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Linha do Tempo 
Médicos no Programa

Fonte: UTMM/OPAS

*Considerando média de 4mil pessoas cobertas.

8632 médicos cooperados (Out/17)
= 34,5 milhões de pessoas cobertas*



Cooperação Brasil-Cuba

+ 11 mil médicos 
+ 3 mil municípios

34 DSEI  

Projeto de Cooperação Mais Médicos

+ 40 milhões de pessoas
cobertas
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Lições aprendidas

• Possibilitou a discussão e implementação de estratégias para superar um dos problemas
estruturais do sistema de saúde, a falta de médicos com perfil adequado nos serviços.

• Colocou a APS no centro do debate.
• Está ampliando o acesso a ações de saúde de forma regular para a população.
• Vem enfrentando a questão da formação médica no país, com foco nas necessidades do

sistema e da população.
• Permite ao sistema de saúde avançar no comprimento dos mandatos internacionais,

sobretudo o acesso e a cobertura universal em saúde.

A experiência inovadora do PMM, em um país grande, complexo e desigual como o Brasil, pode ser
compartilhada entre países que vem enfrentando desafios na área de recursos humanos e de formação
em saúde. Os acúmulos nesses quatro anos em termos de arranjos, soluções, de gestão técnica e
política também se constituem em legados e carregam a mensagem que é possível sim, implementar
mudanças e estratégias ousadas, que visam o desenvolvimento de um país em cooperação com outros
países. O benefício é mutuo e deve estar baseado em princípios como a solidariedade, a equidade e o
benefício da população.



Obrigado!  


