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Apresentação

Esta cartilha tem por finalidade ajudar os técnicos e/ou gestor municipal na
operacionalização do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica – PMAQ respondendo as principais dúvidas levantadas até o momento.
Iniciativa da Coordenadoria de Atenção Primária da SES/MT, elaborada a partir de
informações disponibilizadas no manual de instrução do Ministério da Saúde e contatos
com os apoiadores do programa. Entende-se que a cartilha não substitui todo o material
disponibilizado e nem tem a pretensão de esgotar o assunto em si, mas contribuir de
forma direta e simplificada.
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1. O que é o PMAQ?
O PMAQ foi instituído pela portaria de nº 1.654 GM/MS do dia 19 de julho de
2011 e foi produto de um importante processo de negociação e pactuação das três
esferas de gestão do SUS que contou com vários momentos nos quais, Ministério da
Saúde e os gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS), respectivamente, debateram e formularam soluções para viabilizar um
desenho do Programa que possa permitir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade
da Atenção Básica em todo o Brasil.

2. Qual o objetivo do PMAQ?
O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da
qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável
nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade
das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
3. Quais as Fases do PMAQ?
O PMAQ está organizado em quatro fases: que se complementam e que
conformam um ciclo continuo de melhoria do acesso e da qualidade da AB:
Adesão e Contratualização;
Desenvolvimento;
Avaliação Externa; e
Recontratualização.
A primeira fase do PMAQ consiste na etapa formal de adesão ao Programa,
mediante a contratualização de compromissos e indicadores a serem firmados entre as
Equipes de Atenção Básica com os gestores municipais, e destes com o Ministério da
Saúde num processo que envolve pactuação local, regional e estadual e a participação do
controle social.
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4. O que o processo de contratualização estabelece?
1 – A assinatura de um Termo de Compromisso (TC) por parte da(s) equipe(s) de
atenção básica com a gestão municipal;
2 – A assinatura de um TC entre a gestão municipal e o Ministério da Saúde no
processo de adesão, que tem como pré-etapa a contratualização da gestão com suas
equipes; e
3 – A assinatura de um TC e/ou uma resolução da CIB prevendo compromissos
firmados entre a gestão municipal e estadual, para o apoio e participação no PMAQ.
A segunda fase consiste na etapa de desenvolvimento do conjunto de ações que
serão empreendidas pelas Equipes de Atenção Básica, pelas gestões municipais e
estaduais e pelo Ministério da Saúde, com o intuito de promover os movimentos de
mudança da gestão, do cuidado e da gestão do cuidado que produzirão a melhoria do
acesso e da qualidade da Atenção Básica. Esta fase está organizada em quatro dimensões
(Autoavaliação; Monitoramento; Educação Permanente; e Apoio Institucional).
A terceira fase consiste na avaliação externa que será a fase em que se realizará
um conjunto de ações que averiguará as condições de acesso e de qualidade da
totalidade de municípios e Equipes da Atenção Básica participantes do Programa.
E, finalmente, a quarta fase recontratualização é constituída por um processo de
pactuação singular das equipes e dos municípios com o incremento de novos padrões e
indicadores de qualidade, estimulando a institucionalização de um processo cíclico e
sistemático a partir dos resultados alcançados pelos participantes do PMAQ.
5. Quais os desafios que o PMAQ pretende enfrentar?
I - Precariedade da rede física, com parte expressiva de UBS em situação
inadequada;
II - Ambiência pouco acolhedora das UBS, transmitindo aos usuários uma
impressão de que os serviços ofertados são de baixa qualidade e negativamente
direcionados à população pobre;
III - Inadequadas condições de trabalho para os profissionais, comprometendo sua
capacidade de intervenção e satisfação com o trabalho;
IV – Necessidade de qualificação dos processos de trabalho das equipes de AB,
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caracterizados de maneira geral, pela sua baixa capacidade de realizar o acolhimento dos
problemas agudos de saúde; pela insuficiente integração dos membros das equipes; e
pela falta de orientação do trabalho em função de prioridades, metas e resultados,
definidos em comum acordo pela equipe, gestão municipal e comunidade;
V - Instabilidade das equipes e elevada rotatividade dos profissionais,
comprometendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a integração da equipe;
VI - Incipiência dos processos de gestão centrados na indução e acompanhamento
da qualidade;
VII - Sobrecarga das equipes com número excessivo de pessoas sob sua
responsabilidade, comprometendo a cobertura e qualidade de suas ações;
VIII - Pouca integração das equipes de AB com a rede de apoio diagnóstico e
terapêutico e com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS);
IX - Baixa integralidade e resolutividade das práticas, com a persistência do
modelo de queixa-conduta, de atenção prescritiva, procedimento-médico-centrada,
focada na dimensão biomédica do processo saúde-doença-cuidado;
XI - Financiamento insuficiente e inadequado da AB, vinculado ao credenciamento
de equipes independentemente dos resultados e da melhoria da qualidade.

6. Como realizar a adesão ao PMAQ?
As adesões ao PMAQ serão por meio do Sistema de Gestão de Programas do
Departamento de Atenção Básica ( SGDAB), que estará disponível no portal do DAB no
endereço: WWW.saude.gob.br/dab.
É importante destacar ainda que, cada município poderá incluir TODAS ou apenas
uma parte de suas equipes no Programa.
Após a homologação da adesão do município, o gestor deverá informá-la ao
Conselho Municipal de Saúde (CMS), à Comissão Intergestores Regional (CIR)

e à

Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

É importante lembrar que essa etapa não impedirá a homologação da adesão do
município ao PMAQ, nem o início das transferências dos recursos vinculados ao
programa. No entanto, o carregamento eletrônico dos documentos digitalizados que
comprovam que o município informou sua adesão aos colegiados mencionados será
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condição para a solicitação do processo de avaliação externa, a ser realizada na fase 4 do
PMAQ.

7. Quais as etapas de adesão ao PMAQ?

A adesão ao PMAQ será formalizada pelo Sistema de Gestão de Programas do
Departamento de Atenção Básica (SGDAB) e seguirá as seguintes etapas:

I – Manifestação de interesse do gestor municipal:
i. O gestor municipal deverá acessar o portal do Departamento de Atenção Básica,
no endereço www.saude.gov.br/dab, e entrar no Sistema de Gestão de Programas do
Departamento de Atenção Básica (SGDAB);
ii. No SGDAB, ele deverá selecionar a opção do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica;
iii. Em seguida, deverá realizar o cadastro do usuário responsável pela gestão do
programa no município, selecionando o seu Estado e município, entre as opções
apresentadas;
iv. O próximo passo será visualizar o conjunto de indicadores a serem
contratualizados pelo município. Caso seja de interesse do gestor municipal, nessa etapa,
ele poderá também pactuar as metas para o conjunto de indicadores;
v. Em seguida, o gestor deverá liberar a(s) equipe(s) de atenção básica de seu
município para iniciar a fase de adesão e contratualização;
v. Após a liberação da(s) EAB, o gestor deverá apontar os principais desafios para a
qualificação da atenção básica no município. Essas informações serão fundamentais para
a organização e planejamento das ações que serão empreendidas pelos gestores estadual
e federal, com o intuito de apoiar o processo de qualificação da atenção básica.

8. Quem pode aderir ao PMAQ?
Todas as equipes de saúde da atenção básica, incluindo as equipes de saúde bucal,
poderão aderir ao PMAQ, desde que se encontrem em conformidade com os princípios
da Atenção Básica. As adesões serão voluntárias e pressupõem um processo inicial de
pactuação entre Equipes de Atenção Básica e gestores municipais, que devem anteceder
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a formalização de adesão dos municípios com o Ministério da Saúde.

9. A adesão é realizada pelo município ou pela equipe?
A adesão é feita por ambos: Município e Equipes de Atenção Básica.

10. Quando aderir ao PMAQ?
O processo de adesão ao PMAQ será permanente e não haverá data limite para as
EAB e os gestores municipais ingressarem no Programa, excetuando os 7 meses que
antecedem as eleições municipais. Portanto, nos anos em que ocorrerem eleições
municipais o SGDAB estará aberto para a adesão ao PMAQ até o final do mês de
fevereiro. Cada município somente poderá realizar a adesão de nova(s) Equipe(s) de
Atenção Básica no Programa uma vez por ano, com intervalo mínimo de 6 meses entre
uma adesão e outra.
Neste primeiro ano de implantação do Programa, será feita uma exceção à regra,
na medida em que as inscrições ocorrerão entre os dia 1° de setembro e 31 de outubro
de 2011, ficando suspensas novas inscrições para o ano de 2012 e abrindo novamente no
ano de 2013. As adesões ao PMAQ serão por meio do Sistema de Gestão de Programas do
Departamento de Atenção Básica (SGDAB), que estará disponível no portal do DAB .

11. Todas as Equipes do Município devem aderir ao PMAQ?
Não. Cada município poderá incluir todas ou apenas uma parte de suas equipes no
Programa, respeitando os limites para a adesão e contratualização.
Cada município poderá aderir o equivalente a 50% de suas equipes de Saúde da
Família. Exemplo: um município com 24 equipes de SF e 5 EAB que se organizam em
outras modalidades poderá aderir o equivalente a 50% de suas equipes de SF. Nesse caso,
o limite de adesão desse município será igual a 12, de suas 29 equipes. Quando 50%
resultar em um número com fração, este será arredondado para cima.
Nos casos em que a cobertura da ESF é igual a zero, o município poderá aderir
inicialmente uma EAB e os municípios com apenas uma equipe de Saúde da Família
poderão fazer a adesão dessa equipe.

13

12. Novas unidades poderão aderir ao PMAQ no ano de 2012?
Não. As novas inscrições ficarão suspensas para o ano de 2012 e só abrirão
novamente no ano de 2013.
13. Quais os compromissos da Gestão Estadual com o PMAQ?

i. Instituir mecanismos de apoio institucional aos municípios participantes do programa,
para potencializar os processos de melhoria do acesso e da qualidade da atenção
básica;
ii. Implantar processo regular de monitoramento e avaliação, para acompanhamento e
divulgação dos resultados da atenção básica no Estado;
iii. Ofertar ações de educação permanente e outras estratégias de qualificação da gestão,
do cuidado;
iv. Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, estratégias e diretrizes para a
implementação do programa no Estado, de acordo com suas diretrizes;
v. Estimular e promover o intercâmbio de experiências entre os diversos municípios, para
disseminar tecnologias e conhecimentos voltados para a melhoria do acesso e da
qualidade da atenção básica;
vi. Contribuir com a coordenação nacional do processo de avaliação externa a que devem
ser submetidas as equipes participantes do programa, por meio do Conass;
vii. Realizar estudos sobre a viabilidade técnica e financeira para o estabelecimento ou
orientação dos mecanismos de cofinanciamento estadual da atenção básica, em
convergência com a Política Nacional de Atenção Básica.

14. Quais os compromissos da Gestão Municipal com o PMAQ?

i. Garantir a composição mínima da(s) equipe(s) de atenção básica participante(s)
do programa, com seus profissionais devidamente cadastrados no Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde (CNES);
ii. Manter alimentação regular e consistente do Sistema de Informação da Atenção
Básica (Siab), com informações referentes à(s) equipe(s) de atenção básica participante(s)
do programa, permitindo o seu monitoramento permanente;
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iii. Garantir oferta mínima de ações de saúde para a população coberta por equipe
de atenção básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e
traduzidas pelos indicadores e padrões de qualidade definidos pelo programa;
iv. Aplicar os recursos do Componente de Qualidade do PAB Variável em ações
que promovam a qualificação da atenção básica;
v. Estruturar a Coordenação de Atenção Básica, constituindo e garantindo
condições de funcionamento da equipe de gestão responsável pela implantação local do
programa;
vi. Instituir processos de autoavaliação da gestão e da(s) equipe(s) de atenção
básica participante(s) do programa;
vii. Definir o território de atuação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a
população adscrita por equipe de atenção básica;
viii. Implantar apoio institucional e matricial à(s) equipe(s) de atenção básica do
município;
ix. Realizar ações de educação permanente com/para a(s) equipe(s) de atenção
básica;
x.

Implantar

processo

regular

de

monitoramento

e

avaliação,

para

acompanhamento e divulgação dos resultados da atenção básica no município;
xi. Realizar ações para a melhoria das condições de trabalho da(s) equipe(s) de
atenção básica;
xii. Apoiar a instituição de mecanismos de gestão colegiada nas Unidades Básicas
de Saúde;
xiii. Solicitar ao Ministério da Saúde avaliação externa das equipes de atenção
básica participantes do programa, nos prazos estipulados;
xiv. Apoiar a realização do processo de avaliação externa das equipes de atenção
básica participantes do programa, oferecendo condições logísticas de hospedagem e
transporte para a equipe de avaliadores externos.

15.

Quais os compromissos da Equipe com o PMAQ?

I – Compromissos das equipes de atenção básica:
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i. Organizar o processo de trabalho da equipe em conformidade com os princípios
da atenção básica previstos no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica e na PNAB;
ii. Implementar processos de acolhimento à demanda espontânea para a ampliação,
facilitação e qualificação do acesso;
iii. Alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) de forma regular e
consistente, independentemente do modelo de organização da equipe;
iv. Programar e implementar atividades, com a priorização dos indivíduos, famílias e
grupos com maior risco e vulnerabilidade;
v. Instituir espaços regulares para a discussão do processo de trabalho da equipe e
para a construção e acompanhamento de projetos terapêuticos singulares;
vi. Instituir processos autoavaliativos como mecanismos disparadores da reflexão
sobre a organização do trabalho da equipe, com participação de todos os profissionais
que constituem a equipe;
vii. Desenvolver ações intersetoriais voltadas para o cuidado e a promoção da
saúde;
viii. Pactuar metas e compromissos para a qualificação da atenção básica com a
gestão municipal.

16.

Quais as exigências para o município permanecer no Programa?
O município DEVE: Atender as mesmas exigências que disciplinam o pagamento
do PAB Variável, previstas na Política Nacional de Atenção Básica vigente. Entre elas,
destaca-se:
I - O cadastramento e atualização regular, por parte dos gestores, de todos os
profissionais das equipes de atenção básica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), bem como o cumprimento da carga horária de acordo com o informado;
II – A alimentação mensal do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab),
inclusive do novo relatório PMA2-Complementar, por meio da utilização do transmissor
simultâneo pelo município, para o envio da base de dados do Siab; do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan); e do Módulo de Gestão do Programa BolsaFamília na Saúde, permitindo, com isso, o efetivo monitoramento dos indicadores
contratualizados no âmbito do programa;
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III – A não piora em mais de um desvio-padrão, por três meses ou mais, o escore
dos indicadores de monitoramento alcançado e considerado no processo de certificação;
IV – A não verificação, por órgãos de controle e sistema nacional de auditoria, de
que as condições certificadas não estão mais presentes, devendo, nesse caso, ser
realizado processo conforme as disposições do sistema nacional de auditoria;
V – A garantia, por gestores e equipes, da identificação visual estabelecida pelo
Ministério da Saúde, contendo informações tais como a carteira de serviços ofertados
pela equipe, o horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde, o nome e escala
dos profissionais, o telefone da ouvidoria do município (quando houver) e do Ministério
da Saúde, além do endereço na internet em que se encontram informações a respeito
dos resultados alcançados pela equipe.

17.

Como deve ser a identificação visual na UBS estabelecida pelo Ministério da Saúde?

Estas informações estão no Guia de Sinalização das Unidades e Serviços do
Sistema Único de Saúde -SUS que pode ser acessado no link abaixo:
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/pmaq/guiasinalizacao.pdf e aqui

18.

Em que situações o município será descredenciado do PMAQ?
Os municípios serão descredenciados do PMAQ e deixarão de receber os

incentivos financeiros nas situações em que a gestão municipal não formalizar, via
SGDAB, o pedido de avaliação externa no período máximo de seis meses para o primeiro
ciclo e de 18 meses para os próximos ciclos do programa. Nesses casos, os municípios
ficarão ainda impedidos de aderir ao programa por um período de dois anos. Esse
mecanismo procura evitar adesões sem compromisso efetivo com o cumprimento
integral do ciclo de qualidade do programa.

19.

Qual o valor do incentivo?
Após a homologação da adesão, realizada pelo Ministério da Saúde, o município
receberá, mensalmente, mediante transferência fundo-a-fundo, 20% do valor integral do
Componente de Qualidade do Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável), por

17

Equipe de Atenção Básica participante, considerando a competência do mês em que a
homologação foi publicada.
O valor integral do Componente de Qualidade do PAB Variável será igual a R$
8.500,00 por Equipe de Atenção Básica, podendo chegar a R$ 11.000,00 nos casos em que
houver Equipe de Saúde Bucal vinculada a EAB.

20. Como o incentivo poderá ser gasto?
A utilização dos recursos financeiros do Programa Nacional de Melhoria do Acesso
e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ deve seguir o que está definido pelo Parágrafo
Segundo do artigo 6º da Portaria 204/GM de 29/01/2007 e pela Portaria nº 2.488/2011
(Política Nacional de Atenção Básica), considerando que se trata de um componente
custeado com recursos oriundos do PAB-Variável.
A referida Portaria nº 204/2007 estabeleceu, ainda, que a gestão municipal
poderá aplicar os recursos referente ao PAB fixo e variável em qualquer despesa no
âmbito da Atenção Básica.
Mais informações aqui:
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/Pmaq/uso_pab_variavel.pdf

21. A partir de quando gastar os recursos do PMAQ?

A partir do momento que ele for disponibilizado ao município através da
transferência fundo a fundo via Ministério da Saúde.
22. Onde monitorar o recebimento do incentivo?
Através do Portal do Fundo Nacional de Saúde
http://www.fns.saude.gov.br/
23. O preenchimento das metas do PMAQ é obrigatório?
O preenchimento das metas não é obrigatório, ele deverá ocorrer nas situações
em que houver uma pactuação entre o gestor municipal e as equipes de atenção básica.
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24. Quais e quantos são os indicadores do PMAQ?
Foram selecionados 47 indicadores, subdivididos em sete áreas estratégicas e
classificados segundo a natureza de seu uso:
i. Indicadores de desempenho: vinculados ao processo de avaliação externa e que
serão utilizados para a classificação das EAB, conforme o seu desempenho;
ii. Indicadores de monitoramento: a serem acompanhados de forma regular para
complementação de informações sobre a oferta de serviços e resultados alcançados por
equipe, sem, no entanto, influenciar na pontuação atribuída às EAB no processo de
avaliação externa. Nos próximos ciclos de implementação do programa, esses indicadores
poderão ser incorporados ao conjunto de indicadores de desempenho.
Os indicadores selecionados se referem a alguns dos principais focos estratégicos
da atenção básica (pré-natal, prevenção do câncer do colo do útero, saúde da criança,
controle de hipertensão arterial sistêmina e de Diabetes mellitus, saúde bucal, saúde
mental e doenças transmissíveis), assim como a iniciativas e programas estratégicos do
Ministério da Saúde (rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de urgência e
emergência), buscando sinergia entre o PMAQ e as prioridades pactuadas pelas três
esferas de governo. Cumpre destacar, ainda, que os indicadores definidos para
contratualização no PMAQ guardam relação com os indicadores historicamente
pactuados no âmbito do Pacto pela Saúde e com os indicadores utilizados para a
construção do Indicador Nacional de Saúde, no âmbito do Programa de Avaliação para a
Qualificação do SUS.

25.

Todos os 47 indicadores pactuados deverão ser monitorados?
Sim. Os indicadores de monitoramento (23) são imprescindíveis para que a equipe

permaneça no programa e os de desempenho (24) serão utilizados para pontuação na
avaliação externa. Cada Equipe de Atenção Básica poderá visualizar, no Sistema de
Gestão do PMAQ, o resultado dos indicadores e a média para o conjunto de equipes que
integram o mesmo estrato no Programa;
1.

Saúde da mulher:

Desempenho:
1.1 Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de atenção básica;
1.2 Média de atendimentos de pré-natal por gestante cadastrada;
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1.3 Proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre;
1.4 Proporção de gestantes com o pré-natal em dia;
1.5 Proporção de gestantes com vacina em dia;
1.6 Razão entre exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 15 anos ou
mais.

Monitoramento:
1.7 Proporção de gestantes acompanhadas por meio de visitas domiciliares.

2. Saúde da criança:
Desempenho:
2.1 Média de atendimentos de puericultura;
2.2 Proporção de crianças menores de quatro meses com aleitamento exclusivo;
2.3 Proporção de crianças menores de um ano com vacina em dia;
2.4 Proporção de crianças menores de dois anos pesadas;
2.5 Média de consultas médicas para menores de um ano;
2.6 Média de consultas médicas para menores de cinco anos.

Monitoramento:
2.7 Proporção de crianças com baixo peso ao nascer;
2.8 Proporção de crianças menores de um ano acompanhadas no domicílio;
2.9 Cobertura de crianças menores de cinco anos de idade no Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN).

3.Controle de Diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica:
Desempenho:
3.1 Proporção de diabéticos cadastrados;
3.2 Proporção de hipertensos cadastrados;
3.3 Média de atendimentos por diabético;
3.4 Média de atendimentos por hipertenso.

Monitoramento:
3.5 Proporção de diabéticos acompanhados no domicílio;
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3.6 Proporção de hipertensos acompanhados no domicílio.

4. Saúde bucal:
Desempenho:
4.1 Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada;
4.2 Cobertura de primeira consulta odontológica
programática;
4.3 Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante;
4.4 Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas
programáticas.

Monitoramento:
4.5 Média de instalações de próteses dentárias;
4.6 Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante;
4.7 Taxa de incidência de alterações da mucosa oral.

5. Produção geral:
Desempenho:
5.1 Média de consultas médicas por habitante;
5.2 Proporção de consultas médicas para cuidado continuado/programado;
5.3 Proporção de consultas médicas de demanda agendada;
5.4 Proporção de consultas médicas de demanda imediata.

Monitoramento:
5.5 Proporção de consultas médicas de urgência com observação;
5.6 Proporção de encaminhamentos para atendimento de urgência e emergência;
5.7 Proporção de encaminhamentos para atendimento especializado;
5.8 Proporção de encaminhamentos para internação hospitalar;
5.9 Média de exames solicitados por consulta médica básica;
5.10 Média de atendimentos de enfermeiro;
5.11 Média de visitas domiciliares realizadas pelo agente comunitário de saúde (ACS) por
família cadastrada;
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5.12 Proporção de acompanhamentos das condicionalidades de saúde pelas famílias
beneficiárias do Programa Bolsa-Família.
6. Tuberculose e hanseníase:
Monitoramento:
6.1 Média de atendimentos de tuberculose;
6.2 Média de atendimentos de hanseníase.
7. Saúde mental:
Monitoramento:
7.1 Proporção de atendimentos em Saúde Mental, exceto usuários de álcool e drogas;
7.2 Proporção de atendimentos de usuário de álcool;
7.3 Proporção de atendimentos de usuário de drogas;
7.4 Taxa de prevalência de alcoolismo.

26. Como está organizada a fase 2 (desenvolvimento) do PMAQ?
Em quatro dimensões:
1 – Autoavaliação;
2 – Monitoramento;
3 – Educação permanente; e
4 – Apoio institucional.
27. O que caracteriza a dimensão da autoavaliação?
Os processos autoavaliativos na Atenção Básica devem ser contínuos e
permanentes, constituindo-se como uma cultura internalizada de monitoramento e
avaliação pela gestão, coordenação e equipes/profissionais. Seu intuito é verificar a
realidade da saúde local, identificando as fragilidades e as potencialidades da rede de
Atenção Básica e da Gestão, conduzindo a planejamentos de intervenção para a melhoria
do acesso e da qualidade dos serviços.
Esta etapa é composta de 6 momentos avaliativos:
. Momento I - Sensibilização e apresentação das estratégias de implementação de
processos

autoavaliativos

no

município

aos

gestores,

coordenadores,

equipes/profissionais do município, ressaltando a importância de processos auto
reflexivos na identificação das potencialidades, fragilidades e estratégias de
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enfrentamento para a melhoria dos serviços e da satisfação do profissional com o
trabalho;

• Momento II - Sensibilização dos gestores, coordenadores e equipes/ profissionais da
Atenção Básica, para escolha e utilização de um instrumento orientador da autoavaliação
e importância do planejamento para implementação das intervenções identificadas pelos
atores responsáveis;

• Momento III - Discussão dos desafios e ações para o seu enfrentamento com a
participação

de

todos

os

atores

envolvidos:

gestores,

coordenadores,

equipes/profissionais, comunidade, entre outros.

• Momento IV - Elaboração da matriz de intervenção e a construção dos planos
estratégicos de intervenção, com ações multiprofissionais, interdisciplinares e
intersetorias, orientadas para melhoria da organização e qualidade dos serviços da
Atenção Básica;

• Momento V - Avaliação dos resultados alcançados diante das intervenções implantadas
e implementadas no município.

28. Quando as equipes devem realizar a autoavaliação e qual a periodicidade da
mesma?
Não há periodicidade definida para a realização das autoavaliações. No entanto,
destaca-se que, entre uma e outra, deve haver intervalo de tempo suficiente para a
realização de alguns movimentos no sentido da melhoria da qualidade. Nesta perspectiva
é fundamental que o intervalo de tempo entre duas autoavaliações permita a execução
de parte do plano de ação para que, ao se autorreavaliar, as equipes já sejam capazes de
identificar não apenas os impasses, mas também os resultados de suas intervenções.

23

29. Qual instrumento será utilizado para a autoavaliação?
O DAB oferece um instrumento autoavaliativo- Autoavaliação para melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: AMAQ. Cumpre destacar que a ferramenta
ofertada pelo Ministério da Saúde poderá ser combinada com outras, cabendo aos
gestores municipais e às equipes de atenção básica definirem o uso do(s) instrumento(s) ou
ferramenta(s) que se adéqüe(m) à sua necessidade e realidade.

30. Qual o prazo para realização da autoavaliação?
O sistema já encontra-se aberto na página do DAB para o registro da realização da
autoavaliação, a mesma deve ser realizada antes da data da avaliação externa.

31. O Gestor Municipal deve fazer uma autoavaliação para o município ou uma para
cada unidade que aderiu ao Programa?
A autoavaliação será realizada pela gestão municipal e por todas as equipes que
aderiram ao PMAQ.
32. A autoavaliação é obrigatória para permanência no Programa?
Não. No entanto ao não realizar esta etapa perder-se-á 10% do valor da nota da
avaliação.

33. Até quando poderá ser realizada a autoavaliação?
A autoavaliação deve ser realizada antes da realização da avaliação externa.
Esta informação deverá ser informada ao DAB e o aplicativo já se encontra aberto:
http://dab.saude.gov.br/sistemas/amaq/
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34. Como será feita a Avaliação Externa?
A gestão municipal DEVE formalizar esta solicitação, via SGDAB (página do
DAB/PMAQ/AMAQ).

35. Quando será realizada a avaliação externa no ano de 2012?

A avaliação externa será realizada entre os meses de maio a primeira quinzena de
julho.

36. Quais os destaques para as demais dimensões da fase 2?
As demais dimensões, de monitoramento, educação permanente e apoio
institucional não serão abordadas neste momento por serem fases posteriores a
autoavaliação, que é a etapa atual de implantação do PMAQ, e que gerou as perguntas
respondidas nesta cartilha. Entretanto elas poderão ser estudadas no manual instrutivo já
mencionado:
http://dab.saude.gov.br/sistemas/Pmaq/?pmaq=publicacoes

37. Onde encontrar o Manual do PMAQ?
http://dab.saude.gov.br/sistemas/Pmaq/?pmaq=publicacoes

38. Onde encontrar o manual de autoavaliação (AMAQ)?
O manual de autoavaliação poderá ser encontrado na página do DAB neste link
abaixo:
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/Pmaq/amaq.pdf

39. Onde encontrar informações complementares?
Todas as informações referentes ao PMAQ poderão ser encontradas no Manual
Instrutivo do PMAQ na página do DAB, neste link abaixo:
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/Pmaq/manual_instrutivo_pmaq_site.pdf
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40. Como os dados de monitoramento serão visualizados nos aplicativos do PMAQ que
serão disponibilizados pelo DAB?
A partir de abril de 2012, cada Equipe de Atenção Básica poderá visualizar, no
Sistema de Gestão do PMAQ, o resultado dos indicadores e a média para o conjunto de
equipes que integram o mesmo estrato no Programa;
Os gestores municipais poderão visualizar as informações para o conjunto de
equipes participantes do Programa no município;
Os gestores estaduais e COSEMS poderão visualizar as mesmas informações,
agregadas por município, no seu respectivo estado.
O CONASEMS e CONASS poderão visualizar as mesmas informações, agregadas
por município, para todo o país.

Outras

dúvidas

estão

disponíveis

http://dab.saude.gov.br/sistemas/pmaq/faq.php

Contatos:
Coordenadoria de Atenção Primária
e-mail: coatba@ses.mt.gov.br
Telefones: (65) 36135338 36135406

no

site

do

Ministério

da

Saúde
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