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Introdução
Esse Programa nasceu em 2013, como uma política pública que responde ao diagnóstico
identificado na Pnab (Política Nacional da Atenção Básica), que é a consolidação e a valorização
da atenção básica junto à população e aos profissionais de saúde. Com relação às consultas de
pré-natal houve aumento de 30% no atendimento de Pré-Natal de 10.088 para 13.101 (BRASIL,
2015).
A Atenção básica deve ser assegurada em todos os ciclos de vida e incluir um atendimento de prénatal qualificado e puericultura para todas às crianças, acolher a mulher desde o início da
gravidez e o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal
(BRASIL, 2005).
Objetivo
Investigar a percepção das gestantes quanto o atendimento realizado pelo médico do programa
mais médico.
Metodologia
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório descritiva com uma
abordagem qualitativa e quantitativa que buscou investigar o impacto do Programa Mais Médico
(PMM) na realização das consultas de pré-natal. Visando atender os aspectos éticos da pesquisa e
tendo como base à resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre as
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos o projeto foi
enviado ao Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões – Campus de Santo Ângelo.
Resultados
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As gestantes entrevistadas 12 estavam na faixa etária de 20 anos há 36 anos. Iniciaram o pré-natal
no primeiro trimestre, 8 gestantes já realizaram quatro consultas no pré-natal e não tiveram
dificuldade em marcar consulta na UBS, onde fazem o acompanhamento. As demais 33,3% (n=4)
já realizaram seis consultas do pré-natal e nunca tiveram dificuldade em marcar consultas. Todas
buscam atendimento somente pelo SUS, 100% (n=12) avaliam o atendimento recebido pelos
profissionais como ótimo, isso significa que os profissionais estão realizando um trabalho de
qualidade. Os relatos que seguem mostram que as gestantes foram bem acolhidas no momento da
consulta pelos profissionais do programa mais médicos:
“Os brasileiros não têm paciência, os cubanos são atenciosos com a gente”. (G3)
“Inexplicável o atendimento recebido até na unidade de saúde, ela médica cubana avalia nós
gestantes como um todo, passa orientações e retorna a nós ver no pós-parto, compreendido o que
passadas, muito legal”. (G10)
“Me senti bem segura em relação ao atendimento pela cubana, ela é muito pacienciosa,
humanizada e querida”. (G8)
Conclusão
Observou-se que os atendimentos realizados pelos profissionais do programa mais médicos
(PMM), alicerçam-se no respeito aos princípios do SUS, que o atendimento das gestantes é de
ótima qualidade, segundo suas avaliações. A escuta qualificada, o acolhimento, o vínculo, o tempo
disponibilizado para esses atendimentos sendo mencionado nas falas anteriores, isso representa
um diferencial enorme na interação do profissional e das gestantes.
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