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CARTA ABERTA
DOS TUTORES E
SUPERVISORES
DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS

► PÁG. 8

► PÁG. 3

PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS NO 
ESTADO DE SP
► PÁGs. 6 E 7

n Imagem cedida exclusivamente ao jornal do COSEMS/SP, por Araquém Alcântara – livro ‘Mais Médicos’. 
Obra retrata o trabalho de profissionais médicos, do Programa Mais Médicos, em 19 estados brasileiros



Oprograma Mais Médicos foi uma iniciativa cora-
josa de um governo que o transformou numa po-

lítica de Estado, por meio da força de uma Lei nacional
e de milhares de outras municipais. A necessidade do
programa começou a ser discutida durante um seminá-
rio internacional mobilizado pelo Ministério da Saúde
(MS) em 2011, sendo abraçado pela campanha nacional
“Cadê os Médicos?” conduzida por prefeitos e prefeitas
de todas as agremiações partidárias. Diante desse cla-
mor, a Lei de criação do Mais Médicos foi aprovada por
ampla maioria no Congresso Nacional. 
O programa, inspirado na iniciativa capitaneada

pelos países que participaram da Conferência Interna-
cional sobre Cuidados Primários de Saúde, ocorrida em
1978 em Alma-Ato (Cazaquistão), só foi viável por se
revelar a mais bem-sucedida iniciativa do pacto inter-
federativo composto por cinco pontos anunciados pelo
governo federal e por todos os governadores de todos
os partidos, após as manifestações de junho de 2013. 
A iniciativa do programa veio da necessidade de ga-

rantir provimento de profissionais médicos para a aten-
ção básica. Desde a criação do SUS foi a maior iniciativa
pensada para atacar todos os aspectos que envolvem a
formação e atuação do profissional médico, pois foca
no investimento e na reestruturação das unidades bá-
sicas, no provimento de profissionais médicos, no apoio
técnico e na supervisão acadêmica, na ampliação de um
campo de prática na atenção básica para formação do
profissional, na expansão da Residência Médica e mul-
tiprofissional, na ampliação de vagas e conteúdo curri-
cular para a graduação, na instituição de mecanismo
nacional de avaliação das escolas médicas e no dimen-
sionamento da necessidade de especialistas. 
O programa começou com um intenso debate polí-

tico e se transformou em números, histórias, reconhe-
cimentos de casos e dados epidemiológicos que tornam
incontestável a mudança provocada na realidade da
atenção básica brasileira. É nas nossas cidades que
mais compreendemos todos esses significados. Se a ini-
ciativa foi um olhar direcionado aos pequenos, aos mais
distantes e aos mais esquecidos por outras políticas im-
portantes do SUS, ele hoje ganhou visibilidade interna-
cional reforçando o protagonismo de esforços de base
local, com apoio de governos nacionais na construção
de soluções para as políticas públicas.
Os gestores paulistas sabem do impacto do pro-

grama no cotidiano de suas redes de saúde. Embora
São Paulo seja a unidade da federação com o maior
número de médicos, centros de medicina de última ge-

ração, melhores instituições formadoras e com o
maior número de programas de Residência Médica,
foi o estado, em número absoluto, que mais recebeu
profissionais. Cada gestor paulista pode relatar casos
amparados em dados epidemiológicos sobre o im-
pacto dos médicos na melhoria da saúde da popula-
ção. E aqui na capital não é diferente, pois na condição
de secretario municipal de Saúde certamente não con-
seguiria computar o que significaria a saída dos cerca
de 250 médicos que atuam nas 1310 equipes de Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF).
A vinda desses profissionais foi decisiva para aumen-

tarmos em mais de um (1) milhão o número de consul-
tas na atenção básica, reduzirmos o tempo de espera de
34 para 19 dias para a primeira consulta e aumentar-
mos a resolutividade - caiu de 24 para 12% o encami-
nhamento para especialistas. Não chegaríamos a menor
taxa de mortalidade infantil - cerca de 10 por mil nas-
cidos vivos - sem a ajuda do programa. E isso foi sen-
tido mais nas regiões mais vulneráveis, nos quais a taxa
reduziu drasticamente, como por exemplo nas zonas
Leste de 13,60 (2007) para 11,69 (2015) e Sul de 13,84
(2007) para 10,61 (2015).
Há várias formas de se acabar com uma política pú-

blica, mesmo quando amparadas em Lei nacional: re-
duzir ou suspender recursos; paralisar ou desmontar
estruturas que a gerenciam; suspender ou esvaziar pac-
tos com entes federativos ou sociais que a criaram ou a
sustentam; atacar ou deixar de defender a política pú-
blica; interromper processos, estudos, decisões neces-
sárias para a implementação completa de etapas ainda
a serem realizadas. 
Os gestores sabem que o Mais Médicos representa e

o que o programa representará quando todas as suas
etapas forem implementadas: abertura de novas esco-
las, a ampliação da atenção básica, o ano obrigatório da
residência em medicina de família e comunidade e o
exame nacional de progresso de avaliação da formação
médica. Por isso, todos tem a obrigação de em nome
dos cidadãos que tiveram suas vidas alteradas e do for-
talecimento do SUS, não permitir nenhum passo atrás
na implementação e aprimoramento do Mais Médicos. 
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O PROGRAMA MAIS MÉDICOS É 
DAS CIDADES E DOS CIDADÃOS
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Alexandre Padilha, ex ministro
da Saúde e idealizador do Programa
MAIS MÉDICOS DO BRASIL ,
atualmente ocupa a secretaria
municipal de Saúde de SP .
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O Programa Mais Médicos
surgiu em 2013 como pro-
posta de qualificação e am-
pliação da rede de formação
de profissionais de saúde e
da rede de assistência do

Sistema Único de Saúde. Com seus eixos de
melhoria e ampliação da infraestrutura da
assistência em saúde, promoção do cresci-
mento e qualificação da formação em saúde
e provimento emergencial de profissionais
médicos, o Mais Médicos fez parte de melho-
rias importantes para a população. 
Entende-se a importância do Programa

para a formação de um médico mais voltado
para as necessidades de saúde da população
brasileira quando um dos eixos prioritários
trata de aumento de vagas na graduação me-
dica em locais onde não existiam faculdades
de medicina, na ampliação e criação de
vagas de residência com ênfase na Residên-
cia de Medicina Geral de Família e Comuni-
dade, desta forma cobrindo lacunas
seculares e sendo coerente com o princípio
da equidade do SUS. 
Seu eixo de provimento emergencial, por

meio do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
é essencial no enfrentamento da dificuldade
de acesso da população ao profissional mé-
dico, principalmente nos mu-
nicípios mais afastados, nas
periferias de grandes cidades e
nas áreas de maior vulnerabili-
dade social. A relação de 1,8
médicos a cada mil habitantes
se mostrava insuficiente para a
ampliação da assistência no
SUS, deixando vazios assisten-
ciais que impediam o sistema
de realizar seus princípios. O
trabalho dos tutores e supervi-
sores de Instituições de Ensino
participantes, ou Instituições
Supervisoras, possibilita a execução do pro-
jeto de qualificação e ampliação da formação
de médicos, possibilitando fóruns de atuali-
zação e debates sobre a atenção básica que

pelos brasileiros, e o programa tem exce-
lente aprovação popular. Uma amostra de
mais de 14 mil usuários atendidos pelo Pro-
grama captou uma Nota de avaliação do Pro-
grama de nota 9 (numa escala de 0 a 10), na
qual 55% das pessoas deram a nota máxima:
nota 10. Os avanços do programa são mui-
tos. Por ser um programa que defende a vida
das pessoas, principalmente das que mais
precisam. 
O Brasil passa por um momento político

altamente delicado, momento no qual se faz
necessário além de clareza de posiciona-
mento, clareza de propósitos. Repudiamos
as manipulações político-jurídicas-midiáti-
cas que surgem neste cenário e firmamos
aqui nossa defesa: pela saúde e vida da po-

pulação e por uma política de
saúde consistente, onde a po-
pulação brasileira, seja o cida-
dão das grandes cidades ou
dos mais longínquos povoados
brasileiros, todos, sem exce-
ção, tenham acesso ao atendi-
mento de saúde de qualidade!
Não podemos permitir que
haja retrocesso nas conquistas
na saúde, avanços sociais e di-
reitos conquistados, incluindo
o Programa Mais Médicos. 
Nós, tutores e supervisores

do Projeto Mais Médicos para o Brasil, posi-
cionamo-nos em defesa do Programa Mais
Médicos, pelos avanços que produz, pelo
compromisso com os profissionais que o
constroem a cada dia, seja nas equipes de as-
sistência ou gestão do programa, pelo com-
promisso com os médicos brasileiros e
estrangeiros que a cada dia assistem aos mi-
lhões de brasileiros que necessitam; mas
principalmente pelo compromisso com o di-
reito à saúde de qualidade para todas as pes-
soas. Estamos em defesa da vida.
Resistiremos em defesa do SUS. Insistire-
mos na transformação da educação médica
e na qualificação da relação entre institui-
ções de ensino e rede de saúde.

queremos e que também desejam os cida-
dãos brasileiros: a garantia do direito à
Saúde. 
Diversas avaliações demonstraram os

acertos do programa. Hoje
temos todos os distritos sani-
tários especiais indígenas com
médicos atuando, mais de 60
milhões de brasileiros benefi-
ciados pelo programa, e mais
de 70% dos municípios brasi-
leiros atendidos. Com o Mais
Médicos houve a retomada do
crescimento da cobertura da
atenção básica para a popula-
ção, e 91% dos municípios re-

c e b e r a m
recursos para
melhoria ou ampliação das
Unidades Básicas de Saúde. O
número de consultas médicas
na Estratégia de Saúde da Fa-
mília cresceu 29% no país,
sendo que este crescimento foi
mais que o dobro quando se
compara municípios com o
programa (33%) com os mu-
nicípios sem o programa
(15%). Com a ampliação e
qualificação da atenção bá-

sica, mais de 90 mil internações por condi-
ções sensíveis à atenção básica foram
evitadas em 2015. 
A qualificação da assistência é sentida

►
CARTA ABERTA DOS TUTORES E SUPERVISORES 
DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

“
"EIXO DE 

PROVIMENTO 

É ESSENCIAL 

NO ACESSO 

DA POPULAÇÃO

AO MÉDICO"

“NÃO PODEMOS

PERMITIR

RETROCESSO

NAS

CONQUISTAS 

NA SAÚDE”

#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR
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D esenvolvido para atender os anseios de se-
cretários de Saúde e prefeitos de todo o país

para fixação de profissionais médicos  nos muni-
cípios brasileiros, o programa Mais Médicos pro-
porcionou grande impacto na assistência à Saúde
da população. Atualmente, o programa conta com
cerca de 18 mil médicos na Atenção Básica em
mais de quatro mil cidades e 34 distritos indíge-
nas, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas.
O estado de São Paulo possui 2.468 médicos
(cerca de 13,5 % do total de médicos do pro-
grama), em 385 municípios (que representam 60
% das cidades paulistas). 
Em 2011, foi identificada escassez de profis-

sionais médicos no Brasil, com média de 1,8 mé-
dicos por mil habitantes, número insuficiente
quando comparado a países com sistemas públi-
cos universais de Saúde, semelhantes ao brasi-
leiro. O Reino Unido, por exemplo, possui média
de 2,7 médicos por mil habitantes. O governo fe-
deral pretende atingir essa média apenas em
2026, com a criação de novas vagas de faculdade
de medicina e residência médica. O governo pre-
tende criar 11,5 mil novas vagas de graduação e
12,4 mil novas vagas de residência até 2017. 
Marcio Lacerda, presidente da Frente Nacio-

nal de Prefeitos (FNP) e prefeito de Belo Hori-
zonte, acredita que a avaliação de um programa
que beneficia 63 milhões de brasileiros só pode
ser positiva. “Antes, de acordo com dados do
próprio Ministério de Saúde, mais de 700 muni-
cípios não tinham um único médico para atender
à população. Nós, prefeitos, que temos o com-
promisso com os serviços públicos, defendemos
a permanência deste programa. Tanto é que tra-
balhamos incansavelmente pela celeridade no

julgamento do Tribunal de Contas da União
(TCU) para abertura de novas vagas do curso de
medicina em 39 municípios brasileiros, necessi-
dade urgente que, infelizmente, segue parada no
TCU desde 2015”, declarou.
“O programa permitiu cobrir uma lacuna de-

tectada há muito tempo pelos municípios: a es-
cassez de médicos no serviço público de saúde,
em especial, na área de Atenção Básica. A inicia-
tiva nasceu inclusive a partir de uma marcha dos
prefeitos, capitaneada pela Central Nacional de
Municípios, que incorporou o slogan Cadê o
médico? Com a aplicação do Programa, nas
suas várias vertentes, se ampliou a oferta de as-
sistência médica de forma muito significativa a
partir do fortalecimento da Atenção Básica.
Pode-se considerar um dos programas melhor
sucedidos desde a implantação do SUS”, disse
Carlos Alberto Cruz, presidente da Associação
Paulista de Municípios (APM). 
Para Paulo Roberto Roitberg, secretário de

Saúde de São José dos Campos e diretor do CO-
SEMS/SP, o programa proporcionou qualificar
a atenção básica, a partir de um novo modo de
cuidar das pessoas, a partir de suas necessidades
de saúde, considerando seu contexto local. “A ex-
periência dos médicos cubanos em medicina de
família e comunidade foi crucial para produzir o
cuidado junto às Equipes Saúde da Família”.

n REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES

O foco na Atenção Básica surtiu efeito segundo
o Ministério da Saúde. A quantidade de interna-
ções em hospitais apresentou redução, o que in-
dica uma maior resolubilidade da Atenção
Básica, ou seja, que muitos pacientes tiveram o

problema de saúde resolvido na unidade básica
sem precisar ir a um hospital. Nos municípios do
programa, entre 2013 e 2014, o número de inter-
nações caiu 4% a mais que nas demais cidades. A
estimativa é que em 2015 mais de 110 mil brasi-
leiros não necessitaram de internação hospitalar.

nNOVAS UNIVERSIDADES

Desde a criação do Mais Médicos, em 2013, a
ampliação na graduação em Medicina atinge
5.907 vagas em instituições públicas e privadas,
das quais 779 em São Paulo (privadas). A resi-
dência médica passou de 15.919 vagas em 2013
para 22.694, em 2016, um aumento de 6.775
vagas (42,6%). O objetivo do Programa é passar

de 374 mil para 600 mil médicos até 2016.
Além de vagas, novas diretrizes curriculares

estão sendo implantadas, como, por exemplo, os
estudantes devem cursar 30% do internato (ativi-
dades práticas) na Atenção Básica. Além disso,
médicos que desejem cursar uma residência mé-
dica deverão realizar, obrigatoriamente, um a dois
anos de prática em unidades básicas de saúde.
O Ministério da Educação informou que, re-

ferente ao Edital nº 6, de 23 de dezembro de
2014, de seleção de propostas de mantenedoras
de instituições de educação superior para auto-
rização de funcionamento de cursos de medi-
cina, 39 propostas poderão ser selecionadas,
sendo uma para cada município participante
do referido Edital. O processo encontra-se tem-
porariamente suspenso por decisão do Tribu-
nal de Contas da União. 
No estado de São Paulo são 14 municípios

participantes do Edital: Araçatuba, Araras,
Bauru, Cubatão, Guarujá, Guarulhos, Jaú, Li-
meira, Mauá, Osasco, Piracicaba, Rio Claro, São
Bernardo do Campo e São José dos Campos. 

n INFRAESTRUTURA
Em outro importante eixo podem ser ob-

servados avanços significativos quanto à in-
fraestrutura: 91% dos municípios do Brasil
receberam repasse de recursos do MS para re-
formar ou construir novas UBS e qualificar a
rede de unidades existentes através de obras de
reforma e ampliação. 
Do total de 38 mil UBS avaliadas pelo Pro-

grama Nacional de Melhoria do Acesso e da Qua-
lidade da Atenção Básica (PMAQ), mais de 90%
do total de unidades do Brasil, 71% passaram ou

estão passando por obras de qualificação, sendo
77% com financiamento do Governo Federal.
Estão sendo investidos mais de cinco bilhões em
obras para cerca de 26 mil unidades básicas.

nAMEAÇA

Tramita para aprovação no plenário da Câ-
mara dos Deputados e do Senado a Medida Pro-
visória (MP) nº 723 de 29 de abril de 2016, a
qual prorroga o prazo, por mais três anos, da
permanência dos médicos formados no exterior
e de estrangeiros, conforme trata a Lei do Pro-
grama Mais Médicos (art. 16 da Lei nº 12.871, de
22 de outubro de 2013).
Caso a MP, que já foi prorrogada, não seja

aprovada, o estado de São Paulo poderá perder
503 médicos, em 71 municípios, até dezembro de
2016. Até abril de 2017 este número atingirá 264
(69%) municípios paulistas, somando desliga-
mento de 1.225 médicos, 50% dos profissionais

disponibilizados para o estado.
“O impacto será direto, com menos médico

disponível, menos atendimento médico à po-
pulação, já que são mais de 10.000 médicos in-
tercambistas no país. Sabemos que muitos
foram para locais nos quais não havia interesse
na ida de médicos brasileiros, locais que fica-
riam sem médicos a depender da forma que
vinha ocorrendo, então, além da redução global
de assistência médica, haverá o desapareci-
mento de médicos de muitos locais, que deixa-
rão de contar com assistência médica porque
sem o médico intercambista não haverá mé-
dico nenhum”, ressaltou o presidente da APM.
Para Cruz, não dar continuidade ao pro-

grama de ampla aceitação entre os municípios
brasileiros significa não cuidar de uma ação vi-
toriosa do Estado brasileiro. 
“O risco é de um grande retrocesso na Aten-

ção Básica municipal. Com a dificuldade de alo-
cação de médicos 40 horas por semana,
principalmente em regiões periféricas com
grandes distâncias do centro urbano. Risco de
retroceder em algo que demoramos 20 anos
para conquistar, que foi a adesão e ampliação
da Equipe Saúde da Família, até então conside-
rada desnecessária para nosso município”, de-
clarou Roitberg. 
São José dos Campos passou de quatro para

44 Equipes Saúde da Família. O município
conta com 39 médicos do Programa, sendo 36
cooperados (cubanos), dois intercambistas (di-
ploma estrangeiro - uma argentina e um brasi-
leiro), e um brasileiro pelo PROVAB. O
programa Mais Médicos já beneficiou mais de
150 mil pessoas.

n Paulo Roitberg, secretário de Saúde de São José dos Campos-SP

O IMPACTO DO
MAIS MÉDICOS
NOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS n Marcio Lacerda, presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) n Carlos Alberto Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM)
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RESIDÊNCIAS MÉDICAS

Segundo a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013 (Institui o Mais Médicos).
1º - O primeiro ano do Programa de Residência
em Medicina Geral de Família e Comunidade
será obrigatório para o ingresso nos seguintes
Programas de Residência Médica:
n Medicina Interna (Clínica Médica);
n Pediatria;
n Ginecologia e Obstetrícia;
n Cirurgia Geral;
n Psiquiatria;
n Medicina Preventiva e Social.

DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS POR REGIÃO

QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS EM SP
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n Michael Saavedra Herrera e Maria Yermes Duany, médicos da cooperação cubana e Maria das Mercedes, usuária da UBS

N ascido em Mayabeque, província locali-
zada a 40 minutos da capital cubana Ha-

vana, Michael Saavedra Herrera é um dos 20
médicos cubanos do programa Mais Médicos
alocados em Embu da Artes, município da re-
gião metropolitana de São Paulo. Há quase três
anos no Brasil já possui um português fluente
e não esconde a vontade de permanecer no país
por um longo período. “Se puder me aposento
aqui”, disse.
Herrera con-

tou que logo
após o convite
para atuar no
Brasil ficou com
receio devido à
dificuldade com
a língua. “Inicia-
mos um curso
de português
em Cuba e de-
pois estudei
mais dois meses
aqui. É uma lín-
gua difícil”, explicou. 
O médico, da Unidade Básica de Saúde Eu-

frásio, que pouco antes atuou em missão se-
melhante na Venezuela, por sete meses, se

mostrou surpreso com a estrutura da cidade e
o ambiente acolhedor proporcionado pelos
brasileiros. “Imaginava outra coisa quando se
falava de favelas e a violência local. Não foi
nada disso que vi aqui. Minha adaptação foi
rápida”, afirmou.
Maria das Mercedes Nazaré, usuária da UBS

Eufrásio e conselheira de Saúde, disse que Mi-
chael é famoso na comunidade e todos gostam
dele. Segundo ela, o médico é atencioso e hu-
milde. “Atende de forma amorosa, participa das
reuniões e a proximidade é ótima para nós.
Criou um vínculo com todos”. E completou: “A
quantidade de médicos na região é pequena e
temos que batalhar para os que estão aqui con-
tinuem”. 
Junto com Michael outra médica cubana,

Maria Yermes Duany, trabalha desde o pri-
meiro ciclo de provimento, em agosto de
2012. “No início sofremos muita resistência,
mas persistimos e batalhamos para mudar”,
declarou.
Com experiência de missões em outros três

países, Venezuela, Guatemala e Honduras, a
médica destacou a organização do SUS e como
a forma de atendimento dos cooperados pode
ajudar na transformação dos hábitos médicos
no Brasil. “Procuramos fazer uma abordagem

completa, demonstramos que temos conheci-
mento. Toda nossa equipe de trabalho é muito
unida e nos auxilia bastante”. 
Com cerca de 260 mil habitantes, Embu ob-

teve, desde o início do programa, em 2013, au-
mento de 50% na cobertura populacional na
atenção básica por parte das Equipes Saúde da
Família. Foram mais de 88 mil consultas em
2015 frente à cerca de 52 mil em 2013.
Para a secretária de Saúde de Embu, San-

dra Magali Bar-
beiro, a vinda
dos médicos
pelo programa
proporcionou
queda nos
atendimentos
de pronto so-
corro e mudou
a concepção da
a s s i s t ê n c i a .
“Conseguimos
organizar me-
lhor o fluxo do

acesso. A Atenção Básica estruturada nos deu
essa possibilidade. Os médicos cooperados con-
seguem uma proximidade melhor com a comu-
nidade, são muito bem aceitos”. 

"OS MÉDICOS

COOPERADOS

CONSEGUEM

PROXIMIDADE

MELHOR COM 

A COMUNIDADE"

RESULTADOS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS EM MUNICÍPIO PAULISTA 

"EMBU DAS 

ARTES AUMENTOU

50% DA

COBERTURA NA

ATENÇÃO BÁSICA

DESDE 2013"
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n PREOCUPAÇÃO

Com a possibilidade de descontinuidade do
provimento estabelecido pelo programa, a se-
cretária pautou o tema e sua preocupação no
Conselho de Saúde do município, “Essa ação
foi necessária para mobilizar todos quanto ao
impacto que pode causar em nossa Saúde. Es-
tamos gastando mais de 27% das receitas na
Saúde. Com a saída dos médicos não teremos
mais repasses do Ministério da Saúde para as
equipes criadas”, ressaltou. O repasse do PAB
variável vinculado à estratégia saude da famí-
lia exige regularidade de cadastro das equipes
para repasse financeiro regular. O médico
cooperado que terá seu contrato finalizado e
que não for substituído em 90 dias no CNES,
pode comprometer o repasse federal para
equipe que ele compunha. 
O município de Embu já abriu vaga em dois

diferentes concursos, mas não conseguiu o
preenchimento dos cargos destinados a pro-
fissionais médicos. ”A fixação de médicos na
região está difícil. Não podemos deixar a po-
pulação desassistida”, alertou a secretária.  A
UBS Eufrásio possui três Equipes Saúde da
Família é responsável pela cobertura de
12.000 pessoas em Embu. 

n COMPOSIÇÃO

O Ministério da Saúde determina que a
Equipe Saúde da Família (ESF) completa é
composta por equipe multiprofissional que
possui, no mínimo, um médico generalista ou
especialista em saúde da família ou médico de
família e comunidade, um enfermeiro genera-
lista ou especialista em saúde da família, dois
auxiliares ou técnicos de enfermagem e cerca
de três ou quatro agentes comunitários de
saúde (ACS) para cobertura recomendada de
2.000 pessoas.
Pode-se acrescentar a esta composição,
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n Sandra Magali Barbeiro, secretária de Saúde de Embu das Artes

como parte da equipe multiprofissional, os
profissionais de saúde bucal (ou equipe de
Saúde Bucal-eSB): um cirurgião-dentista ge-

neralista ou especialista em saúde da família,
um ou dois auxiliares e/ou técnicos em
Saúde Bucal. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 723

DE 29 DE ABRIL DE 2016
u Prorroga o prazo de dispensa de que trata o
caput do art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de
outubro de 2013.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º O prazo de dispensa previsto no art.
16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013,
fica prorrogado por três anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no

caput, fica prorrogado, por três anos, o prazo
do visto temporário de que trata o art. 18 da
Lei nº 12.871, de 2013.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 29 de abril de 2016; 195º da
Independência e 128º da República.

DILMA ROUSSEFF

Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 -
2/5/2016, página 3.

@cosemsspCosems SP Canal Cosemssp

GESTOR PAULISTA:

Envie sua experiência e impacto

na sua cidade com o Programa Mais

Médicos do Brasil para divulgação nas

mídias do COSEMS/SP,  através do

e-mail: comunicacao@cosemssp.org.br

www.cosemssp.org.br
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Um dos eixos do Programa Mais Médicos
está na parceria entre a Rede da Universi-

dade Aberta do SUS (UNA-SUS) e a Universi-
dade Federal de São Paulo (UNIFESP), com o
curso de especialização em Saúde da Família.
Realizado em metodologia Ensino à Distância,
a iniciativa já formou 2.034 alunos provenien-
tes do programa.
Destinado a profissionais das Equipes Saúde

da Família de nível universitário, com predo-
minância de médicos, a carga horária mínima
é de 360h, com 10h de estudos semanais, que
inclui leitura, resolução de exercícios e reflexão
de temas relacionados.
O curso é oferecido pela Unifesp desde 2009

e está em sua 11ª turma. Em 2016 estão matri-
culados mais de 2.300 alunos, sendo 232 vagas
(10%) destinadas ao Programa Mais Médicos e
ao Programa de Valorização da Atenção Básica
(PROVAB), e outras 1.983 para profissionais de
todos os municípios paulistas, vinculados a
atenção básica, com critérios de porte popula-
cional. Outras 89 vagas foram para médicos re-
sidentes e profissionais de Saúde cursando
residência multiprofissional.
“Formamos mais de 5 mil alunos nos últimos

anos em todo o país. Somos umas das institui-

ções que formula cursos neste formato no Bra-
sil. São várias ofertas. Temos também o curso
de Saúde Indígena que chegou a 700 forma-
dos.“ ressaltou o assessor da Pro Reitoria e Ex-
tensão e Cultura da Unifesp, Nicanor Pinto. 

n REDE UNA-SUS  (Fonte: Ministério da Saúde)
A Rede da Universidade Aberta do SUS é cons-

tituída por instituições públicas de educação su-
perior, conveniadas ao Ministério da Saúde e
credenciadas pelo Ministério da Educação, para a
oferta de educação à distância. A articulação entre
essas instituições permite um maior intercâmbio
de experiências e conhecimentos em proveito da
melhoria da cooperação para desenvolvimento
de ações educacionais de alcance nacional. 
Outro benefício dessa parceria é o comparti-

lhamento de recursos educacionais produzidos
no âmbito da Rede. Os materiais são produzidos
em diversos formatos: vídeos, textos, áudios e
podem ser reutilizados, refeitos ou adaptados
para uso no âmbito da Rede. Dessa forma, há
um fluxo nacional contínuo de produção de co-
nhecimento, envolvendo as instituições por
meio da troca e produção de materiais instrucio-
nais, em seus mais variados níveis de agregação,
contextos de aplicação e públicos-alvo. 

COSEMS/SP NO FACEBOOK

Curtidas: 29
Compartilhamentos: 89
Visualizações: 5.718
Dia: 9 de junho de 2016

SEMINÁRIO

Na última semana de
junho o COSEMS/SP

promoveu seminário do
balanço do programa no
país, com representantes
do Ministério da Saúde.
O evento teve
transmissão, ao vivo, pelo
canal do COSEMS/SP no
Youtube. O link para
assistir a íntegra do
seminário está disponível
em nosso portal:
www.cosemssp.org.br

ESPECIALIZAÇÃO MULTIPROFISSIONAL
PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA 

TEXTO:
A Carta de São Paulo, produzida durante o 30º
Congresso do COSEMS/SP, tem na sua 1ª deliberação:
“Defesa intransigente da democracia, da liberdade e
dos direitos humanos, entre eles o direito à Saúde,
associando-se às forças que trabalham e lutam por
um país mais justo e uma sociedade mais solidária.”
Confira o documento na íntegra:
http://www.cosemssp.org.br/downloads/Carta-SP-2016.pdf

u O COSEMS/SP tem compromisso firmado com o
Programa Mais Médicos.  Na Carta de São Paulo,
documento elaborado e aprovado pelos secretário
municipais de Saúde paulistas, destacamos os itens que
fortalecem nossa luta pela permanência e qualificação do
Programa Mais Médicos:

22. Atuar em conjunto com o CONASEMS para a
consolidação e o aprimoramento do Programa Mais
Médicos em suas 3 dimensões: a)melhoria da
infraestrutura da Atenção Básica; b) ampliação da oferta
de vagas de formação médica, com a abertura de novas
escolas de medicina e residências médicas, com
mudanças nas diretrizes curriculares em conformidade
com as necessidades do SUS; c) provimentos de médicos
para qualificar a Atenção Básica. 

23. Reivindicar ao governo brasileiro a continuidade
do Programa Mais Médicos, garantindo a manutenção
do número total de vagas de provimento de médicos,
renovando a parceria com os intercambistas e o
compromisso de reposição trimestral para as vagas
em aberto. Reivindicar, ainda, mudança na legislação
para que os médicos possam permanecer por mais
de um ciclo (3 anos).

u FOTO MAIS VISUALIZADA EM JUNHO


