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            São Paulo, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Ofício COSEMS/SP nº 586/2019 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para reiterar solicitação do Ofício COSEMS/SP                   

nº 544/2019, referente ao provimento de médicos para Atenção Primária à Saúde (APS) de 

acordo com os critérios do Programa Mais Médicos (PMM), e consequente publicação de 

novos Editais para os perfis de 1 a 8,  contemplando todos os municípios que hoje contam com 

médicos bolsistas contratados pelo Ministério da Saúde (MS). 

 

A proposta do COSEMS/SP é fazer uma transição do PMM para o Médicos Pelo o 

Brasil (MPB) no ano de 2020, com o objetivo de evitar o risco de desassistência na APS, num 

período sensível para a gestão municipal, tendo em vista as eleições municipais em outubro de 

2020. 

 

Mês a mês cresce o número de pedidos de desligamento dos médicos contratados nas 

regras do PMM nos municípios paulistas, o que tem provocado diminuição gradativa do 

número de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).    

 

Os municípios paulistas contavam com 2.557 vagas de médicos do PMM, e hoje são 

1851 vagas preenchidas e 706 vagas em aberto, sendo 671 vagas dos perfis 1, 2 e 3, e já são 46 

municípios sem nenhum médico do PMM. A maioria dessas vagas não foi preenchida com 

contratações pelo próprio município, pois contratações de médicos com jornada de 40 horas, 

com salários compatíveis com o mercado de trabalho é inviável no momento, tanto pelo custo 

alto dessas contratações, como pelo desinteresse dos médicos trabalharem na periferia de 

grandes cidades e locais de alta vulnerabilidade. Essa situação é agravada pelo fato que a 

execução orçamentária de 2019 já está praticamente fechada e comprometida com outras 

despesas, particularmente com pagamento do 13º salário dos funcionários.     

 

A implantação das mudanças do novo modelo de financiamento da APS, num cenário 

de falta de médicos e desassistência nas UBS, poderá provocar um verdadeiro retrocesso na 

construção da Atenção Primária, o que, temos certeza, não interessa a nenhum dos gestores do 

Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

Os municípios paulistas, segundo projeções do MS, poderão ter diminuição drástica no 

número de médicos com a implantação do MPB, passando de 2.557 para 1.250 vagas, e o 

COSEMS/SP espera que essa posição seja revista, conforme já nos manifestamos 

anteriormente. 
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Aguardamos que nosso pleito seja atendido para contemplar as necessidades de grandes 

cidades, priorizando uma transição gradativa do PMM para o MPB, e revisão dos critérios do 

MPB.   

 

Na oportunidade, renovo meus protestos de estima e consideração.  

 

 

 

 

 

          Atenciosamente, 

               
José Eduardo Fogolin Passos 

    Presidente do COSEMS/SP 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Ilmo. Sr. 

Dr. Erno Harzheim 

D.D. Secretário da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde 
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