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Informe:  Plano de 
Enfrentamento  das 
Mortalidades Materna e Infantil 

Ações em andamento: 

1- Revisão das portarias da Rede Cegonha;

2- Guia orientador para gestores na redução da mortalidade 
materna e infantil;

3- Construção de painel de monitoramento de indicadores 
relacionados a MMMI.



Informe: PMMB X PMpB

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Chamamento Público Processo seletivo estruturado 

Médico é bolsista durante toda a sua permanência 
no Programa (3 anos prorrogáveis por igual período)

Médico selecionado, após especialização em 
medicina de família e comunidade, passa a ser 

efetivo da ADAPS com contrato CLT e expectativa 
de carreira

Visa atender municípios de todos os perfis, com 
representativa parcela de suas vagas, inclusive, em 

grandes centros urbanos

Visa atender prioritariamente aos vazios 
assistenciais do Brasil, com vagas em municípios de 

difícil provimento e alta vulnerabilidade, com 
descrição estabelecida em lei e maior concentração 

de suas vagas no Norte e Nordeste do país.

Operacionalizado pela SAPS através da CGPROP
Operacionalizado por meio da ADAPS com 

supervisão do Ministério da Saúde 

Programa Interministerial (Ministério da Saúde e 
Ministério da Educação)

Programa do Ministério da Saúde

Obs.: Destaca-se que a política pública Médicos pelo Brasil objetiva, quando implementada, substituir 
gradativamente o programa de provimento Mais Médicos 



Informe: Transição PMMB – PMpB

• Edital PMMB 24º ciclo: já em andamento (possibilidade de ingresso de até 1.476 profissionais);

• Edital Excepcional (cumprimento da Lei Nº 14.259/2021- prorrogação por mais 1 ano de 26 
intercambistas e reincorporação por mais 1 ano de 193 intercambistas);

• Novo Edital PMMB: a ser discutido após ingresso do 24º ciclo;

• Prorrogação dos Editais:
• 15º ciclo: a partir de janeiro de 2022 (416 profissionais que poderão ser prorrogados).
• 16º ciclo: já em andamento (2.003 profissionais com interesse na prorrogação).
• 17º ciclo: a partir de janeiro de 2022 (1.709 profissionais que poderão ser prorrogados).
• 18º ciclo: a partir de junho de 2022 (1.433 profissionais que poderão ser prorrogados).

• Implementação da Adaps: Edital de seleção ainda no primeiro trimestre de 2022 (até 5.000 profissionais 
para seleção no programa).




