ajuda no atendimento à 

saúde com médicos de outros países (U19). 

 

O mais médico melhorou e atendimento e trouxe melhoria da saúde para todos 

(U70). 

 

A saúde melhorou. Com o mais médicos tem menos tumulto no PSF. O PSF hoje 

está vazio e podemos observar que as pessoas estão consultando e sendo 

atendidas. Isso é reflexo do mais médico (U118). 

 

Com o mais médico o atendimento é mais especifico e atencioso melhorando a 

saúde do povo brasileiro em geral (U133). 

 

A saúde pública estava péssima, mas com a chegada do mais médico melhorou a 

saúde, pois as consultas são rápidas o atendimento é melhor sem superlotação de 

hospitais e postos (U141). 

 

A RS apresentada nesses enunciados corrobora os trabalhos de Aquino et al. 

(2008), Guanais e Macinko (2009), Rocha e Soares (2009), Macinko et al. (2010), Rasella et 

al. (2014), Ceccon et al. (2014), os quais demonstraram que a Saúde da Família, para além de 

ser um modelo que impacte positivamente na melhoria das condições de saúde da população 

brasileira, é também uma estratégia promotora de equidade social. Dessa forma, faz sentido 

promover aqui seu encontro com o PMM, pois, como argumentaram Santos, Costa e Girardi 

(2015), ele além de estar fundamentado em evidências das necessidades da população e nos 

pilares do SUS, também é uma ação efetiva para reduzir iniquidades, promovendo a melhoria 

da saúde. 

Para OPAS (2015), o PMM trará melhoria à saúde, pois existem robustas 

evidências de gestão que indicam que o aumento de cobertura de equipe de saúde da família 
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consegue reduzir a taxa de mortalidade infantil e de internação hospitalar por causas sensíveis 

à atenção ambulatorial. 

Landim (2013), que realizou um estudo sobre a relação entre a democracia digital 

e a participação política a partir do debate sobre o PMM no facebook, também encontrou 

comentários  positivos ao programa, destacando a  finalidade deste para a melhoria da saúde 

pública, principalmente por parte daqueles com pouco poder aquisitivo. 

Em outra investigação, realizada por Silva et al. (2015),  com o propósito de 

descrever as diferenças culturais na formação acadêmica de profissionais estrangeiros 

advindos do PMM e de que forma elas poderiam impactar na relação com os pacientes 

indígenas, identificou-se que a vinda dos médicos para a aldeia  trouxe melhorias de saúde e 

para os usuários. Anterior à presença do programa, os indígenas eram obrigados a se deslocar 

para outras cidades para conseguir atendimento; tinham que enfrentar filas e, muitas vezes, 

era necessário voltar, posteriormente, para outra consulta ou realização de exames. Com a 

criação do programa, aumentou a presença dos indígenas nas consultas médicas e a adesão ao 

tratamento, pois muitos deles mostravam resistência de se deslocarem à cidade para 

acompanhamento.  

Para Garcia, Rosa e Tavares (2014), o programa gerou um impacto positivo sobre 

os índices de saúde devido a sua atuação sobre o atendimento básico e ao aumento dos índices 

de médicos por mil habitantes, garantido maior oferta de serviço de saúde para a população. 

Souza (2014) e Pinto et al. (2014) afirmam que  o PMM aumentou a quantidade 

de profissionais e os atendimentos e, naturalmente, irá  diminuir os casos de doenças que 

poderiam ser tratadas precocemente, antes de evoluírem para casos crônicos. Diminuirá, 

também, a necessidade de compor filas nos hospitais dos grandes centros e, da mesma forma, 

reduzirá outros índices como a mortalidade infantil. Além disso, pessoas portadoras de 

doenças incuráveis, que dependem na maior parte do tempo de cuidados permanentes e 

contato regular com a medicina, poderão ter sua saúde monitorada com mais facilidade.   

A expressão precisa-mais-médicos é a segunda evocação (evocada 36 vezes) do 

núcleo central e com um rang de 2,25 e, neste estudo, os usuários destacam que mesmo com 

as medidas tomadas pelo governo federal para ampliar os números de médicos ainda há 

déficit de médicos tanto na APS quanto nas especialidades como evidenciado nos enunciados: 

 

Mesmo com o programa ainda precisa de mais médicos, pois os médicos são muito 

atarefados e são muitos pacientes para poucos médicos (U33). 

 

O programa trouxe mais médicos, mas ainda faltam médicos (U36). 
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Mesmo que o programa aumentou os médicos no SUS ainda precisa de mais 

médicos especialistas e de médicos brasileiros (U48). 

 

Mesmo como o mais médicos o número de médicos ainda é insuficiente. Porque a 

população é grande para poucos médicos (U100). 

 

A quantidade de médicos ainda é insuficiente (U207). 

 

Ainda precisamos de mais médicos (U208). 

 

Ainda falta médicos no Brasil, pois o atendimento é difícil (U115). 

 

A RS dessas falas refere-se à escassez de profissionais médicos no país. É 

importante ressaltar que o brasileiro possui cerca de 1,8 médicos/mil habitantes, sendo essa 

proporção inferior a outros países tanto da Europa como da América do Sul. Além disso, 22 

estados brasileiros apresentam um índice abaixo da média nacional (BAIÃO; LEONIDAS; 

LINS, 2014). 

Segundo Melo (2015) em declarações para jornais no início de 2013, o então 

Ministro da Saúde estimou que o Brasil tinha uma carência de 54 mil médicos, sendo que o 

país necessitaria contratar cerca de 170.000 médicos para atingir um patamar ideal de  2,7 

médicos por mil habitantes. 

O próprio CFM confirmou essa situação ao entregar o estudo sobre demografia 

médica ao Ministério da Saúde, no qual apresentava vários pontos importantes, como uma 

gritante desigualdade na distribuição de médicos no território brasileiro, mas também entre 

sistemas público e privado de saúde (CFM, 2011). 

Campos (2013) também afirma que há falta e/ou a má distribuição de médicos no 

SUS. Para o autor, o Brasil não só enfrenta uma escassez de médicos, mas também a má 

distribuição desses profissionais, sendo este não apenas um problema nacional, mas de muitos 

países, como mostrado pela OMS. 

 Já o texto: “O SUS precisa de Mais Médicos e de Muito Mais!”, (DIRETORIA 

NACIONAL DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE, 2013) apresenta o 

resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com a 

população, observando que o principal problema do SUS é a falta de médicos. Os textos 

“More doctors: better attention to the population’s health” (AMARAL et al., 2012) e “O 

Mais Médicos e o futuro da Medicina” (MEIRELLES, 2013) também se enquadram nas 

categorias supracitadas, enquanto o primeiro enfoca a má distribuição dos médicos, o segundo 

apresenta a falta de assistência médica como uma realidade da população brasileira. 

Também para a população em geral, a quantidade insuficiente de médicos para 

atender à demanda de postos de trabalho no SUS era um problema. Segundo pesquisa do Ipea, 
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para 58% dos entrevistados, a medida mais importante a ser tomada no SUS era o aumento do 

número de médicos nos serviços de saúde (PINTO et al., 2014). 

Há mais de 30 anos, o país sabe que é imprescindível ter mais profissionais  

médicos; reconhece ainda que os médicos estão  mais aglomerados na região Sul e Sudeste e 

nas capitais. Na deliberação da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida em março 

de 1986, aconteceu também a I Conferência Nacional de Recursos Humanos para Saúde. Em 

seu relatório final afirmou-se que a formação de mão de obra em saúde proporcionada pelo 

aparelho formador não é adequada às necessidades de saúde da população brasileira nem às  

dos serviços (BRASIL, 1986). 

No relatório do III Fórum Global de Recursos Humanos em Saúde em Recife – 

“Enfrentar o grande desafio que representam os Recursos Humanos em Saúde”, cujo tema 

fora “Recursos Humanos para a Saúde: base para uma Cobertura de Saúde Universal e para a 

agenda de desenvolvimento pós 2015”, foram feitas considerações importantes a respeito da  

severa diminuição e da evidente má distribuição de profissionais de saúde em diversos países 

com diferentes graus de desenvolvimento social e econômico. Transições demográficas, 

epidemiológicas e de custos das doenças influenciam nessa crise e exercem força expressiva 

em mudanças nos sistemas de saúde, no papel dos diferentes profissionais de saúde e na 

maneira de formar estes profissionais. O autor pondera, ainda, que tal deficiência na oferta em 

distribuição de profissionais de saúde tem sido frequentemente evidenciada como um grave 

obstáculo ao esforço de garantia de equidade no acesso aos serviços básicos de saúde e como 

entrave para se alcançar metas estabelecidas (ALESSIO, 2015). 

A 1ª e 2ª periferias são formadas por estas quatro evocações: agilidade-

atendimentos, mais-atendimentos e médicos-humanos-competentes, que se constituem os 

prováveis elementos da 1
ª
 periferia e a palavra saúde compõe a 2

ª
 periferia da representação 

da RS dos usuários das ESF(s) estudados sobre o PMM.  

No estudo de Brito (2014), os resultados demonstraram que os usuários das 

UBS(s) de Ceilândia estavam satisfeitos com o PMM e com o atendimento prestado pelos 

profissionais, pois com a implementação do programa o serviço passou a contar com mais 

médicos; os atendimentos aumentaram; o tempo de espera e as filas para consulta diminuíram 

e o atendimento não se diferenciou ao de um profissional brasileiro ou formado no país. 

A expressão médicos-humanos-competentes é a primeira evocação da 1
ª
 

periferia evocada 81 vezes com um rang de 3,23 e traz a percepção de que os médicos 

estrangeiros, sobretudo os cubanos apresentam uma postura mais humanizada e uma melhor 

abordagem clínica como se pode depreender das falas a seguir:  
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Os médicos do PMM são médicos qualificados, pois apesar de muitos criticarem os 

médicos estrangeiros que participam do PMM é inquestionável a qualidade da 

medicina de países como Cuba que é referência mundial em saúde (U14). 

 

Os médicos do programa tem amor com os menos favorecidos (U22). 

 

Os médicos estrangeiros tem atenção total com o paciente e respeita o paciente. Os 

médicos brasileiros em sua maioria não se importam com o paciente. Penso que nas 

faculdades não é trabalhado este lado. Falta empatia, respeito, educação no trato com 

quem paga o seu salário. Isso ocorre não só nas UBS(s), mas também em seus 

consultórios particulares. O trato dos médicos estrangeiros com seus pacientes chega 

a ser inacreditável. Fico surpresa quando os vejo me olhando nos olhos. Dando 

atenção ao que estou relatando (U40). 

 

Os médicos cubanos prestam um atendimento humanizado, com maior atenção aos 

pacientes e interesse em diagnosticar doenças. A atenção que já recebi dos médicos 

brasileiros foi bem inferior ao atendimento pelos médicos cubanos do programa. 

Não estou generalizando no Brasil também tem médicos que atendem bem (U44). 

 

Os cubanos são médicos mais humanos, profissionais, dedicados a aquilo que faz e 

são educados ao contrário de muitos brasileiros. São médicos que procuram ajudar a 

comunidade que trabalham.  O contrário dos brasileiros que visam só o financeiro. 

Pode estar morrendo que eles não atendem (U52). 

 

São médicos que fazem diagnóstico completo. Pois o atendimento que recebi pelo 

médico estrangeiro é muito superior ao atendimento do médico brasileiro que só te 

olham e falam que tem uma virose não lhe atendendo corretamente. Quero que o 

programa continue, pois o atendimento é superior ao dos médicos brasileiros (U84). 

 

São médicos eficientes, prestativos, competentes e experientes. São prestativos, pois 

tem muita competência para atender com prontidão os pacientes (U130). 

 

Os cubanos são médicos com eficiência no atendimento e médicos melhores. Os 

médicos cubanos são mais educados, atendem mais rápido e com maior eficiência 

no geral que os médicos brasileiros (U138). 

 

São médicos atenciosos, cuidadosos, atendem dentro do horário marcado e são 

simpáticos. Fazem várias perguntas para chegar mais próximo de um diagnóstico 

completo (U187). 

 

As pessoas aqui do posto procuram mais os cubanos, pois eles estudam mais e tem 

mais conhecimento que os brasileiros. Porque os médicos que vieram de fora eles 

sabem mais (U197). 

 

A RS expressa nesses trechos secunda os achados da literatura (GARCIA; ROSA; 

TAVARES, 2014; MEIRELLES, 2013; BRITO, 2014; SILVA, 2013). 

Brito (2014) declara que o PMM, além de estar contribuindo para o aumento do 

número de médicos na APS, para a expansão da ESF e para a formação de ESF, também 

trouxe um atendimento mais humanizado, com cuidado e respeito para com o usuário. 

Segundo esse autor, o achado mais surpreendente no seu trabalho foi as inúmeras diferenças 

listadas pelos usuários entre o atendimento dos médicos cubanos e brasileiros. Os pontos que 

qualificam o atendimento dos médicos estrangeiros foram superiores aos dos médicos 
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brasileiros, além de terem tido várias queixas quanto à forma com que esses últimos tratam 

seus pacientes. A questão do ouvir, olhar ou dar atenção, interesse, educação e respeito foram 

atitudes ressaltadas no atendimento dos cubanos e, de acordo com os usuários, essas 

qualidades faltam nas consultas dos médicos brasileiros. Esse autor frisa ainda que em relação 

às divergências na formação dos médicos brasileiros e estrangeiros os usuários citaram pontos 

favoráveis aos médicos estrangeiros/cubanos como: têm mais conhecimento; demonstram 

mais experiência; a medicina de fora é melhor, a de Cuba é uma das melhores do mundo; 

atendem e examinam melhor, além do esclarecimento na consulta ser maior; são ótimos 

médicos; são melhores que os médicos brasileiros. 

Garcia, Rosa E Tavares (2014) e Meirelles (2013) ressaltam que os usuários 

acreditam que os médicos bolsistas estrangeiros são pessoas especiais devido ao tratamento 

que dispensam aos pacientes e para uma parte dos entrevistados esses médicos estão 

fornecendo diagnósticos mais precisos. 

Estudo realizado por Santos, Costa e Girardi (2015), com o objetivo de elucidar a 

importância do PMM como forma efetiva de reduzir a iniquidade no país, identificou que os 

usuários participantes da investigação expressaram alto grau de satisfação relatando que os 

médicos ouviram com atenção suas queixas, deram as informações necessárias, explicaram de 

forma clara o tratamento e que compreenderam as orientações dadas.  

Na pesquisa da OPAS (2015), citada anteriormente, os elementos com mais 

destaque entre os usuários foram o tratamento mais humanizado dos médicos, a realização do 

exame físico completo e sem preconceitos dos pacientes e seu comportamento de 

proximidade e amigável, o que facilita o acesso e a abordagem direta dos usuários aos 

médicos para fazer perguntas, realizar consultas sobre questões pessoais e compartilhar 

preocupações e sugestões. Expressões como “os médicos tocam os pacientes”, “olham nos 

olhos”, “os ouvem” apareceram várias vezes em entrevistas.  

Segundo Brito (2014), as diferenças mencionadas em relação ao atendimento dos 

médicos cubanos podem ser explicadas pelo fato de que em Cuba, o médico da família, buscar 

compreender a situação de saúde de seu paciente e de sua família, de acordo com sua 

realidade de vida; com suas condições de moradia; sua realidade social, tentando avaliar o que 

pode ter influenciado o estado de doença, prestam o primeiro atendimento, de forma integral, 

com qualidade, solucionando as demandas e acompanhando os pacientes. 

A evocação mais-atendimento é a segunda expressão da 1
ª
 periferia evocada 77 

vezes com um rang de 2,84 e traz a percepção que o PMMB ampliou o número de 

atendimentos médicos:  
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O mais médico levou a mais vagas de consultas e melhoria no atendimento e menos 

espera ( U13). 

 

O programa atende mais pessoas (U29). 

 

Pelo mais médico há mais consultas para as pessoas (U31). 

 

Com o mais médico tem mais atendimentos (U42). 

 

Consulta mais pessoas porque tem mais médicos (U102). 

 

Aumentou o número de atendimentos porque com mais médicos mais atendimentos 

(U101). 

 

Tem mais atendimento e os pacientes são  mais bem atendido e tem uma saúde 

melhor (U132). 

 

Com o programa hoje temos mais consultas (U158). 

 

O programa gerou mais consultas para o PSF (U203). 

 

A RS apresentada nesses enunciados confirma os dados de Brasil (2016) que 

declara que com o PMM as consultas realizadas nos centros de saúde de todo país, 

aumentaram em aproximadamente 35%, foram 5.972.908 em janeiro de 2014, contra 

4.428.112 em janeiro de 2013, enquanto nos demais municípios esse aumento foi de 15%.  

No livro comemorativo de dois anos do PMM, o Ministério da Saúde 

complementa que o número de consultas cresceu não somente porque existem mais equipes, 

mas também porque os profissionais do PMM oferecem mais consultas médicas e 

procedimentos coletivos em um mesmo dia de atuação (BRASIL, 2015). 

O estudo de Salazar (2015) cujo objetivo foi descrever a oferta de consultas 

médicas em uma ESF no município de Viamão/RS após a implantação do PMMB também 

encontrou um acréscimo de 164,58% de atendimentos clínicos entre o trimestre anterior e 

posterior a implantação do PPM, obtendo uma média de 1.688 pacientes atendidos nos 

últimos meses. 

No estudo Brito (2014), os resultados também demonstram que 91% dos pacientes 

acham que o programa aumentou o número de consultas. 

No estudo realizado pela OPAS (2015), os resultados demonstram que houve 

aumento no número de consultas médicas entre 2012 e 2014, a média de consultas por 

habitante/ano aumentou de 1,0 em 2012 para 1,13 em 2013 e 1,15 em 2014. 

A expressão agilidade-atendimentos é o terceiro elemento da 1
ª
 periferia evocada 

54 vezes com um rang de 2,87 e correlaciona a agilidade dos atendimentos e a diminuição do 

tempo de espera e das filas ao PMM, como pode se inferir dos enunciados abaixo: 
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Com o mais médico temos mais agilidade no atendimento e menos espera. (U43) 

 

Com o programa marca-se uma consulta e rapidamente somos atendidos (U73) 

 

Por meio do programa o atendimento acontece com maior rapidez desafogando os 

centros de saúde. Evitando filas nos hospitais e sofrimento (U128). 

 

O mais médico é importante porque  proporcionou um atendimento mais rápido e 

eficaz, pois ninguém merecia passar o dia na fila esperando por uma consulta 

(U183). 

 

Com o mais médico o atendimento passou ser mais rápido evitando filas e 

constrangimentos (U195). 

 

Resultados semelhantes também foram encontrados em estudo realizado por 

Santos, Costa e Girardi (2015), com o objetivo de elucidar a importância do PMM como 

forma efetiva de reduzir a iniquidade no país, identificou que os usuários relataram alto grau 

de satisfação quanto ao tempo de espera para agendamento das consultas e em seu 

atendimento.  

O estudo de Pereira, Silva e Santos (2015) também encontrou resultados que 

confirmam maior facilidade e agilidade no agendamento de consultas. Vários participantes 

neste estudo destacaram que a chegada dos médicos do PMM às UBS(s) tornou mais ágil o 

processo de retorno e o acompanhamento das doenças crônicas. 

A pesquisa de Brito (2014) mostra que 91% dos usuários referem que o PMM 

diminui o tempo de espera para o atendimento médico. 

A palavra saúde é o único elemento da 2
ª
 periferia evocada 25 vezes com um rang de 

3,58.  O PMM é visto como um mecanismo de garantir a saúde como um direito essencial 

para a vida: 

Para uma pessoa viver com tranquilidade  é necessário ter o direito a saúde garantido 

e o programa garante isto através da disponibilização de serviços acessíveis (U12). 

 

O programa amplia o acesso a saúde e isto é um direito  fundamental para vida da 

pessoa (U34). 

 

Saúde é a principal necessidade do ser humano para viver em vida tranquila. Com o 

PMM veio a esperança de uma possível mudança na saúde brasileira para que as 

pessoas tenham condições de serem atendidas com mais antecedência. Porque a  

saúde é um direito fundamental. Por isso o programa mais médico é essencial para 

sanar a necessidade da sociedade melhorando assim a saúde do nosso país (U49).   

 

A saúde é o bem e o direito mais importante e creio que o programa proporciou este 

direito a muitos que não possuíam médicos (U161). 

 

 

O programa prioriza a saúde em primeiro lugar, pois saúde é direito é tudo (U198). 
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As RS(s) presentes neste discurso se ancoram no texto da Constituição Federal (Brasil, 

1988) que prevê a saúde com um direito do cidadão e como dever do estado. Nesses discursos 

os usuários compreendem que o PMM  vai além de uma  política de provimento emergencial 

de médicos estes entendem que o PMM é uma política com alto potencial para propiciar o 

direito a saúde através do acesso universal. 

No quadrante inferior esquerdo, o primeiro elemento de contraste é a palavra bom 

evocada 32 vezes com um rang de 2,18 os usuários avaliam o PMM como bom:  

 

O programa é muito bom porque ajuda as unidades de saúde nas demandas de 

pacientes e com isso os pacientes são bem atendidos (U59). 

 

O mais médico é bom porque antes não era todas as vezes que procurávamos que 

éramos atendidos agora conseguimos porque tem mais consultas (U121). 

 

Esses achados confirmam os disponíveis na literatura científica (MEIRELLES, 

2013; BRITO, 2014; GARCIA; ROSA; TAVARES,, 2014; SANTOS et al., 2014; SOUZA, 

2014; OPAS, 2015; SANTOS, 2015; SILVA et al., 2015; SILVA, 2015) que informa a 

satisfação e avaliação positiva dos usuários em relação ao PMM,  considerando-o como bom 

ou muito bom.  

Silva et al. (2015) e Souza (2014) avaliaram como positiva a criação do PMM, 

visto que a medida adotada pelo governo faz parte de um amplo pacto de melhoria do 

atendimento aos usuários do SUS, garantindo mais médicos para o Brasil e mais saúde para a 

população. 

No estudo de Silva et al. (2015), os indígenas avaliam como positiva a vinda dos 

médicos para as aldeias, uma vez que, antes do estabelecimento do Programa Mais Médicos, 

os usuários eram obrigados a se deslocarem para as cidades próximas. 

No estudo de Pereira, Silva e (2015) anteriormente citado, o universo dos 

entrevistados, usuários, profissionais, gestores e conselheiros de saúde, demonstraram uma 

análise positiva das experiências dos municípios com a presença dos profissionais do PMM. 

No estudo de Brito (2014) que avaliou a satisfação dos usuários das UBS(s) de 

Ceilândia/DF, quanto ao atendimento médico dos profissionais do PMM, em 2014. A 

avaliação mostrou que os usuários estão satisfeitos. 

A OPAS (2015) afirma que há satisfação e aceitação da população em relação ao 

PMM e aos profissionais estrangeiros. Essa questão avalia o sucesso do PMM, inclusive pelas 

dúvidas que alguns levantaram sobre a aceitação da população em relação aos profissionais 

procedentes de outros países, com idioma, costumes e modus operandi diferentes dos 
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utilizados pelos médicos brasileiros. Hoje dispomos de evidências científicas robustas que 

permitem derrubar esse mito, demonstrando uma elevada satisfação da população usuária com 

os serviços recebidos apesar das importantes diferenças. Registra-se elevada satisfação dos 

médicos e dos gestores com o programa, indicando um excelente nível de aceitação por todos 

os atores diretamente envolvidos.  

A expressão mais-médicos-SUS é o último elemento de contraste  evocado 29 vezes 

com um rang de 2,41.  O PMM é visto como um mecanismo que proporciona maior presença 

dos profissionais médicos no SUS:  

 

Mais médicos atendendo no SUS é melhor para a população (U90) 

 

Mais médicos para o SUS é melhor (U179) 

 

A população tem conhecimento que o PMM surge na tentativa de suprir a demanda de 

médicos no atendimento do SUS. Essa queixa é uma constante nas pesquisas de avaliação da 

ESF (MARTINS, 2008; MELO, 2015; OLIVEIRA, 2009). Os usuários percebem a diferença 

entre o SUS teórico e o que acontece na realidade (MELO, 2015), devido a isso acreditam que 

existe má gestão com os recursos públicos, afetando aqueles que realmente precisam de 

atendimento no SUS (SANTOS, 2014) 

A palavra ineficiente é o terceiro elemento de contraste evocado 20 vezes com um 

rang de 2,25 e é a única evocação de cunho negativo sobre o PMM que é avaliado  por uma 

parcela dos usuários ( em torno de 9,6%)  como um programa ineficiente devido à 

persistência da dificuldade de acesso ao atendimento médico, a quantidade insuficiente de 

exames e medicamentos, atendimentos de qualidade ruim e infraestrutura inadequada: 

 
Não adianta ter mais médicos e não ter exames e laboratórios (U75). 

 

O programa não fez diferença nenhuma. Para conseguir a consulta ainda é difícil 

(U111). 

 

Na televisão fala que o programa é muito bom. Mas na minha opinião não acho que 

fez muita diferença porque nunca vi alguém falar que foi atendido por um médico 

estrangeiro e no Brasil há muitos médicos que possa atender não tinha necessidade 

de trazer médicos de outro país para o Brasil não (U116). 

 

Não vi melhora porque estive na unidade de saúde e me deparei com uma situação 

de extrema necessidade de médico (U171) 

 

Não melhorou nada, pois ainda faltam exames e eles só passam dipirona (U191). 

 

A saúde não é só consultas ainda faltam exames e medicamentos (U192). 

 

Não adiantou muito porque ainda é difícil consultar com médico (U182). 

 

O atendimento ainda é demorado e é de péssima qualidade (U 194). 
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Não adianta o governo mandar trazer médicos de fora se não resolveu o problema de 

infraestrutura dos postos de saúde (U204). 

 

Há ainda demora a conseguir atendimento médico (U185). 

 

O PMM aqui representado como um programa ineficiente, pois segundo estes 

usuários o médico, por si só, não resolve o problema do sistema, que não se baseia apenas na 

falta do profissional, mas sim na precariedade da estrutura, falta de tecnologias e insumos, 

tanto quanto, de equipes multidisciplinares e ainda ressaltam que os profissionais do 

programa  não são numericamente suficientes para suprir a escassez de médicos no país estes 

resultados assemelham os discursos aos do grupo de médicos brasileiros deste estudo  e aos 

achados das pesquisas de Luz, 2015 e Mishima, 2010. 

Como pode ser verificado na análise da árvore de similaridade (FIG. 10) gerada 

pelo software CHIC®  versão 4.1, há dois grupos de evocações, sendo que o primeiro possui 

três subgrupos e o segundo grupo está isolado somente com duas evocações. 

O primeiro grupo composto por três subgrupos constituídos pelas evocações 

melhoria-saúde, agilidade-atendimento e saúde; no primeiro subgrupo, as expressões bom 

e mais-médicos-sus no segundo subgrupo e as evocações mais-atendimentos e médicos-

humanos-competentes no terceiro subgrupo do primeiro grupo; já o segundo grupo é 

formado pelos vocábulos  precisa-mais-médicos e ineficiente. 

Observa-se que o primeiro grupo é constituído por evocações de cunho positivo 

em relação ao PMM e já no segundo grupo há a evocação ineficiente que é de cunho negativo. 

A partir da análise da árvore de similaridade (FIG. 10) e o grafo de implicação 

(FIG. 11) gerada pelo software CHIC®   pode-se observar a presença das seguintes 

objetivações positivas em relação ao PMM programa mais saúde, programa de médicos 

humanos e objetivação negativa que seria o  programa ineficiente. 

Por meio dos discursos dos usuários, identifica-se o processo de formação do 

senso comum sobre o PMM ocorre a partir dos contatos diário dos usuários com as ações dos 

profissionais do PMM e com os serviços de saúde. 

Os elementos que caracterizam a RS dos usuários sobre o PMM advêm das 

mudanças que hoje em dia, fazem parte da rotina das UBS(s) e são percebidas como 

melhorias ou por qualificações subjetivas pelos usuários. Isso pode ser apreendido, uma vez 

que os entrevistados deixam transparecer seus sentimentos, suas visões de mundo, seus afetos 

e opiniões sobre o PMM e especificamente sobre o atendimento dos médicos estrangeiros do 

PMM as evocações melhoria-saúde, agilidade-atendimentos, mais-atendimentos, 



163 

 

médicos-humanos-competentes, bom e mais-médicos-SUS são sentimentos e sentidos que 

se relacionam às RS(s) do atendimento prestado pelos médicos do PMM e que, no conjunto 

das análises, partem de experiências particulares, mas ganham um formato coletivo. Isso se 

deve ao fato de ser a linguagem falada carregada de sentidos próprios ou característicos do 

grupo. 

Se anteriormente ao PMM os usuários das ESF(s) sofriam pela espera, escassez de 

médicos e pelo atendimento ruim, hoje, há outra RS sendo moldada sobre o atendimento com 

a implantação do PMM. Entretanto, embora haja qualificações, geralmente boas, diante do 

PMM, as pessoas ainda percebem lacunas expressas pelas evocações precisa-mais-médicos e 

ineficiente que precisam ser sanadas.  

 

6.4 Discussão dos resultados referentes às peças das mídias  

 

6.4.1 Discussão sobre a caracterização das peças das mídias  

 

A análise dos resultados de caracterização das 55 peças de mídia estudadas  

(TAB. 25) mostra que a maioria 41 dos vídeos é do Jornal Nacional da emissora Rede Globo, 

grande parte das reportagens tiveram como principais oradores os apresentadores e/ou 

repórteres, os médicos cubanos, o ministro da saúde e os representantes de entidades da classe 

médica, os cenários mais comuns das reportagens foram o ambiente do próprio jornal e 

estabelecimentos do governo, a maior parte dos vídeos foram exibidos em 2013, sobretudo no 

mês de agosto, quanto à duração das matérias a maioria duraram menos de um minuto. 

O fato da maioria das reportagens possuír como principais oradores os 

apresentadores e/ou repórteres, os médicos cubanos, o ministro da saúde e os representantes 

de entidades de classe, esses achados vai ao encontro dos estudos de Scremin e Javorski 

(2013) que analisaram as notícias televisionadas do Jornal Bom Dia Brasil, de abril a 

setembro de 2013, sobre a vinda de médicos estrangeiros para PMM. E a pesquisa de Souza 

(2014) cujo objetivo era analisar criticamente discursos que circularam na mídia online no site 

Pragmatismo Político e pelo Portal Médico, no contexto de proposição e implementação do 

PMM. Esses autores também descreveram que a maioria das peças de mídia estudadas só 

consideram fontes oficiais como representantes das entidades médicas e do governo federal 

sem levar em consideração fontes populares como os usuários dos SUS. 

Na análise das mídias estudadas nesta pesquisa, assim como no estudo das RS dos 

grupos de médicos brasileiros e gestores das ESF(s), a nacionalidade cubana também se 
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destaca corroborando os estudos de mídia do PMM de Carvalho (2014), Luz (2015), Moraes 

et al., (2014), Raisa (2015), Secremin e Javorski  (2013), Segalin (2014) e  Souza (2014) que 

indicam que a figura do médico cubano foi a mais explorada pela mídia. Segundo Raisa 

(2015), há uma repetibilidade na mídia de um universo de sentidos que associa a nomeação do 

PMM ao médico estrangeiro e, mais do que isso, ao médico cubano.  

Moraes et al. (2014) frisam que Cuba foi o país que disponibilizou maior a 

quantidade de  médicos para o programa, o que gerou desavenças de ordem políticas entre 

entidades médicas brasileiras e o governo federal. Nesse sentido, surgiu uma onda de 

preconceito por parte dos médicos brasileiros que questionavam a formação dos profissionais 

médicos cubanos, bem como a política de remuneração deles, por considerar que essa medida 

poderia desvalorizar a categoria.  

Esse mesmo estudo constatou a falta de aprofundamento no tema, uma vez que 

nas divulgações, teoricamente, viriam médicos da Espanha, Bolívia, Portugal, Cabo verde, 

Cuba, Argentina, Venezuela e foram ouvidos, na maioria das vezes, cubanos. Nesse estudo, 

08 reportagens ouviram médicos cubanos e somente 04 reportagens abordaram médicos de 

outras nacionalidades. 

Sobre os cenários das reportagens terem sido com maior frequência o ambiente do 

próprio jornal e estabelecimentos do governo o estudo de Scremin e Javorski (2013) também 

indica que havia um forte viés político no discurso da mídia, tendo em vista que a maioria das 

chamadas jornalísticas ocorrem em Brasília em um órgão do governo federal.  

Em relação ao fato de a maioria (41,8%) dos vídeos ter sido exibidos em 2013 

esse resultado corrobora com o estudo de Souza (2014) acima citado identificou um maior 

número de matérias associadas ao tema nos meses iniciais do programa. Segundo esse autor, 

toda a mídia nacional estava concentrada no assunto; isso direcionava o interesse do público, 

o que impulsionava o debate. No entanto, aos poucos foi se esgotando o repertório sobre o 

tema. A mídia foi ficando inerte e, consequentemente, a população não tinha mais o programa 

como tópico de suas discussões na esfera pública. O estudo de Segalin (2014), cujo objetivo 

foi verificar a apresentação do PMM nas notícias veiculadas através da revista Veja também 

se observou um aumento no número de matérias que abordavam o PMM próximo ao período 

de implementação. 
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6.4.2 Discussão sobre a representação social presente nas peças midiáticas estudadas 

sobre o PMM 

 

A análise das peças da mídia indica que o PMM surge em um cenário de 

instabilidade política e, nesse contexto efervescente, trouxe o tema para o foco dos debates 

públicos, resultando em manifestações enérgicas de interesses particulares e disputas de 

poder, amplamente exploradas pela mídia. No recente contexto, de conflitos ideológicos entre 

poder público e profissionais da Medicina, faz-se indispensável o estudo crítico das RS(s) nos 

discursos disseminadas pelos meios de comunicação selecionadas para este estudo. 

Ao analisarmos a linha do tempo sobre os temas das peças de mídia (FIG. 12) e ao 

realizar a análise de conteúdo observa-se inicialmente que os veículos estudados de modo 

geral divulgaram a proposta do Governo Federal e o posicionamento das entidades médicas. 

Ao passo que o programa foi sendo executado, as matérias passaram a abordar a chegada de 

médicos estrangeiros, o treinamento pelo qual passavam, o desligamento dos médicos 

cubanos do PMM e por fim a avaliação do PMM após um ano de implantação. 

A seguir a discussão do conteúdo da mídia será feita de acordo com a linha do 

tempo dos temas exibidos na mídia em relação ao PMM, o que permitirá compreender melhor 

como a RS sobre o PMM foi sendo construída. 

O primeiro núcleo de sentido que aparece na mídia são peças que abordam a 

proposta do governo em relação à solução da escassez de médicos e o PMM. A análise da 

Tabela 26 revela que 18 peças de mídia estudadas abordavam assuntos relacionados à criação 

e implantação do PMM no país. Nessa fase, também já é perceptível uma contraposição das 

entidades de classe em relação ao tema. 

O trecho da reportagem a seguir, exibida em janeiro de 2013, aborda a escassez de 

profissionais médicos no país e já anuncia que o governo federal avalia a possibilidade de 

trazer médicos estrangeiros para atuarem no país. Como evidenciado nos trechos em seguida: 

 

Apresentador: O Ministério da Saúde está analisando formas de trazer médicos 

estrangeiros pra preencher vagas em regiões brasileiras em que faltam 

profissionais... Repórter: Para resolver o problema o governo defende a importação 

de médicos... que trabalhariam por um período limitado e apenas nas regiões mais 

carentes, nas periferias e no interior do país... E para realmente atraí-los, o governo, 

admite até dispensar os médicos do REVALIDA, a prova obrigatória para o 

exercício da medicina no Brasil. Mas ficariam livres da prova, apenas os médicos 

que concordarem em ir para as regiões carentes. O CFM, até concorda com a 

importação, mas não abre mão do REVALIDA (V1).  
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Os trechos acima anunciam a concepção do PMM pelo governo federal no intuído 

de possibilitar a oferta de médicos no SUS em regiões prioritárias com vulnerabilidades 

sociais. Mas também já aborda a contraposição do CFM a essa ação que aponta a necessidade 

de avaliar a qualificação dos profissionais estrangeiros através do REVALIDA. 

Em reportagem exibida 5 meses após (junho de 2013), o governo federal já 

anuncia  a criação do PMM e o número de vagas de médicos no país, como observado nos 

trechos sequentes:  

 

Apresentador: Depois do mal estar causado pelo anúncio de que o país 

contrataria estrangeiros para melhorar a estatística de dois médicos por mil 

habitantes. O Governo Federal anunciou hoje, trinta e cinco mil novas vagas 

para médicos em todo o país. Repórter: Gigantes, belos e caros, padrão FIFA. 

O povo nas ruas também quer esse mesmo padrão na saúde. Esta mãe chora 

pela dor do filho a cinco horas esperando atendimento. Carmosina mãe de 

paciente: Não tá atendendo ninguém, não é só ele. É todo mundo. 

Entrevistado (pai?): A saúde está péssima porque o dinheiro está investindo 

em estádio que não tem nada haver. Ministro da Saúde: Nós temos mais de 

quatrocentos Municípios do país que não têm sequer um médico que reside 

nesse Município. Repórter: Pra isso o Governo anunciou a contratação de mais 

de trinta e cinco mil novos médicos. Os investimentos para o setor somam sete 

bilhões de reais pra ampliar e construir novas Unidades de saúde. Tudo pra 

tentar melhorar a imagem de uma saúde já manchada (V2).   

 

Os discursos expostos demonstram que as primeiras peças midiáticas em relação 

ao PMM possuíam o objetivo inicial de informar a população geral sobre ele; no entanto, já 

apontava um embate entre as entidades de classe médica e o governo federal. Os estudos de 

Carvalho (2014), Secremin e Javorski (2013), Segalin (2014) e Souza (2014) também 

demonstraram que inicialmente a mídia tinha como foco comunicar e dar informações sobre a 

proposta do governo federal de criação e implantação do PMM. 

Após abordagem inicial sobre a proposta do PMM e o destaque do embate inicial 

entre as entidades de classe médica e o governo federal, as reportagens passaram a oferecer 

informações sobre abertura dos ciclos de seleção de médicos para participar do PMM. No 

entanto, é importante salientar que a baixa adesão dos médicos ao PMM foi o ponto que mais 

sobressaiu como se pode perceber nas narrativas a seguir: 

 

Apresentadora: O Ministério da Saúde divulgou hoje a lista dos médicos formados 

no exterior selecionados no PMM, para trabalhar no SUS. Repórter: Na lista do 

Ministério da Saúde, estão setecentos e quinze médicos com diplomas de cinquenta 

países. Quinhentos e vinte e um são estrangeiros, a maioria da Espanha, Argentina e 

Portugal. Cento e noventa e quatro são brasileiros que cursaram medicina fora do 

Brasil, eles foram escolhidos pra trabalhar em duzentas e sessenta e oito cidades 

brasileiras, em pequenos municípios e na periferia das grandes cidades (V7).  
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Apresentadora: A primeira chamada do PMM terminou hoje e só seis por cento das 

vagas oferecidas pelo governo foram preenchidas. Esses profissionais vão trabalhar 

na periferia das cidades grandes e municípios do interior. Repórter: O balanço do 

primeiro mês de inscrição do Programa mostrou que novecentos e trinta e oito 

médicos brasileiros foram selecionados. Cerca de metade do que foi anunciado na 

semana passada, porque, só esses, completaram todo o processo de inscrição até 

agora (V9). 

 

Apresentadora:  Após novo chamamento do PMM foram preenchidos dez e meio 

por cento das vagas. Repórter: Mil seiscentos e dezoito médicos irão pra mais de 

quinhentas cidades, principalmente em áreas mais pobres. Mas antes cento e 

sessenta e quatro brasileiros formados no exterior e trezentos e cinquenta e oito 

estrangeiros passaram por treinamento e avaliação. Na segunda-feira haverá outra 

rodada de seleção (V8). 

 

Apresentador: Menos de duas mil vagas foram preenchidas na primeira etapa da 

seleção do PMM. Eram previstas quinze mil e a polícia está investigando problemas 

na inscrição. Repórter: Os médicos brasileiros selecionados no primeiro mês de 

inscrição no programa vão trabalhar em regiões onde há estrema pobreza e nas 

periferias de grandes cidades, no atendimento básico de saúde para a população. Dos 

dezoito mil inscritos, apenas mil setecentos e cinquenta e três, foram selecionados 

para seiscentos e vinte e seis municípios... O numero insuficiente de profissionais 

selecionados gerou uma troca de acusações entre o Ministério da Saúde e o 

Conselho Federal de Medicina, que tem feito críticas ao PMM. O Conselho afirma 

que, o sistema de inscrição no programa usa uma base de dados incompatível com o 

cadastro do conselho e que por isso muitos médicos tiveram os números de registro 

profissional, considerados inválidos (V10). 

 

Destaca-se que os discursos transcritos, ao realçar a baixa adesão dos médicos ao 

PMM, tentam apontar para um possível insucesso do PMM, reforçando uma RS de programa 

ineficiente e, como nos demais discursos, a mídia mais uma vez aborda o embate entre as 

entidades de classe médica e o ministério da saúde. 

Após o anúncio da baixa adesão dos médicos tanto brasileiros quanto estrangeiros 

na primeira fase de seleção do PMM, a mídia noticia a decisão do MS de trazer médicos 

cubanos através de convênio com a OPAS. Esse fato pode ser evidenciado nos seguintes 

trechos: 

 

Apresentador: O Ministério da Saúde anunciou hoje a contratação de quatro mil 

médicos cubanos pra trabalhar nos municípios que não foram escolhidos pelos 

candidatos do PMM. 

Repórter: Os detalhes do acordo foram fechados numa reunião em que o ministro 

da saúde e o representante da OPAS a Organização Pan-Americana da Saúde. Até o 

fim deste ano, o governo brasileiro vai contratar quatro mil médicos cubanos pra 

trabalhar no PMM. O primeiro grupo de quatrocentos, chega nesse fim de semana. 

Os cubanos vão preencher as vagas que não foram ocupadas por médicos brasileiros, 

nem por estrangeiros. Vão trabalhar em cidades que não apareceram entre as opções 

de nenhum dos profissionais inscritos no Programa. O governo brasileiro vai pagar 

por  médico dez mil reais por mês, o dinheiro é repassado pela OPAS ao governo de 

Cuba que decide quanto cada profissional vai ganhar. O CFM questiona o preparo 

dos profissionais... (V13).  
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Em sequência, o cerne das matérias jornalísticas passa a ser a chegada e o curso 

de capacitação dos médicos estrangeiros e nelas é realçada a figura do cubano que passa a ser 

uma figura bastante explorada nas reportagens. Como pode ser visto nos discursos em 

seguida: 

 

Apresentadora: Começaram a chegar hoje ao Brasil para participar do PMM, 

profissionais estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior. Eles irão 

para as periferias das cidades grandes ou para municípios do interior onde 

faltam profissionais de saúde... Repórter: Até domingo, duzentos e quarenta e 

quatro médicos vão chegar ao país para trabalhar no PMM e pretende leva-los a 

lugares onde faltam profissionais de saúde. Os médicos que vieram de fora 

ainda vão passar por um período de adaptação antes de ter contato com os 

pacientes brasileiros. Segunda-feira, eles começam um curso pra entender como 

funciona o SUS e a Legislação na área da saúde no Brasil, só depois disso é que 

os médicos serão enviados aos municípios onde vão trabalhar. Os contratos são 

de três anos, os médicos não podem trabalhar em hospitais e também não vão 

passar pela avaliação do governo para revalidar o diploma (V16). 

 

Apresentadora: Começou hoje, o treinamento dos estrangeiros e brasileiros 

formados no exterior que vieram para o PMM. Os aprovados irão trabalhar no 

interior e na periferia das cidades... Repórter: São seiscentos e oitenta e dois 

médicos formados fora do país, que chegaram durante o fim de semana. A 

maioria veio da Espanha, da Argentina e de Cuba...Repórter: O treinamento 

vai ser feito em oito capitais, de quatro regiões do país. Na aula inaugural, a 

promessa de uma temporada tranquila dos três anos que eles passarão por 

aqui...Repórter: O curso vai durar três semanas, nesse período os médicos vão 

ter orientações sobre o SUS, a legislação brasileira e a língua portuguesa...No 

fim desse curso todos vão ser avaliados por professores de instituições públicas, 

quem for aprovado vai receber um registro médico provisório, só depois disso, 

no dia dezesseis de setembro eles vão para os postos de saúde que escolheram 

(V17).  

 

A partir da chegada dos médicos estrangeiros, as tensões entre as Entidades de 

Classe Médica e o Governo Federal se tornaram mais evidentes e passaram a ser um tema 

bastante enfatizado nas reportagens. Conteúdos abordando críticas, questionamentos, 

protestos, manifestações e acionamentos jurídicos, partindo das entidades de classe médica 

contra a contratação de médicos estrangeiros e direcionadas ao Ministério da Saúde foram 

frequentemente abordados, representando grande parte 44,3% das peças de mídia estudadas. 

Em um mesmo texto, passou a ser comum haver um discurso protagonista e outro antagonista. 

Nesse caso, os dois passaram a ser articulados de forma que um fazia a negação do outro. Ou 

seja, nos discursos aqui analisados, podem-se perceber visões antagônicas sobre PMM: 

 

Apresentadora: Associações médicas de todo o país criticaram hoje a iniciativa do 

governo de contratar médicos estrangeiros pra melhorar o atendimento no SUS. E 

prometeram ir à justiça pra evitar a contratação de profissionais que não tenham o 

diploma revalidado no Brasil. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, afirma que o 

Brasil só aceitará médicos que já estejam capacitados pra atuar em seus países de 
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origem. As entidades médicas, marcaram uma mobilização nacional contra a 

proposta pra próxima quarta-feira  ( V3).  

 

Apresentador: A Associação Médica Brasileira entrou hoje com uma ação de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo 

brasileiro de trazer médicos estrangeiros sem a revalidação do diploma. 

Apresentadora: O Ministério da Saúde declarou que ainda não foi notificado, mas 

que a revalidação do diploma permitiria aos médicos estrangeiros atuar em qualquer 

lugar do Brasil e por período indeterminado, e que por isso não é o objetivo do 

programa. Apresentador: O CFM divulgou uma nota em que critica a contratação 

de médicos cubanos através de um contrato com aquele país. Para o conselho, os 

profissionais poderão ser submetidos a um regime semelhante à semiescravidão. 

Apresentadora: Em Brasília, o procurador geral do trabalho, Luís Camargo, diz que 

vai pedir informações à Advocacia Geral da União sobre as condições do convenio 

com o governo cubano, pra avaliar se tomará alguma medida judicial. 

Apresentador: O advogado geral da união, Luís Inácio Adams, declarou que 

pretende esclarecer aos integrantes do Ministério Público do Trabalho as condições 

da contratação dos médicos de Cuba. Perguntado se o Brasil daria asilo político a 

algum medico que desertasse, Adams respondeu que eles não teriam direito a essa 

pretensão porque estão vindo para o Brasil como profissionais pagos pelo governo 

cubano. Apresentadora: O ministro do trabalho, Manoel Dias, disse que o governo 

tomou todas as precauções pra fazer a contratação dos médicos de Cuba respeitando 

as normas do Direito Internacional (V5). 

 

Os achados deste estudo corroboram com os resultados da pesquisa de Carvalho 

(2014) e Raisa (2015) que buscaram analisar a consolidação do PMM na mídia.  Esses autores 

também destacam que nas matérias jornalísticas estudadas evidencia-se a divisão de interesses 

e posicionamentos sobre o PMM principalmente entre o governo e entidades médicas da 

sociedade civil os quais entraram em disputa pela opinião pública a fim de legitimar seus 

interesses. 

Os protestos e manifestações dos médicos brasileiros contra a contratação de 

médicos estrangeiros também foram retratados pela mídia. A reportagem mostra os médicos 

brasileiros em passeatas, “apitaços” em várias capitais do país. Tal fato pode ser constatado 

no trecho da reportagem sequente: 

 

Apresentador: Médicos suspenderam por quarenta e oito horas as atividades em 

várias capitais brasileiras. O protesto é contra o PMM do Governo Federal. Na 

maioria das cidades como Recife, Porto Alegre, só os serviços de emergência estão 

sendo mantidos. Em Goiânia, oito mil consultas de rotina deixaram de ser 

realizadas. A categoria critica a proposta de contratar profissionais estrangeiros. Em 

São Luiz, os médicos fizeram apitaço. Pacientes do hospital de Manaus estenderam 

lençóis em apoio ao movimento. Em Brasília os médicos ficaram na porta do 

Ministério da Saúde e depois se dirigiram ao Palácio do Planalto. O Ministério da 

Saúde, declarou que o objetivo do programa é ampliar o número de médicos em 

regiões carente do país e que os estrangeiros só vão ocupar as vagas oferecidas a 

brasileiros que não forem preenchidas (V18).  

 

Concomitante à exploração da mídia das críticas e disputa de poder entre as 

entidades de classe e ministério da saúde também se enfatizaram, na mídia, os protestos e 
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manifestações dos médicos brasileiros que rejeitavam a contratação de médicos estrangeiros. 

Uma reportagem deu destaque à hostilização aos profissionais estrangeiros do PMM por 

integrantes do sindicato médico em Fortaleza. Como pode ser visto nos discursos em seguida: 

 

Apresentadora: Profissionais inscritos no PMM foram hostilizados ontem à noite 

em Fortaleza, por integrantes do sindicato da categoria. Um sindicalista tentou 

forçar a entrada da escola onde noventa e seis profissionais fazem o curso 

preparatório. O Sindicato exige que os estrangeiros façam a prova Revalida antes de 

trabalhar no Brasil. Hoje, representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de 

Saúde do Ceará lamentaram a forma do protesto, que teve também insultos aos 

médicos inscritos no Programa. No começo da noite, um grupo entregou rosas em 

apoio aos médicos do Programa (V20). 

 

E dando continuidade a esse contexto de conflitos e embates, as disputas jurídicas 

entre o MS e as entidades de classe médica contra a contratação de médicos estrangeiros 

também foi bastante salientada pela mídia. As reportagens mostraram as entidades de classes 

médicas promovendo acionamentos jurídicos contra o PMM e os representantes do governo 

federal se defendendo das acusações, deixando evidente o embate entre os dois órgãos. Como 

pode se depreender dos trechos das matérias a seguir: 

 

Apresentador: O Ministério Público Federal em Brasília abriu inquérito pra apurar 

se há violação de direitos humanos na contratação de seis mil cubanos pelo PMM. 

Os procuradores querem saber se as condições de trabalho estão de acordo com 

normas brasileiras e internacionais. Os Ministérios da Saúde e da Educação terão 

quinze dias para prestar informações. O Governo Federal declarou ter convicção da 

segurança jurídica do programa e reiterou que os médicos cubanos manterão vínculo 

de trabalho com o país deles (V21). 

 

Apresentadora: O CFM informou hoje que os CRM vão continuar pedindo 

informações complementares pra liberar o registro provisório dos estrangeiros 

selecionados pelo PMM do Governo Federal. Ontem, a Advocacia Geral da União, 

afirmou que os conselhos não podem exigir documentação diferente da que foi 

determinada pela medida provisória que criou o programa. O CFM é contra a 

decisão da AGU, segundo a qual, os médicos estrangeiros são responsáveis pelos 

próprios atos, o que isenta os tutores ou gestores de responsabilidades legais (V30).  

 

Apresentador: Em Brasília, a câmara dos deputados aprovou ontem à noite a 

medida provisória que cria o PMM. O prazo pra que os estrangeiros possam 

participar do programa sem fazer o exame pra revalidar o diploma caiu de seis pra 

três anos. Mas o governo conseguiu tirar dos CRM e passar pro Ministério da Saúde 

o poder de conceder registros de trabalho pros médicos estrangeiros. Segundo o 

Ministério, quase trezentos ainda esperam pelo registro para começar a trabalhar. A 

medida provisória segue para o Senado (V31).  

 

Os trechos acima destacam a disputa judicial que o PMM gerou no país e esses 

achados se assemelham ao estudo de Santos (2014), que objetivou analisar o jornal Folha de 

São Paulo sobre o PMMB e também observou os embates nas instâncias judiciais superiores 
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entre as entidades de classe e o governo federal. Segundo esse autor, havia 444 processos 

relacionados ao tema, em análise no Superior Tribunal de Justiça. 

Santos (2014), em sua pesquisa que objetivou analisar o jornal Folha de São Paulo 

sobre PMMB, afirma que a lógica mercantilista aliada ao corporativismo não deixa dúvidas 

de que a organização do trabalho dos profissionais de saúde, sobretudo a dos médicos, tem 

base sólida e respondente aos anseios de mercado. Isso automaticamente coloca a classe 

médica alerta e em posição de ataque ao sinal de qualquer mudança na ordem organizacional 

do trabalho e do assalariamento da categoria. 

Após esse período de grandes embates entre as Entidades de Classe Médica e o 

Governo Federal, houve um silenciamento sobre o PMM nas mídias estudadas por dois meses 

(novembro e dezembro de 2013). Nesse ínterim, o PMM só volta a ser tema da mídia 

novamente em janeiro de 2014. Nesse período, o tema que passou a ganhar destaque na mídia 

sobre o PMM foi os desligamentos dos médicos cubanos do PMM. As reportagens traziam 

informação sobre a motivação do desligamento, dando grande ênfase à questão da disparidade 

salarial e do regime de contrato de trabalho dos médicos cubanos. Isso pode se constatar nos 

enunciados sequentes: 

 

Apresentadora: A cubana Ramona Rodriguez, que abandonou o PMM, deu entrada 

hoje na Justiça do Trabalho do Pará, numa ação indenizatória. A ação é contra o 

Governo Federal, a OPAS, a prefeitura de Pacajá e a Sociedade Mercantil Cubana 

Comercializadora de Serviços Médicos Cubanos. Ela quer uma indenização de cento 

e quarenta e nove mil reais por danos morais, ressarcimento pelo período trabalhado 

e igualdade salarial. Ramona afirmou que foi enganada pelo governo cubano ao 

ganhar só dez por cento do que os médicos de outras nacionalidades. A nossa 

produção não conseguiu falar com a prefeitura de Pacajá. A Advocacia Geral da 

União informou que vai contestar a ação notificada e que vai apresentar argumentos 

sobre a legalidade na execução do PMM  (V40).  

 

Apresentadora: A doutora dissidente do PMM está num beco sem saída, se for 

deportada será perseguida pela ditadura Castro e poderá ser até presa. Pra médica 

cubana não foi um bom negócio clinicar no Brasil. Assinou o contrato com uma tal 

de Sociedade Mercantil Cubana, ganharia um salário de menos de mil reais, mas 

chegando aqui, Ramona descobriu que vale menos, bem menos que seus colegas 

brasileiros, bolivianos, espanhóis. Eles ganham dez mil pra fazer o mesmo trabalho 

que ela faz. No caso de Ramona setenta por cento do seu salário são confiscados 

pela ditadura cubana e seguem direto pra ilha da fantasia, caindo nas mãos dos 

irmãos Castro. Não é de hoje que esses tiranos exportam e exploram seus médicos 

como feitores de escravos. Mas na democracia brasileira, trabalho análogo à 

escravidão é crime. O Ministério Público do Trabalho tem que investigar esse caso, 

isso é caso de polícia (V43).  

 

Apresentador: A médica cubana que abandonou o PMM pretende entrar na justiça 

contra o governo brasileiro por danos morais. Ela reclama do salário de cerca de mil 

reais, enquanto que médicos de outros países recebem dez mil reais. Ela também 

recebeu apoio do Ministério Público. Repórter: Sorriso no rosto e documento de 

refugiada na mão. Ramona Rodriguez agora possui autorização temporária para 

viver por aqui. A situação é analisada pelo Conselho Nacional para Refugiados do 



172 

 

Ministério da Justiça. Ela está hospedada no apartamento de um deputado e na 

semana que vem vai entrar com um processo trabalhista para receber o mesmo que 

outros médicos estrangeiros. Médica  cubana: Porque nós não somos diferentes 

deles, somos iguais e trabalhamos nas mesmas condições que eles e com o mesmo 

profissionalismo que eles. Repórter: O governo cubano fica com a maior parte do 

salário dos médicos. Segundo ela, condição que deixa outros cubanos 

descontentes.Médica cubana: Eu tenho falado com muitos cubanos que estão no 

PMM e eles pensam igual a mim. Repórter: Já o Ministério da Saúde afirma que o 

contrato com a Organização Pan-Americana da Saúde, entidade ligada a 

Organização das Nações Unidas, segue o que é feito em mais de sessenta países. O 

Ministério Público do Trabalho investiga as contratações do Mais Médicos desde o 

ano passado. Segundo o promotor responsável pelo caso Sebastião Cacheta, os 

cubanos não deveriam ser discriminados. Antes de entrar com uma ação o 

Ministério Público vai tentar um acordo com o Ministério da Saúde, um dos 

objetivos é fazer com que os médicos cubanos recebam também um salário de dez 

mil por mês aqui no Brasil (V44).  

 

Apresentador: O cubano Ortélio Jaime Guerra, abandonou o PMM do Governo 

Federal. Ele deixou a cidade de Pariquera-Açu no interior de São Paulo, no dia vinte 

e seis de Janeiro, mas só hoje a Secretaria Municipal de Saúde avisou oficialmente o 

Ministério da Saúde. Na internet o médico agradeceu o carinho dos brasileiros em 

português e espanhol e afirmou que está nos Estados Unidos sem explicar os 

motivos da fuga (V45). 

   

Apresentadora: Pelo menos vinte e quatro cubanos já abandonaram o PMM. A 

maior parte dos que desistiram voltou pra casa. Apresentador: O governo anunciou 

quase três mil novos médicos pra integrar o Programa. Dois mil são de Cuba. 

Repórter: O ministro da saúde Arthur Chioro foi quem deu a notícia das baixas, 

mas acha o número insignificante diante dos mais de sete mil cubanos que estão 

trabalhando no Programa. Ministro da saúde: Tenho certeza que dado a maneira 

com que o Programa vem sendo consolidado com o apoio das prefeituras, com a 

aceitação da nossa população, ele continuará nesse patamar (V46). 

 

Apresentador: Abandonaram o PMM do governo Federal. Repórter: Raul Vargas 

e Alcanis Borrego trabalhavam desde o final do ano passado em Senador José 

Porfírio, no Pará. Saíram ontem da cidade, depois de pedir e receber ajuda da 

Associação Médica Brasileira pra conseguir os documentos de refugiados. A AMB 

afirma que eles viviam sem liberdade de ir e vir. Presidente da Associação Médica 

Brasileira: Eles tem um chefe de missão que precisa ser comunicados se eles vão 

receber um amigo ou um familiar. Não tem as liberdades que todos nós brasileiros 

temos de ir e vir, falar o que quiser. Repórter: Os dois médicos reclamam da 

diferença do salário deles em relação aos outros profissionais do programa. O 

governo brasileiro paga dez mil reais pra cada médico do PMM, no caso dos 

cubanos, o valor gasto pelo governo é o mesmo, dez mil reais, mas os médicos 

recebem dois mil e novecentos. A diferença vai para o  governo cubano. Segundo 

Raul e a colega, os médicos cubanos que estão trabalhando no Brasil, não receberam 

o salário de março. Eles querem ficar no país, trabalhando como médicos, mas pra 

exercer a medicina fora do PMM eles precisam ser aprovados em um exame pra 

validar o diploma no Brasil. Apresentador: Segundo o Ministério da Saúde, o 

PMM tem onze mil e cem cubanos. Desde que esse programa começou, no ano 

passado, quatorze abandonaram o trabalho sem uma justificativa. Sobre as acusações 

da Associação Médica Brasileira, o Ministério da Saúde declarou em nota que os 

profissionais cubanos não sofrem qualquer tipo de coerção por parte do governo e 

que o Brasil respeita as liberdades individuais de brasileiros e de estrangeiros (V52). 

 

Apresentadora: Médica cubana está desaparecida há 10 dias. Repórter: A médica 

cubana atende neste posto no centro de Estância Velha no Vale dos Sinos, ela está 

desaparecida desde o dia trinta de junho, Iassel Quintana Almeida, chegou na cidade 

no dia dezessete de abril , pediu uma folga e não voltou mais ao trabalho.Prefeito 

da cidade: A gente concedeu pra ela uma folga na...sexta-feira a tarde e...segunda-
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feira e...também e na terça de meio dia ela voltaria ao trabalho, e ela não voltou mais 

(V53).  

 

Nos enunciados, parece haver uma intencionalidade de construir uma imagem 

negativa do profissional cubano, que trai o PMM e seu país, utilizando o programa como 

mecanismo de fuga. A imagem do cubano fujão é muito propagada na propaganda contra o 

regime cubano, pois ela ratifica a ideia de que a vida em Cuba é insustentável, tanto do ponto 

de vista econômico quanto político. É possível pensar uma ancoragem mais antiga, 

relacionada à fuga dos escravos; nesse caso, indivíduos que foram aprisionados por um 

regime político. 

O realce dado ao tema de desligamento dos profissionais cubanos do PMM 

também foi um fato encontrado no estudo de Souza (2014). Esse autor afirma que o 

desligamento intencional de um médico cubano é representado como uma subversão ao 

sistema de contratação e realçado como ato de protesto contra uma política de saúde pública 

defeituosa e injusta com os profissionais que nela atuam. Ao mesmo tempo, milhões de 

outros/as profissionais têm suas vozes abafadas enquanto fazem greve na luta por mais 

direitos e reconhecimento profissional. Percebemos, então, que o realce dado a um fato 

constitui verdadeiramente a intenção de representar o mundo da forma que melhor convém a 

quem se manifesta. 

O realce a esse tema permanece por seis meses até o mês de junho 2014. De julho 

de 2014 a dezembro, há uma ausência de abordagem de temas relativos ao PMM. Esse 

assunto só volta a ser tratado novamente em dezembro de 2014 momento em que se 

comemora um ano da chegada dos profissionais estrangeiros aos municípios para atendimento 

da população. Nesse período, é exibida uma reportagem de retorno aos municípios que 

receberam profissionais do PMM para mostrar a saúde desses municípios: 

 

Apresentadora: O Jornal Nacional vai mostrar agora, a situação de saúde no 

município no interior do Piauí, que desde o ano passado tem médicos estrangeiros 

atendendo os moradores. Ao todo, são seis cubanos participantes do PMM do 

Governo Federal. Esse programa provocou muito debate desde o início não só entre 

os políticos, médicos brasileiros levantaram a questão da validade dos diplomas dos 

cubanos e também alertaram para a falta de estrutura que qualquer profissional de 

saúde teria que enfrentar nos lugares menos favorecidos do país Apresentador: No 

ano passado, os nossos repórteres foram a Cocal, pra ver como a população tinha 

recebido os dois primeiros doutores cubanos. E a recepção tinha sido muito boa 

naquele primeiro momento. Pouco mais de um ano depois, o Jornal Nacional voltou 

à cidade, pra saber como andam as coisas. Repórter: A pouco mais de um ano, o 

médico cubano Osmayki percorre todos os dias, nove comunidades rurais do 

município de Cocal Médico estrangeiro: Nessa população encontramos muitas 

pessoas que estão com uma hipertensão, ou seja, uma pressão alta que eles não 

tinham conhecimento Repórter: O que chama a atenção hoje, nos postos de saúde 
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do município é que não há mais filas, moradores sabendo que vão encontrar médico 

quase todos os dias da semana, deixaram de vir durante a madrugada e todos de uma 

só vez. Paciente 1: Hoje, a gente vem sabendo que vai encontrar o médico e que vai 

ser atendido realmente né, porque antes, quando a gente vinha pro posto de saúde, 

chegava cedo e de repente nem médico encontrava Repórter: Dona Francisca, é 

paciente do doutor Osmayki e resume o sucesso do programa em Cocal Paciente 2: 

Desde o começo que ele passou o remédio pra mim, eu tenho me sentido melhora. 

Apresentador: É o que a gente vê um ano depois é que essa presença dos médicos 

continua sendo aplaudida pelos moradores, ou seja, os doutores cubanos do Mais 

Médicos estão aprovados. Mas quando a gente pergunta para os cidadãos se a saúde 

no município está funcionando bem, aí a questão da falta de estrutura fala mais alto.  

Repórter: Cocal só tem esse hospital público para atender a população de pelo 

menos quatro municípios da região. São nove enfermarias com vinte e oito leitos. Os 

funcionários lamentam o pouco que podem fazer pelos pacientes que chegam 

aqui.Técnica de enfermagem: A gente se sente meio mal, porque muitas vezes a 

gente vê uma pessoa morrendo sem poder fazer nada.Repórter: Não é possível fazer 

nenhum tipo de exame, o aparelho de raios X está desativado, uma das salas do 

centro cirúrgico é usada como depósito, só é possível fazer pequenas 

suturas.Paciente 3: Aqui nem pra ganhar neném, as mulher não ganha neném 

aqui.Repórter :  E essa é a rotina do hospital: quando chega um caso um pouco 

mais complicado, os profissionais chamam uma ambulância pra transferir o paciente 

pra um município vizinho, que fica a mais ou menos uns cem quilômetros daqui. 

Num dia mais movimentado, esta ambulância chega a fazer cinco viagens. A 

administração do hospital passou para as mãos da prefeitura de Cocal em dois mil e 

nove, dentro de um programa do Estado de municipalização de unidade de saúde. 

Cinco anos depois, as autoridades locais reconhecem que não tem dinheiro para 

melhorar o atendimento, mesmo com o repasse mensal de cinquenta e um mil reais 

do Estado. A diretora do hospital, falou em nome da prefeitura.Diretora do 

hospital:  O município não tem condição de manter o hospital com urgência e 

emergência porque o custo é muito alto e não é responsabilidade do município, é do 

Estado.Apresentador: A prefeitura de Cocal, afirma que já tentou várias vezes 

devolver a administração do hospital pro Estado, mais o governo do Piauí argumenta 

que se assumisse o hospital, precisaria fazer a mesma coisa com os outros que foram 

municipalizados, e não teria dinheiro para isso (V55). 

 

No texto exposto, nota-se que apesar de o discurso inicial abordar pontos 

positivos em relação ao PMM, o que fica evidente ao longo da reportagem são as dificuldades 

de infraestrutura, apoio logístico e financiamento do sistema local de saúde. É importante 

destacar que do cenário da reportagem desloca o foco da APS, que é a área de atuação do 

PMM para a  área hospitalar, ressaltando todas as dificuldades dos municípios. A intenção é 

frisar a ineficiência do sistema de saúde como um todo com o objetivo de fazer com que o 

sucesso do PMM evidenciado nas falas dos pacientes passe despercebido. 

Em relação ao papel exercido pela mídia estudada, notou-se que o PMM exerceu 

grande repercussão. Contudo, nem sempre as RS(s) presentes nas informações apresentadas se 

mostraram positivas, pois a maioria (44,3) das reportagens deu ênfase ao contraste entre o 

posicionamento do governo e dos Conselhos federal e estadual de medicina.  

Notícias relacionadas ao PMM, em especial, sobre os médicos estrangeiros 

começaram a aparecer em janeiro de 2013, mesmo antes de o governo federal anunciar a 

criação desse programa. A primeira matéria veiculada pela mídia, inicialmente, relatava a 
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precariedade da saúde no Brasil e a falta de profissionais da medicina, levantando à 

possibilidade da contratação de médicos estrangeiros para amenizar a sua carência no país. 

As matérias publicadas em sequência reforçaram a contraposição e o 

posicionamento das entidades médicas frente ao PMM e a decisão governo federal em 

instituí-lo. 

Nota-se que na maioria das matérias veiculadas havia a preocupação com a saúde, 

mas, inevitavelmente, apresentava uma forte influência política, uma vez que o jornal 

entrevistava apenas o alto escalão do Ministério da Saúde, e os médicos e os usuários, peças 

fundamentais desses debates, pouco foram ouvidos a respeito do PMM. Verificou-se que 

nessas matérias não citava o usuário como falante autorizado, de modo que a visão de como o 

programa afetaria a vida dos brasileiros ficou em segundo plano.  

Outras notícias publicadas nesses jornais retratavam que Cuba foi o país que 

disponibilizou maior quantidade de médicos para o programa, o que gerou “desavenças” de 

ordem políticas entre médicos brasileiros e o governo. Nesse sentido, surgiu uma onda de 

preconceito por parte dos médicos brasileiros ao questionar a formação dos médicos cubanos 

e a política de remuneração destinada a esses profissionais, por considerar que essa medida 

poderia desvalorizar a categoria médica. 

Na análise da mídia, também se evidencia, durante toda a construção da imagem 

do PMM nas matérias jornalísticas, as tensões decorrentes dos interesses defendidos pelas 

entidades e classe médica e as responsabilidades públicas. Nos discursos da mídia, assim 

como dos médicos brasileiros, são fortes as referências negativas em relação ao PMM. 

Na análise das RS(s) presentes nos discursos da mídia, percebe-se que há uma 

construção de uma RS bem próxima ao da classe médica com uma forte presença de 

objetivações negativas nas RS(s) do PMM.  Dessa forma, as RS(s) da mídia e dos médicos 

brasileiros sobre o PMM parecem interdependentes, ou seja, a mídia se alimenta das 

representações da classe médica e as ratifica. 

Assim como no discurso dos médicos brasileiros é possível perceber na mídia 

objetivações negativas em relação ao PMM como programa de médicos importados, 

programa de médicos cubanos, programa de médicos fujões e programa de politicagem. 

Igualmente na RS dos médicos brasileiros na análise da mídia também é possível 

perceber que a RS desses veículos de comunicação estudados em sua grande parte não se 

ancora em torno dos conceitos da saúde pública/coletiva e muito menos na legislação do 

PMM. Os discursos apresentados na mídia são caracterizados pela defesa de um estado 

considerado como sendo natural para a classe médica que é supervalorizada e corporativista. 
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Percebe-se, portanto, que a mídia ao ressaltar durante todo o período estudado o 

embate entre a classe médica e o governo federal evidencia que o campo da RS da mídia 

possui uma ancoragem forte nos discursos corporativistas de indução ideológica da medicina 

como uma profissão liberal e na mercantilização da saúde. Essas RS(s) são em prol do 

interesse privado da profissão em detrimento do SUS e automaticamente a favor da lógica 

mercantilista da saúde.  

 

 6.5 Discussão sobre a representação social de todos os atores sociais sobre o PMM 

 

Diante dos achados deste estudo, percebe-se que o PMM tem suscitado polêmicas, 

acirrados debates, controvérsias, resistência e conflitos ideológicos entre as classes sociais. 

Esse contexto motivou reações e provocou a construção de RS nos atores sociais implicados 

em sua trama, com interesses diversos e contraditórios. 

É notável que, desde a sua concepção até a sua implantação no país, o tema do 

trabalho profissional médico no SUS adquiriu realce e maior ressonância na agenda de 

governo. Ele foi arrastado do limbo de problemáticas difusas e passou a se configurar em 

conteúdos propositivos de estratégia governamental através do PMM.  

 Isso promoveu, indubitavelmente, fissuras no imaginário social sedimentado 

acerca da classe médica, especialmente acerca de sua auto projeção e também de como essa 

projeção é socialmente difundida levando  a elaboração de RS(s) sobre o PMM divergentes de 

aceitação e reprovação pelos atores sociais envolvidos como pode se observar na Figura 13 

que compara as RS(s) em cada grupo estudado subsequente. 

Na análise da Figura 13, observa-se que em todos os grupos estudados há em 

comum o campo da RS(s) do PMM como programa de importação de médicos e programa 

de médicos cubanos.  Todavia, é importante destacar que há divergências entre as RS(s) dos 

médicos brasileiros e da mídia com as  RS(s) dos  gestores e usuários das ESF(S). 
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Figura 13 - Comparação das RS(s) dos grupos estudados sobre o PMM.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 

Ademais, vale salientar que, em todos os grupos estudados, a ação do PMM 

(Programa Mais Médicos) que se representa é o PMMB (Projeto Mais Médicos para o Brasil). 

Uma hipótese para explicar essa questão talvez seja o fato de que o componente PMMB tenha 

sido o mais citado pelos meios de comunicação. 

Para melhor compreender o campo de RS sobre o PMM é necessário entender a 

diferença entre o PMM e o PMMB. De acordo Silva (2014), programa e projetos são 

modalidades de intervenção sociais diferentes em espaço e duração. O projeto apresenta-se 

como uma unidade menor de destinação de recursos que pretende transformar uma parcela da 

realidade, suprindo uma carência ou alterando uma situação-problema. Enquanto que o 

programa é um conjunto de projetos que visa o mesmo objetivo e estabelece prioridade na 

intervenção, identifica e ordena os projetos, define o âmbito institucional e aloca os recursos a 

serem utilizados. 

Diante disso, as RS(s) elaboradas em todos os grupos são direcionadas ao PMMB, 

que é o projeto de  chamamento imediato de médicos brasileiros e estrangeiros, sobretudo 

médicos cubanos  que é uma ação de  curto prazo do PMM criada para assegurar a 
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distribuição de médicos em regiões prioritárias do SUS. Chama atenção o fato de que o 

conjunto de políticas educacionais de médio e longo prazo que  propõe a reordenar a oferta de 

cursos de medicina e vagas para residência médica, priorizando regiões específicas, 

estabelecendo novos parâmetros para formação médica no país e aperfeiçoamento de médicos 

para a APS, mediante a integração ensino e serviço e o  estímulo à pesquisa aplicada ao SUS 

não ser uma RS presente nos  grupos  pesquisados. Todas as RS(s) que surgiram sobre o 

PMM se constroem em torno do  campo de RS(s) programa de importação de médicos e 

programa de médicos cubanos.   

Pode se inferir, dessa maneira, que apesar de o PMM não se resumir aos 

investimentos em logística utilitária e assistencial de curto prazo, mas, sobretudo, em seu teor 

normativo e direcional como uma política pública com potencial estruturante e condicionante 

para a viabilização efetiva do SUS, que o conhecimento socialmente elaborado e partilhado 

nos grupos estudados sobre o PMM foi o de programa de importação de médicos e 

programa de médicos cubanos, reduzindo e descaracterizando as propostas do PMM a uma 

política de assistencialismo. 

Neste estudo, compreende-se que o campo de RS do PMM constituído como 

programa de importação de médicos e programa de médicos cubanos é associado a uma 

outra RS, que é a de programa de médicos despreparados com a ideia de que  os médicos 

do PMM não têm a competência exigida e necessária para o desempenho da função, além do 

fato que por serem estrangeiros haverá, inevitavelmente, problemas de entendimento cultural 

e de idioma (choque-cultural-idioma) em situações de assistência médicas. Vale dizer que o 

programa prevê a participação de médicos formados no Brasil e em instituições estrangeiras 

de modo geral. Entretanto, a repetibilidade da figura dos médicos estrangeiros, sobretudo o 

cubano na mídia , nos discursos das entidades de classe médica e dos médicos brasileiros, 

criou um universo de sentidos que associa a nomeação PMM como programa de 

importação de médicos e programa de médicos cubanos.  

Essas RS(s) reafirmam a ausência da compreensão  por parte dos grupos sociais 

de  que o PMM é muito mais abrangente do que um  simples  fornecimento imediato de 

profissionais médicos.  Nesse âmbito, este vai além com intervenções na política de formação 

de profissionais de saúde, exercendo a função reguladora do Estado para cumprir a 

Constituição, e uma das incumbências desta é o acesso universal à saúde. 

As demais RS(s) presentes nos grupos estudados são diferentes, sendo que alguns 

grupos possuem RS(s) próximas que dialogam e as ratificam e outros, RS(s) que são 

divergentes e as contrapõem. 



179 

 

Pela análise percebe-se que as RS dos médicos brasileiros e da mídia sobre o 

PMM possuem uma construção de RS bem próximas com uma forte presença de objetivações 

negativas nas RS(s) sobre PMM.  Nesse caso, as RS(s) da mídia e dos médicos brasileiros 

sobre o PMM parecem interdependentes, ou seja, a mídia se alimenta das representações da 

classe médica e as ratifica. Percebe-se, assim, que  as  RS(s) dos médicos brasileiros e da 

mídia sobre o  PMM se aproximam do discurso corporativista da classe médica, com 

ancoragens nas tensões geradas por interesses conflitantes na implementação do PMM que 

mexeu em estruturas cristalizadas da profissão médica e suas relações de poder. 

Enquanto que as RS(s) dos gestores e dos usuários sobre o PMM tem 

predominância de evocações de cunho positivo,  as RS(s) dos gestores estão alinhadas pelos  

conceitos da saúde coletiva explícitos na legislação do SUS, da PNAB e do PMM e as  RS(s) 

dos usuários expõem uma  RS construída a partir da relação que estabelece com os serviços 

de saúde do SUS. Nesse aspecto, os elementos que caracterizam as RS(s) dos usuários sobre o 

PMM advêm das mudanças que fazem parte da rotina das UBS(s) e são percebidas como 

melhorias ou por qualificações subjetivas pelos usuários e por isso a predominância de 

evocações que qualificam os atendimentos prestados pelos médicos do PMM.  

Nessa perspectiva, enquanto que as RS dos médicos brasileiros e da mídia sobre o 

PMM, ao se expressam por meio do discurso corporativista, sugerem a supremacia dos  

médicos brasileiros, os discursos dos gestores e dos usuários atestam a qualidade dos médicos 

estrangeiros e destacam a relevância das contratações feitas pelo PMM para a saúde pública 

do país.  

No caso dos profissionais médicos de nacionalidade cubana, as diferenças são 

mais perceptíveis. Os médicos brasileiros e a mídia disseminam a ideia de que o médico 

cubano é um profissional despreparado e com uma formação duvidosa, colocando em dúvida 

o tempo todo a qualidade da medicina cubana.  Nesses discursos, tanto os médicos brasileiros 

quanto a mídia defendem que a contratação de médicos cubanos coloca em risco a saúde do 

paciente brasileiro. Essa RS se constitui em um contexto de disputas e cumpre o objetivo de 

desqualificar os médicos cubanos e manter o poder hegemônico dos médicos brasileiros.  

Já as RS (programa do acesso à saúde, programa consolida APS,  programa que 

qualifica médicos  para  APS, programa mais saúde e programa de médicos humanos) 

dos gestores e dos usuários sobre o PMM focam mais as qualidades do programa em 

detrimento dos profissionais que nele atuam. Quando em seus discursos se referem a médicos 

de outras nacionalidades estes abordam a medicina estrangeira, sobretudo a cubana, 

ressaltando a abordagem humanística e competente desses profissionais. 
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Nessa feita, as RS(s) dos médicos e da mídia fortalecem o discurso hegemônico 

de que as ações do programa devem ser feitas prioritariamente de acordo com as demandas da 

classe médica brasileira. Defendem a RS de que o PMM é um programa de politicagem  

eleitoreiro com cunho político-partidário  e destacam que as necessidades da saúde pública no 

país  são de ordem financeira, de melhor  infraestrutura, de apoio logístico e de remuneração 

(programa de precariedade) e negam a carência de médicos. 

Já as RS(s) dos gestores e dos usuários sustentam um posicionamento favorável 

aos mais empobrecidos, colocando como tema central nos debates a necessidade de se 

disponibilizar assistência médica para quem não tem acesso. Sustentam também um ponto de 

vista de oposição à mercantilização da assistência à saúde, combatendo práticas excludentes 

que impedem o acesso à saúde à camada da população menos favorecidas.  

Em síntese, os resultados revelam que as RS(s) sustentadas pelos dois grupos 

(Médicos brasileiros e Mídia X Gestores e Usuários das ESF(s)  apresentam posições 

divergentes quanto ao PMM. 

 Nesse âmbito, as RS(s) dos médicos e da mídia reforçam a continuidade de 

relações assimétricas de poder por meio de discursos que defendem a classe médica e 

favorecem a manutenção de práticas excludentes, enquanto as RS(s) dos gestores e usuários 

das ESF (s) vão de encontro a tais forças e vislumbram a extinção de desigualdades sociais 

relativas ao acesso aos serviços de saúde. 

Ademais, é relevante apontar que, nas análises das RS(s) dos médicos e da mídia, 

observa-se a existência de provocações direcionadas ao Governo Federal. Isso sugere que o 

centro das RS(s) dos médicos e da mídia não é o PMM em si, mas sim a busca da perpetuação 

de benefícios na execução da medicina e a preservação do poder hegemônico na assistência à 

saúde mercantilizada. 

Diante dos achados da presente pesquisa, pode-se inferir que as RS(s) dos atores 

estudados se ancoram em diferentes modelos de saúde, que por sua vez constituem RS(s) 

divergentes sobre a saúde. Pode-se inferir que as RS(s) dos médicos brasileiros das ESF(s) e 

da mídia estudada em grande parte se ancoram em representações da saúde como um bem 

econômico; enquanto que as RS(s) dos gestores e usuários das ESF(s) estudadas se ancoram 

em representações da saúde como um bem coletivo em conquista  demonstrada no esquema 

na Figura 14. 
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Figura 14 - Relação entre as representações sociais sobre saúde e os atores sociais pesquisados. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A autora Minayo (2014) discute a diferenciação entre a RS da saúde como um 

bem econômico e RS da saúde como um bem coletivo. 

A RS da saúde como um bem econômico fortemente presentes no campo das 

RS(s) dos médicos brasileiros e da mídia baseia-se no fato de o setor saúde ser considerado 

como um propulsor da economia pela sua capacidade de produção de bens e serviços em um 

campo de geração de novos conhecimentos e absorção de tecnologias. A saúde nessa RS é 

vista como um bem econômico e cultural em disputa, pois avanços científicos e tecnológicos 

beneficiam desigualmente a humanidade  no interior das sociedades, evidenciando a relação 

entre a acumulação de capital e de conhecimento e o aumento de desigualdades sociais e das 

diferenças do perfil epidemiológico (MINAYO, 2014). 

A RS da saúde como um bem econômico é norteada pelas classes dominantes que 

enaltecem uma nova RS da saúde perfeita que visa determinar uma nova história humana, 

retificando todos os seres humanos geneticamente imperfeitos e  purificando o planeta. Tal 

RS se ancora na crença infinita na tecnociência. Todavia, essa nova RS também vai ao 

encontro de grandes interesses econômicos contemporâneos empenhados  nos estudos da 

genética para  purificação preventiva  por meio do mapeamento dos genes e das doenças antes 

da concepção humana (MINAYO, 2014). 

A RS saúde perfeita é resultado da RS da saúde como bem econômico que 

combina os interesses econômicos, comerciais e da tecnociência, formando uma ideologia 
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alimentada, reproduzida e representada pelos grupos e classes dominantes no mundo 

globalizado (MINAYO, 2014). 

Já RS da saúde como um bem coletivo em conquista predominante no campo 

das RS(s) dos gestores e usuários das ESF(s) parte da premissa de que a saúde é um bem 

social, um direito universal associado à qualidade e à proteção da vida, refletindo políticas 

públicas e sociais universalizantes, inclusivas e superadoras das disparidades sociais. A RS da 

saúde como um bem coletivo em conquista incorpora a visão do avanço econômico em 

benefício da equidade e o manejo da ciência e da tecnologia para superação das dificuldades e 

das doenças que atingem a maioria da população. Alia o desenvolvimento da genética, das 

ciências ambientais e do raciocínio epidemiológico no comprometimento permanente de 

busca de melhorias sociais, políticas e nos direitos universais da população. A RS da saúde 

como um bem coletivo se contrapõe de forma crítica ao positivismo e ao mercantilismo da 

medicina (MINAYO, 2014). 

A RS da saúde como um bem coletivo em conquista, como um direito e um 

valor essencial para o desenvolvimento da sociedade norteia o trabalho do PMM, pois as 

ações previstas no programa promovem a interação com as famílias e a comunidade no 

ambiente onde vivem, não apenas no consultório ou na unidade de saúde. Com esse propósito, 

o programa e os médicos participantes devem conhecer as fortalezas e os recursos da cultura 

local e a organização da comunidade, além de interagir com os líderes para promover 

benefícios coletivos e condições sociais favoráveis à saúde. 

A estratégia do PMM através do fortalecimento da ESF promover a saúde por 

meio da sensibilização, comunicação, educação e dos arranjos intersetoriais para intervir 

sobre os determinantes sociais e os fatores de risco que afetam a saúde local não são 

compatíveis com a prática da medicina brasileira atual na qual o comportamento do médico é 

aguardar doentes em seu consultório. 

Assim como o PMM, viabilizando a consolidação da APS no país, existe a 

possibilidade de agir coletiva e individualmente na prevenção de riscos e danos à saúde, 

impulsionando estratégias de vida saudável e ações preventivas específicas para os problemas 

e doenças prevalentes, com atendimento individual, familiar e comunitário.  

De acordo com o exposto, uma contribuição chave do PMM - se não a mais 

significativa - é a transformação do atual modelo de atenção a saúde no Brasil, que é  passivo 

e puramente clínico, predominantemente de eventos agudos, para um modelo voltado aos 

cuidados contínuos às pessoas, às famílias e à comunidade. Essa mudança de paradigma 
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auxiliará, efetivamente, na implantação de uma melhor ESF e na potencialização da APS no 

SUS. 

Diante disso, pode-se compreender que as  RS(s) sobre PMM aqui (re) 

apresentadas e   pelos grupos sociais estudados  evidenciam a disputa entre o modelo público 

que percebe a saúde como um bem coletivo em conquista  e o modelo privado que 

compreende a  saúde como um bem econômico.  

Silva, Silva e Rocha (2014) afirmam que a luta por uma saúde pública tem um 

forte opositor, mas se pensarmos a saúde pública dentro de uma política de Estado social, 

então, precisaremos repensar qual é o seu papel. Segundo Viana e Machado (2013), o papel 

do estado social dentro do capitalismo é o de evitar a privatização, entendida como promoção 

dos padrões individualizantes do mercado de consumo.  Sendo assim, toda política pública 

que luta por universalização da saúde em países de sistema dual, onde a cobertura de saúde de 

um lado é pública e de outro, privada e, desse modo, voltada para quem pode pagar, 

transforma-se em luta. Seria ingenuidade pensar que crescimento econômico, mais emprego e 

inclusão social por si só podem diminuir ou eliminar esse conflito, uma vez que o efeito pode 

ser justamente o contrário. Para combater a elitização da medicina é preciso além de dar 

incentivos, criar políticas públicas voltadas exclusivamente para a saúde pública.   

É possível ponderar, nesse sentido, que o valor simbólico de mudança 

representado pelo modelo de saúde como um bem coletivo oferecido pelo PMM e, 

principalmente, incorporado e (re)apresentado pelos médicos estrangeiros, especialmente o 

médico cubano com o fortalecimento da saúde pública através da APS, contribuiu para a 

percepção de ameaça à identidade coletiva da medicina brasileira, cooperando para a 

elaboração de RS de cunho negativo (programa de médicos despreparado, programa de 

médicos fujões, programa de precariedades e programa ineficiente) principalmente por 

parte dos médicos brasileiros e da mídia referentes ao PMM, sendo que essas RS(s) foram 

elaboradas com o objetivo de manter a atual força identitária da medicina brasileira que é 

mais estreitamente associada com o modelo de saúde de base privada, ao empresariado, a 

prática médica especializada, tecnológica e centrada no ambiente hospitalar que reproduz um 

conjunto de  ideias, características e RS(s) de um modelo formativo que se arrasta desde a 

implantação da reforma flexneriana. 

Miranda (2013) destaca que a ideologia da medicina como uma profissão de 

autonomia liberal é fruto do processo de graduação e pós-graduação em Medicina. No 

intercurso do Ensino Médico a ideologia de profissional liberal é hegemônica e orienta a 

formação mais especializada para os valores de mercado e aos preconceitos para com o SUS. 
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A passagem de estudantes em estágios por serviços do SUS, notadamente aqueles de APS, 

costumam revelar mal disfarçadas indisposições e contidos preconceitos. Nesses processos de 

formação, muito pouco se tem investido para estimular a integração dos estudantes e 

profissionais de Medicina em trabalhos de equipe, multiprofissionais e interdisciplinares. 

Antes, cultiva-se certo complexo de superioridade que induz a uma postura hierarquizada, 

conduta prepotente e comportamento pouco dialógico.  

Essas características presentes nos cursos da formação médica têm tido como 

consequência a formação de profissionais com perfil bastante inadequado à perspectiva de 

construção de novo modelo de atenção em saúde. Essa inadequação é percebida não só no 

aspecto técnico, mas, principalmente, na pouca responsabilização social e compromisso ético 

com os usuários do SUS. 

Destaca-se, assim, que RS(s) negativas sobre o PMM construídas pela  classe 

médica e pela mídia visam à manutenção de um posicionamento elitista evidenciado, entre 

outros aspectos, pela maneira como a medicina está sendo mercantilizada na lógica de um 

bem de consumo não-durável. 

Diante do apresentado, acredita-se que as dirvegências nas RS(s) sobre o PMM é 

fruto das diferenças  percebidas  nos modos de funcionamento e valoração do trabalho de 

médicos em países como o Brasil, de regime capitalista, e em países como Cuba, de regime 

socialista. 

 No Brasil, como bem se sabe,  trata-se de profissão tradicional, bem conceituada 

e geralmente monetariamente bem valorizada, tanto em termos monetários quanto em termos 

de prestígio. Por conta disso, a entrada para esse nicho de mercado é alvo de acirrado 

processo de disputa, conforme se pode observar anualmente a relação oferta/procura nas 

universidades públicas brasileiras (VIEIRA; SERVO, 2014). Os médicos brasileiros são 

profissionalizados para trabalhar as especialidades, sub-especilidades em centros médicos 

com alta densidade tecnológica (SOUZA, 2014). 

 Diferentemente é a realidade cubana, onde os médicos se formam para exercer 

uma medicina social, comunitária centrada na APS e com maior contato humano com os 

usuários. Dessa maneira, toda a população tem atendimento de saúde público de qualidade e 

com forte foco na prevenção. Os médicos, por sua vez, são trabalhadores assalariados, como 

qualquer outro, não constituindo classe diferenciada na hierarquia social (RAISA, 2015). 

Desse modo, acredita-se que o PMM ao ampliar o número de médicos em áreas 

mais vulneráveis e disponibilizar assistência na APS, reduzirá as doenças de baixo potencial 
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ofensivo que evoluem para casos crônicos, reduzindo assim a morbi-mortalidade o que 

provocará alteração do paradigma da Medicina no Brasil (SOUZA, 2014).  

Entretanto, parece que o paradigma da prática médica atualmente vigente no 

Brasil é manter a população dependente de assistência médica, ao ponto desta categoria 

profissional ter o poder de definir a relação médico-paciente no mercado (SOUZA, 2014). 

 Nesse contexto, considerando a evolução da Medicina e as mudanças na 

concepção de saúde e doença, o que predomina no Brasil hoje é um modelo capitalista no qual 

a saúde é vendida por preços elevados, isolando desse mercado as populações menos 

favorecidas. Ao traçar um histórico dos modelos explicativos do processo saúde-doença no 

Brasil, Barros (2000) identifica, nos dias atuais, a predominância do paradigma biomédico. 

Em poucas palavras, esse paradigma reduz o processo saúde-doença à dimensão biológica e 

prioriza um tipo de atenção segmentada em especialidades médicas, que pressupõe uma visão 

fragmentada do paciente. Esse modelo ocidental, a despeito de seu avanço e sofisticação, 

segundo o autor, já mostrou suas limitações. Tal modelo é entendido como hegemônico, uma 

opção temporariamente vencedora dentre tantas outras possíveis e que expressa interesses de 

grupos particulares em sustentar o complexo médico-industrial ou a empresa médico-

hospitalar.   

Ao contrário, o paradigma de medicina social da Medicina cubana se fundamenta 

em apoderar os pacientes para o autocuidado para evitar que os sujeitos fiquem “refém” das 

indústrias médicas e dos hospitais (SOUZA, 2014).  

Nesse sentido, as RS(s) dominantes principalmente entre os médicos brasileiros e 

na mídia são RS que confrontam com a RS(s) ancorada em uma prática medica social 

presentes nos grupos de gestores e usuários. 

Alessio (2015) afirma que parece não haver acordo por parte de muitos médicos e 

das entidades médicas a respeito da obrigação de regulação, por parte do estado, para a 

garantia da prestação da assistência à saúde prevista na legislação. Uma explicação plausível 

repousaria sobre a evidente lacuna dos currículos dos cursos médicos sobre os sentidos da 

regulação pelo SUS. 

Alessio (2015) acrescenta também que é evidente que o PMM não está sendo 

compreendido como um plano de defesa imediata de direitos à saúde, ao passo que são 

produzidas e estabelecidas políticas públicas eficientes e de longo prazo para formação de 

recursos humanos para o SUS. Percebe-se que está essencialmente em discussão a atribuição 

do estado de garantir acesso universal à saúde, direito previsto na legislação versus a 

compreensão equivocada de que tal política pública tem a finalidade de interferir no exercício 
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liberal da categoria profissional médica, tal como ela é concebida no imaginário de atuação 

liberal-privatista. 

Souza (2014) ressalta que ao avaliar o juramento de Hipócrates, considerado o pai 

da medicina, é possível perceber uma construção da prática médica com o compromisso do 

profissional mostrar-se sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência.  No 

entanto, em seu estudo e nesta pesquisa, observam-se posições contrárias à socialização da 

medicina e exaltação da mercantilização dela, sendo que essa tendência foge aos princípios 

essenciais da medicina.  

No entanto, é consensual no Brasil e no mundo, a incompatibilidade de 

convivência entre esse modelo de prática médica e o acesso universal e equitativo da 

população aos serviços de saúde. E mais, para superação dessa crise na formação das 

profissões de saúde, o caminho certo é uma Reforma do Ensino. Para tanto, é necessário que 

se modifique o eixo paradigmático da prática médica e estimule à formação de profissionais 

com uma visão holística dos indivíduos, das famílias e comunidades.  

Por conseguinte, acredita-se que essa Reforma no Ensino Médico no Brasil já 

iniciou com as ações propostas no eixo de formação médica do PMM que propõem a 

institucionalização de um novo ciclo de reformas no âmbito da educação médica brasileira, no 

que condiz à graduação e à residência médica, integrando esses processos com as políticas de 

educação permanente estabelecidas no contexto do SUS. Nesse sentido, traz um marco 

regulamentar importante que aponta a integração do ensino médico brasileiro às mudanças na 

educação médica mundial que vive, no momento, um ciclo de ensino médico baseado em 

sistemas. Diante disso,  deve haver uma articulação interdependente entre os sistemas de 

Saúde e Educação, constituindo, assim, sistemas de saúde-escola capazes de trazer uma 

possibilidade de formação médica, baseada em competências, condizentes com os sistemas de 

saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acredita-se que a utilização da TRS para análise de estudos sobre políticas e 

programa de saúde possa contribuir de forma diferenciada para o entendimento e superação 

dos problemas de ordem subjetiva na realidade do SUS.  Tendo em vista que pesquisas como 

esta tem por objetivo social afirmar a Saúde Coletiva como campo interdisciplinar, de modo 

que ficou demonstrada a capacidade dos novos sanitaristas aplicarem conhecimentos da TRS, 

partindo do princípio de que as RS(s) definem o pensamento cognitivo e social dos sujeitos e 

dos grupos e norteiam suas condutas, como também, são influenciadas por essas condutas e 

práticas sociais (MOSCOVICI, 2015).   

A partir dos objetivos estabelecidos, a metodologia aplicada, revelou, por meio da 

análise exaustiva dos dados, distintas RS(s) nos grupos sociais estudados sobre  PMM. 

Tomadas como atos de fala, as narrativas constituem um acervo cognitivo que demonstra 

como atores sociais diversos se posicionam e dialogam com o objeto de estudo, no contexto 

estudado. Tais elaborações discursivas permitiram que emergisse e se delineasse com maior 

clareza as RS(s) sobre o PMM.  

Pela perspectiva da análise das RS(s) do PMM como uma política de saúde, 

revela-se que o campo de RS(s) construídas por todos os grupos estudados sobre o PMM é 

reduzida ao PMMB (programa de importação de médicos e programa de médicos 

cubanos), deixando evidente a falta de conhecimento em relação aos outros dois eixos 

(infraestrutura e formação médica) do programa, evidenciando que existe uma falta de 

compreensão, por parte dos grupos sociais (médicos brasileiros, gestores, usuários e mídia) 

sobre o PMM em sua totalidade que não somente a provisão imediata de médicos, assim 

como a compreensão do papel regulador do Estado para cumprir a Constituição, segundo a 

qual uma das missões é o acesso universal à saúde. Assim, sugere ser necessário rever um 

plano de comunicação voltado para  todos os grupos sociais de modo a ultrapassar a barreira 

imposta pelas entidades médicas e mídia com suas leituras e decodificações parciais das 

conjunturas e realidades para que as ações de infraestrutura e formação médica do PMM não 

fiquem em segundo plano em relação à política de provisão. 

As RS(s) sobre PMM aqui (re) apresentadas e   pelos grupos sociais estudados  

evidenciam a disputa entre o modelo público e modelo privado e os dados coletados 

confirmaram as duas hipóteses iniciais de trabalho:  

 Hipótese 1: As RS(s) sobre o PMM da mídia estão mais próximas das dos 

médicos brasileiro: Pela análise conclui-se que as RS(s) dos médicos brasileiros e da 
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mídia sobre o PMM têm uma constituição de RS bem semelhantes com predominância 

de RS(s) negativas  sobre PMM, tendo como base o discurso corporativista da classe 

médica, com ancoragens nas tensões geradas por interesses conflitantes na 

implementação do PMM que mexeu em estruturas cristalizadas da profissão médica e 

suas relações de poder. Essas RS(s) surgem com o objetivo de manter a prática médica 

mercantilizada pautada no modelo tecnoassistencial de base privada com alto aparato 

tecnológico reforçando as representações da saúde como um bem econômico. 

 Hipótese 2: As RS(s) sobre o PMM dos gestores das ESF(s) estão mais próximas 

das dos usuários das ESF(s): Diante desta investigação, conclui-se que as RS(s) dos 

gestores e dos usuários têm uma construção análoga com a maior presença de RS(s) de 

cunho positivo, sendo que RS(s) dos gestores estão ajustadas pelos  conceitos da saúde 

coletiva explícitos na legislação do SUS, da PNAB e do PMM influenciada talvez pela 

formação profissional, tendo em vista que a maioria dos gestores são enfermeiros e o 

ensino da enfermagem é orientado pelas políticas públicas de saúde e as  RS(s) dos 

usuários demonstram uma  RS elaborada a partir da relação que estabelece com os 

serviços de saúde do SUS percebidas como melhorias ou por qualificações positivas 

dos  usuários sobre os atendimentos prestados pelos médicos do PMM, sobretudo o 

médico cubano. Esses atores apoiam um posicionamento de oposição à 

mercantilização da assistência à saúde, combatendo práticas excludentes que impedem 

o acesso à saúde à camada da população menos favorecida ancorados na RS da saúde 

como bem coletivo em conquista. 

Portanto, as RS(s) construídas são divergentes  e evidenciam a luta entre a saúde 

pública e o setor privado fortalecido pelo capitalismo. Em paralelo, pode ser esclarecido o 

viés conservador e reacionário da atuação dos médicos brasileiros, principalmente através da 

mídia com relação a qualquer mudança de ordem política ou social que afete diretamente a 

ordem natural do corporativismo da profissão.  

Este resultado aponta para a necessidade de ações para  provocar RS(s) de defesa 

da saúde coletiva e o SUS como direito de cidadania, em contraposição à mercantilização e 

privatização das políticas de atenção à saúde. Resgata, assim, a necessidade de se estimular  o 

sentido emancipatório dos usuários na luta pela qualidade e transformação das práticas de 

saúde, visando à superação das desigualdades entre diferentes populações e regiões e 

buscando a  humanização nos serviços de saúde de modo a atender as necessidades dos 

usuários e ampliar o acesso; a valorização do trabalho multiprofissional e interdisciplinar; 
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enfim, a saúde como direito fundamental do povo brasileiro, pilar estruturante da cidadania e 

do desenvolvimento da nação.  

No entanto, é importante destacar que a mudança  das RS(s) é um processo lento. 

Primeiramente são transformados os elementos periféricos da representação, para somente 

depois os elementos centrais serem modificados, quando chegam a sê-lo de fato. Isso quer 

dizer que as representações se transformam mais lentamente do que as oscilações das 

realidades sociais, políticas e econômicas. 

Por conseguinte, não existe a utopia de tranquilidade nos dias porvindouros, visto 

que muitas lutas ainda serão travadas, especialmente no que se refere ao eixo de formação na 

graduação e pós-graduação que possui o objetivo de formar profissionais de acordo com as 

necessidades do SUS calcado na APS que possa fortalecer sistema universal através da 

construção de uma prática geradora de cuidado que seja capaz de reconhecer e acolher os 

sujeitos na sua diversidade, que não seja a reprodução de um modelo definido a priori, 

impositivo e distante das expectativas dos sujeitos e que se distancie do consumo em saúde e 

mercantilização da medicina.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 
 

Título da pesquisa: “As representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos gestores das 

ESF(s) e da mídia sobre o  Programa Mais Médicos. 

Instituição promotora: Universidade  Federal dos Vales Jequitinhonhas e Mucuri 

Patrocinador: Não se aplica 

Pesquisadora Coordenadora: Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br. Rua São Sebastião, n.º 269A , Bairro Todos os 

Santos, CEP 39400-120,  Montes Claros– MG. Telefone: (38) 9152-8255 

 

Atenção: Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a 

seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo, 

metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do estudo. Também 

descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o seu direito de sair do estudo a 

qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre os resultados do estudo. 

1- Objetivo: Compreender as representações sociais da mídia, dos usuários das ESF(s), dos médicos 

das ESF(s) e dos gestores municipais de saúde sobre o programa Mais Médico. 

2- Metodologia/procedimentos: Trata-se estudo tipo básico, observacional, documental, exploratório, 

descritivo, transversal com abordagem quantiqualitativa cujo referencial teórico será as 

Representações Sociais, a Política Nacional de Atenção Básica e Saúde Coletiva. O cenário do estudo 

será o município de Montes Claros no Norte de Minas Gerais, Brasil. Os participantes serão médicos 

das ESF(s) e usuários das ESF(s) e gestores municipais de saúde selecionados a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão. A coleta de dados será feita utilizando teste de evocação de palavras e entrevista 

aberta. Os dados serão analisados através dos Softwares EVOC® (Ensemblesde Programmes 

Permettant l’Analyse des Evocations) e  Classification Hiérarchique Classificatoire et Cohésitive - 

CHIC® (Versão 4.1) e da análise do conteúdo. A coleta de dados só ocorrerá após a aprovação do 

projeto de pesquisa em um Comitê de Ética em Pesquisa. 

3- Justificativa: A realização deste estudo se justifica pela escassez de literatura específica sobre a 

temática e pela necessidade de se conhecê-la melhor devido à ênfase atual dada a necessidade de 

ampliação da extensão da cobertura da APS/ESF e a ordenação da formação na área da saúde 

necessárias à consolidação do SUS. Assim, é preciso desvelar as representações sociais sobre o PMM, 

à luz da percepção da mídia e dos atores envolvidos para subsidiar a compreensão mais profunda dessa 

temática. 

4- Benefícios: Por meio do presente estudo poderão ser geradas informações que possam favorecer o 

planejamento de políticas e ações em relação ao Programa Mais Médico na realidade estudada.  

5- Desconfortos e riscos: Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa 

o risco pode ser avaliado como mínimo. O presente estudo não apresenta procedimentos invasivos que 

possam causar risco à saúde física, mental e psicológica dos participantes. Assim, o pesquisador se 

compromete a suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano á saúde do sujeito 

participante da pesquisa, consequente a mesma, não previsto neste termo de consentimento. O único 

desconforto previsto é o tempo despendido para responder o questionário de coleta de dados. Para 

minimizar este desconforto será proposto a aplicação do questionário no momento em que o 

pesquisado julgar mais propício.  

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Rubrica do Participante Rubrica da Coordenadora da Pesquisa 
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APÊNDICE A - CONTINUAÇÃO 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Título da pesquisa: “As representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos gestores das 

ESF(s) e da mídia sobre o Programa Mais Médicos. 

Instituição promotora: Universidade Estadual de Montes Claros-Unimontes 

Patrocinador: Não se aplica 

Pesquisadora Coordenadora: Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br. Rua São Sebastião, n.º 269A , Bairro Todos os 

Santos, CEP 39400-120,  Montes Claros– MG. Telefone: (38) 9152-8255 

 

6- Danos: Não é previsto nenhum tipo de dano físico ou moral. 

7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis: Não se aplica. 

8- Confidencialidade das informações: As informações concedidas serão usadas somente para fins 

científicos, e os participantes da pesquisa terão identidade preservada. 

9- Compensação/indenização: Uma vez que não é previsto qualquer tipo de dano aos participantes, 

também não é prevista nenhuma forma de indenização. Caso ocorra eventualmente, a instituição 

poderá solicitar a interrupção da pesquisa a qualquer momento. 

10- Outras informações pertinentes: Você tem total liberdade em aceitar ou não a realização desta 

pesquisa. 

 

11- Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas 

dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, 

indicando meu consentimento para participar nesta pesquisa, até que eu decida o contrário. Receberei 

uma cópia assinada deste consentimento. 
   

   

 

_______________________________________ 

 

___________________________________ 

 

____/____/___ 

Nome do Participante Assinatura do participante Data 

   

   

 

_______________________________________ 

 

___________________________________ 

 

____/____/___ 

Nome da Testemunha Assinatura da Testemunha Data 

   

   

 

Jucimere Fagundes Durães Rocha 

 

___________________________________ 

 

____/____/___ 

Nome da Coordenadora da Pesquisa Assinatura da Coordenadora da 

Pesquisadora 

Data 

   

   

 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br . Rua São Sebastião, n.º 269, Bairro  Todos 

os Santos, CEP 39400-120, Montes Claros – MG. Telefone: (38) 91528255 -Professora do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros. Mestranda do 

Mestrado Profissional de Ensino em Saúde da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha 

e Mucuri- UFVJM. 
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APÊNDICE B 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA E DA PESQUISA 

 

Bom dia ou Boa Tarde meu nome é_____________________________________. 

 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada “As 

representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos gestores das ESF(s) e da 

mídia sobre o Programa Mais Médicos”  que se refere a um projeto de pesquisa do Mestrado 

Profissional de Ensino em Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM)  da aluna Jucimere Fagundes Durães Rocha sob orientação do professor 

Doutor Paulo Afranio Sant´Anna. 

O objetivo deste estudo é compreender as representações sociais da mídia, dos 

médicos brasileiros participantes, gestores das ESF(s) e dos usuários das ESF(s) sobre o 

programa Mais Médico.  

Os resultados contribuirão para gerar informações que possam favorecer o 

planejamento de políticas e ações em relação ao Projeto Mais Médico na realidade estudada. 

Este estudo é relevante pela escassez de literatura específica sobre a temática e pela 

necessidade de se conhecê-la melhor devido à ênfase atual dada a necessidade de ampliação 

da extensão da cobertura da APS/ESF e a ordenação da formação na área da saúde necessárias 

à consolidação do SUS.  

Sua forma de participação consiste em responder três questões elaboradas em forma de 

entrevista que será gravada utilizando-se um gravador. A entrevista será  realizada 

individualmente, sendo que o seu anonimato será garantido em todas as etapas do estudo e 

preservado o direito de interromper sua participação a qualquer momento. A entrevista será 

transcrita e analisada sem nenhuma alteração nas informações fornecidas. Após serem 

analisadas, as entrevistas serão apagadas para preservar a confidencialidade das informações 

obtidas. Não haverá necessidade de se preocupar em dar respostas consideradas corretas, pois 

o que se deseja é captar a sua maneira de pensar e perceber o tema abordado. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

 Nenhum valor financeiro será fornecido para a execução desta pesquisa, não haverá 

gastos e não estão previstos ressarcimentos ou indenizações. No entanto, em qualquer 
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momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. 

 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco 

pode ser avaliado como minimo uma vez que o presente estudo não apresenta procedimentos 

que possam causar risco à saúde física, mental e psicológica dos participantes. O único 

desconforto para você será  o tempo despendido para responder a entrevista de coleta de 

dados. Para minimizar este desconforto será proposto a entrevista no momento em que  você 

julgar mais propício. 

 Com sua participação acredita-se poderemos ter o conhecimento das singularidades 

desse grupo específico podendo gerar informações que possam favorecer o planejamento de 

políticas e ações em relação ao Projeto Mais Médico na realidade estudada  

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se 

a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o 

preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. 

Caso aceite participar fornecerei o Termo de Consentimento livre e esclarecido que possuem 

todas estas informações sobre a pesquisa para que você o leia e caso aceita a participação 

assine este termo. Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com a pesquisadora: 

Jucimere Fagundes Durães Rocha . Rua São Sebastião, 269 A , Todos os Santos, Montes 

Claros. Tel: (38) 9152-8255 ou com o pesquisador responsável: Prof
o
. Dr

o
. Paulo Afranio 

Sant´Anna. Rua da Glória, n.º 187 , Bairro Centro, CEP 39100-000, Diamantina – MG. 

Telefone: (38) 3532-1242 

 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações. 

 

PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

Uma vez assinado o TCLE e esclarecidas às dúvidas será iniciada a coleta de dados. 

As instruções para a coleta de dados serão dadas verbalmente pela pesquisadora. 

 

 

1 etapa: Coleta de dados para identificação dos participantes 

A pesquisadora irá coletar dados fazendo as perguntas verbalmente para o entrevistado. 
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APÊNDICE B-CONTINUAÇÃO 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Coleta de dados para identificação dos participantes 

A pesquisadora irá coletar dados fazendo as perguntas verbalmente para o entrevistado. 

 

 

PARA MÉDICOS 

 

1) Sexo:  (   ) 1-Feminino    (   ) 2-Masculino  

2) Idade: _________ anos 

3) Tempo de formação: _________ anos 

4) Titulação:  (   ) 1-Generalista   (   ) 2-Especialista    (   )3-Mestrado    (    )4- 

Doutorado 

5) Há quanto tempo trabalha na ESF: _________ anos  

6) Trabalha em outro local além da ESF:  (   ) 1- Sim    (    ) 2- Não   

Se sim Onde? Especificar: ________________________________________. 

7) Tem consultório particular? (   ) 1- Sim    (    ) 2- Não   

8) Você participa do Programa  Mais Médicos para o Brasil? (   ) 1- Sim    (    ) 2- 

Não  

9) Se respondeu sim na questão 7 participa como?   

 (   ) 1-Medico Participante   (   ) 2-Tutor   (   ) 3-Supervisor   (   ) 4-Preceptor  

10) Qual seria sua avaliação geral do PMM?   

(   ) 1- Ótimo   (    ) 2- Muito Bom    (   ) 3- Bom   (   ) 4- Regular  (    ) 5-  Ruim   (   

) 6-  Muito Ruim  

 

 

PARA USUARIOS 

 

1) Sexo:  (   ) 1-Feminino    (   ) 2-Masculino  

2) Idade: _________ anos 

3) Escolaridade: 

(   ) 1-Ensino fundamental incompleto                               (   ) 5- Ensino superior 

incompleto 

(   ) 2-Ensino fundamental completo                                  (   )  6-Ensino superior completo 

(   ) 3-Ensino médio incompleto                                         (   ) 7-Não frequentou a escola 

(   ) 4-Ensino médio completo          

4) Por qual motivo você procurou a UBS Hoje? 

(   ) 1-Consulta  Medica por demanda aguda  

(   ) 2-Consulta  Medica por demanda programada 

(   ) 3-Consulta  enfermagem por demanda aguda  

(   ) 4-Consulta  enfermagem por demanda programada 

(   ) 5-Consulta  odontológica por demanda aguda  

(   ) 6-Consulta  odontológica por demanda programada 

(   ) 7-Procedimento de enfermagem 

(   ) 8-Vacinas 

(   ) 9-Outros. Especificar:_________________________ 

5) De maneira geral, você diria que sua saúde é: 

              (   )1-Muito boa (   )2-Boa (   )3-Razoável (   )4-Ruim (   )5-Muito ruim 



214 

 

APÊNDICE B-CONTINUAÇÃO 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

6)  De maneira geral, você diria que o atendimento desta ESF é: 

  (   )Muito boa (   )Boa (   )Razoável (   )Ruim (   )Muito ruim 

7)Você já foi atendido por um medico estrangeiro que participa do Programa Mais 

Médico para o Brasil? (   ) 1- Sim    (    ) 2- Não  

8)Se respondeu sim na questão 7 qual seria sua avaliação do atendimento deste 

medico do PMMB?:   

(   ) 1- Ótimo   (    ) 2- Muito Bom    (   ) 3- Bom   (   ) 4- Regular  (    ) 5-  Ruim      

(   ) 6-  Muito Ruim 

             9)Qual seria sua avaliação geral do PMM?   

(   ) 1- Ótimo   (    ) 2- Muito Bom    (   ) 3- Bom   (   ) 4- Regular  (    ) 5-  Ruim      

(   ) 6-  Muito Ruim 

 

PARA GESTORES  

1) Sexo:  (   ) 1-Feminino    (   ) 2-Masculino  

2) Idade: _________ anos 

3) Tempo de formação: _________ anos 

4) Titulação:  (   ) 1-Generalista   (   ) 2-Especialista    (   )3-Mestrado    (    )4- 

Doutorado 

5) Há quanto tempo trabalha na Secretaria Municipal de Saúde: _________ anos 

6)  Trabalha em outro local além da Secretaria Municipal de Saúde: (   ) 1- Sim    (    

) 2- Não   

Se sim Onde? Especificar: ________________________________________. 

7) Você faz supervisão ou gestão de  alguma ESF com  medico estrangeiro que 

participa do Programa Mais Médico para o Brasil? (   ) 1- Sim    (    ) 2- Não  

8) Se respondeu sim na questão 7 qual seria sua avaliação de desempenho geral 

deste medico do PMMB? 

(   ) 1- Ótimo   (    ) 2- Muito Bom    (   ) 3- Bom   (   ) 4- Regular  (    ) 5-  Ruim           

(   ) 6-  Muito Ruim 

9) Qual seria sua avaliação geral do PMM?   

(   ) 1- Ótimo   (    ) 2- Muito Bom    (   ) 3- Bom   (   ) 4- Regular  (    ) 5-  Ruim                      

(   ) 6-  Muito Ruim 

2 etapa:  Coleta de dados de Evocações de Palavras Livres 

 

Antes de iniciar a coleta de dados por evocação de palavras livre deverá ser explicado ao 

pesquisado sobre a técnica.          

Inicialmente explicar para os participantes como a técnica será desenvolvida e realizada um 

treinamento prévio, utilizando um termo indutor não relacionado ao objeto de pesquisa, ou 

seja, uma simulação com cada participante, utilizando um termo comum (casa), para que as 

pessoas se familiarizassem com a técnica.  

Quando estas compreenderam a técnica iniciar a coleta de dados do teste de evocação de 

palavras livres. Com a seguinte questão: 

 

Fale-me as 5 primeiras palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça ao pensar no 

Programa Mais Médicos. 

 

3 etapa: seleção da Evocações considerada  mais importante 

Uma vez finalizada a coleta das evocações de palavras solicitar ao pesquisador que 
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selecione a palavra mais importante através da seguinte pergunta:  

 

Agora, fala-me a palavra a ou expressão que considera a mais importante dentre as 

cinco. 

 

4 Etapa: Justificativa da escolha da Evocações considerada mais importante 

Finalizada a etapa de seleção de evocação mais importante solicitar ao pesquisado que 

justifique a escolha através da seguinte questão: 

 

Agora você poderia me justificar a escolha da palavra ou expressão que você 

considerou como a mais importante dentre as cinco. 

 

5 Etapa:  Acréscimos: 

Finalizada a etapa anterior perguntar o pesquisado se quer acrescentar algo através da 

seguinte questão: 

 

Gostaria de fazer comentários sobre algo que considere importante? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 

Título da pesquisa: As representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos 

gestores das ESF(s) e da mídia sobre o Programa Mais Médicos. 

Instituição promotora: Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri 

Patrocinador: Não se aplica 

Pesquisador Coordenador: Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br. Rua São Sebastião, n.º 269A , Bairro 

Todos os Santos, CEP 39400-120,  Montes Claros– MG. Telefone: (38) 9152-8255 

 

Atenção: 

Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que o responsável pela Instituição leia 

e compreenda a seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração 

descreve o objetivo, metodologia/ procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e 

precauções do estudo. Também descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis 

e o seu direito de interromper o estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa 

pode ser feita sobre os resultados do estudo. 

1- Objetivo: Compreender as representações sociais da mídia, dos usuários das ESF(s), dos 

médicos das ESF(s) e dos gestores municipais de saúde  sobre o programa Mais Médico. 

 

2- Metodologia/procedimentos: Trata-se estudo tipo básico, observacional, documental, 

exploratório, descritivo, transversal com abordagem quantiqualitativa cujo referencial teórico 

será as Representações Sociais, a Política Nacional de Atenção Básica e Saúde Coletiva. O 

cenário do estudo será o município de Montes Claros- Minas Gerais, Brasil. Os participantes 

serão médicos e usuários das ESF(s) e gestores municipais de saúde selecionados a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão. A coleta de dados será feita utilizando teste de evocação de 

palavras e entrevista aberta. Os dados serão analisados através dos Softwares EVOC® 

(Ensemblesde Programmes Permettant l’Analyse des Evocations) e  Classification 

Hiérarchique Classificatoire et Cohésitive - CHIC® (Versão 4.1) e da análise do conteúdo. A 

coleta de dados só ocorrerá após a aprovação do projeto de pesquisa em um Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

 

3- Justificativa: A realização deste estudo se justifica pela escassez de literatura específica 

sobre a temática e pela necessidade de se conhecê-la melhor devido à ênfase atual dada a 

necessidade de ampliação da extensão da cobertura da APS/ESF e a ordenação da formação 

na área da saúde necessárias à consolidação do SUS.  

 

4- Benefícios: Por meio do presente estudo poderão ser geradas informações que possam 

favorecer o planejamento de políticas e ações em relação ao Programa Mais Médico na 

realidade estudada.  
 

  

 

_________________________________ 

 

____________________________________ 

Rubrica do Participante Rubrica do Coordenador da Pesquisa 
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APÊNDICE C-CONTINUAÇÃO 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Título da pesquisa: As representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos 

gestores das ESF(s) e da mídia sobre o Programa Mais Médicos. 

 Instituição promotora: Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. 

Patrocinador: Não se aplica 

Pesquisadora Coordenadora: Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br. Rua São Sebastião, n.º 269A , Bairro 

Todos os Santos, CEP 39400-120,  Montes Claros– MG. Telefone: (38) 9152-8255 

 

5- Desconfortos e riscos: Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta 

pesquisa o risco pode ser avaliado como mínimo. O presente estudo não apresenta 

procedimentos invasivos que possam causar risco à saúde física, mental e psicológica dos 

participantes. Assim, o pesquisador se compromete a suspender a pesquisa imediatamente ao 

perceber algum risco ou dano á saúde do sujeito participante da pesquisa, consequente a 

mesma, não previsto neste termo de consentimento. O único desconforto previsto é o tempo 

despendido para responder o questionário de coleta de dados. Para minimizar este desconforto 

será proposto a aplicação do questionário no momento em que o pesquisado julgar mais 

propício. 

 

6- Danos: Não é previsto nenhum tipo de dano físico ou moral. 

 

7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis: Não se aplica. 

 

8- Confidencialidade das informações: As informações concedidas serão usadas somente 

para fins científicos, e os participantes da pesquisa terão identidade preservada. 

 

9- Compensação/indenização: Uma vez que não é previsto qualquer tipo de dano aos 

participantes, também não é prevista nenhuma forma de indenização. Caso ocorra 

eventualmente, a instituição poderá solicitar a interrupção da pesquisa a qualquer momento. 

 

10- Outras informações pertinentes: Você tem total liberdade em aceitar ou não a 

realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

_________________________________ 

 

____________________________________ 

Rubrica do Participante Rubrica do Coordenador da Pesquisa 
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APÊNDICE C-CONTINUAÇÃO 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Título da pesquisa: As representações sociais dos médicos brasileiros, dos usuários e dos 

gestores das ESF(s) e da mídia sobre o Programa Mais Médicos. 

 Instituição promotora: Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. 

Patrocinador: Não se aplica 

Pesquisadora Coordenadora: Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Endereço e telefone: jucimerefdr@yahoo.com.br. Rua São Sebastião, n.º 269A , Bairro 

Todos os Santos, CEP 39400-120,  Montes Claros– MG. Telefone: (38) 9152-8255 

 

 

11- Consentimento: Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer 

perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo  

assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para a participação desta 

instituição, até que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 

E que o mesmo só poderá ser aprovado nesta instituição após aprovação no Comitê de Ética 

da Instituição fomentadora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Danilo Fernando Macedo Narciso  
Secretário Adjunto de Atenção Primária a Saúde 

Nome do Participante e do Cargo do responsável pela Institu ição 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

___/____/ 

Assinatura e carimbo do responsável pela 

instituição 

Carimbo Data 

 

 

 

 

 

Jucimere Fagundes Durães Rocha 

Pesquisadora Coordenadora da  Pesquisa 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

___/____/__ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável pela Pesquisa Data 
 

 

 

 

 

 


