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MANIFESTO DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

PARA O BRASIL DO CONSELHO DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DO TOCANTINS/COSEMS - TO 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins/COSEMS – TO destina-

se a congregar gestores públicos municipais de saúde do Estado do Tocantins, com vistas ao 

efetivo intercâmbio de informações e experiências e ao apoio coletivo no encaminhamento de 

soluções para problemas de saúde de interesse local, regional e estadual, nos termos da Lei 

12.466/2011, regendo-se pelo seu Estatuto. 

Em consonância com a sua finalidade, o COSEMS/TO propugnará em defesa e proteção 

da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, cabendo-lhe, nesse sentido, representar os 

interesses de seus associados, fundados na relevância das ações e dos serviços de saúde e  

vinculados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas municipais de saúde. 

Reiteramos que o Estado do Tocantins, anterior ao Programa Mais Médicos, 

predominava em decorrência das especificidades regionais como a extensão territorial com 

dificuldades de acesso e a baixa densidade demográfica, como também a dificuldade de 

provimento e fixação de profissionais médicos, resultando na alta rotatividade desses 

profissionais na Atenção Básica; em salários incompatíveis com a realidade dos municípios e 

em rodízios nas Equipes da Estratégias de Saúde da Família – ESF. 

Com isso em análise dos indicadores de saúde após a adesão do Estado do Tocantins ao 

Programa Mais Médicos em 2013, é evidente a melhoria do acesso e da qualidade da 

assistência à saúde no Estado no que se refere à Atenção Básica, que é a grande 

responsabilidade dos municípios em garantir os serviços em funcionamento. 

Nestes três anos do Programa e da presença dos Médicos Cooperados, CRM Brasil e 

Intercâmbistas tem melhorado a cobertura estimada pelas Equipes da Atenção Básica; o 

aumento do número de Médicos nos Municípios; maior vínculo dos usuários com os Médicos e 

com as Equipes da ESF; Médicos atuantes em áreas de difícil acesso; redução de despesas com 

o pagamento de salários; diminuição do número de bloqueios dos recursos  das Equipes da ESF 

por falta de cadastro de Médicos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES; 

melhora dos indicadores da saúde; maior acompanhamento do pré-natal, de pacientes com 

doenças crônicas e problemas à saúde mental, da saúde da mulher, da criança, do adulto e do 

idoso; maior garantia de cuidado imediato em situações de pequenas urgências e cuidado 

personalizado e mais humanizado junto ao usuário por um médico e equipe que se vincula ao 

paciente e à família, mais perto de sua residência. 
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Hoje o Estado do Tocantins conta com 170 médicos do PMM, distribuídos em 76 

Municípios, desses 08 profissionais estão atuando em 05 Pólos Bases da Saúde Indígena – 

DSEI/TO.  

  Vale ressaltar que a determinação dos gestores na adesão ao programa e o avanço na 

assistência da Atenção Básica com a presença destes médicos e pelos relevantes serviços 

prestados nos três anos do programa em Tocantins é de reconhecimento e de tão grande 

importância do programa para o Tocantins e para o Brasil, sobretudo por ampliar a oferta de 

atendimento médico à população. 

Acreditamos que a manutenção do PMM, trará outros benefícios para a população e 

para a oferta dos serviços na atenção Básica. Para tanto manifestamos positivamente na 

continuidade do programa, visando à garantia dos serviços médicos nos rincões mais distantes 

desse nosso Brasil Continental. 

 

Palmas – TO, 18 de julho de 2016 

 

                Atenciosamente, 

 

 
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente  do COSEMS/TO 


