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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, tipo estudo de caso, cujo objetivo geral é levantar, analisar 

e desvelar as percepções atribuídas aoprocesso de avaliação do Programa de Melhoria de 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básicapor profissionais de Equipes de Saúde da Família. 

Participaram da pesquisadezenfermeiros vinculados a Equipes de Saúde da Famíliaa partir do 

2º ciclo da avaliação e que obtiveram certificação muito acima da média, acima da média e 

mediana ou abaixo da média nos municípios da Região de Saúde de Pirapora/MG. Foi 

utilizada a entrevistasemiestruturada, recorrente e a análise de dados foipor meio da análise de 

conteúdo, por categorização temática. Avanços importantes trazidos pelo programa de 

avaliação foram identificados, bem como a necessidade de superação de vários dificultadores 

a fim de que o programa não perca a sua utilidade no processo contínuo de organização do 

trabalho da Atenção Básica. O estudo revelou que não existe uma incorporação das ações 

previstas na avaliação de forma homogênea entre as equipes, demonstrando aplicação 

diferenciada do programa, inclusive entre equipes de um mesmo município, representando, 

portanto, diferenças na forma como a melhoria, o acesso e a qualidade têm sido incorporados 

na Atenção Básica na Região de Saúde e Pirapora/MG. Como a programa é cíclico, espera-se 

que não haja interrupção do mesmo pelo Ministério da Saúdee que os municípios e equipes 

não o vejam apenas como uma avaliação pontual, mas que seja impulsionador da reflexão, da 

mudança e da incorporação de ações e padrões de qualidade continuamente, a fim de que haja 

o alcance do objetivo central do mesmo: o usuário.  

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família; Avaliação em Saúde, Gestão em Saúde, 

Planejamento em Saúde.  

  



 

ABSTRACT 

 

This paper is a qualitative case study which main goal is to raise, analyze and reveal the 

perceptions given to the evaluation process of the Improvement of Access and Quality of 

Primary Care Program by professional of teams of the Family Health Strategy. Ten nurses 

linked to the teams of Family Health from the second cycle of evaluation and that received 

certification way over the average, over the average and medium or below average in the 

cities of the Pirapora/MG Health Region.  A recurring semistrutured interview was used and 

data analysis was done through content analysis, by theme categorization. Important 

progresses brought by the evaluation program were identified, as well as the need of 

overcoming many difficulties so that the program must not lose its utility in the continuous 

process of work organization in Primary Care. The study revealed that there isn’t an 

incorporation of thought actions in a homogenous way in the evaluation amongst the teams, 

showing a different implementation of the program, including among the teams in the same 

city, representing, therefore, differences in the way how the improvement, the access and the 

quality have been incorporated in the Primary care in the Pirapora/MG Health Region.  As the 

program happens in a cycle, it is expected that there is no interruption of the same by the 

Health Ministry and that the city and the teams do not see it as only a punctual evaluation, but 

as a reflection, change and incorporation of actions and standards of continuous quality 

promoter, so that the main aim of it be reached: the user. 

 

Key words: Family Health Strategy; Health Evaluation; Health Management; Health 

Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica (AB) sofreu diversas influências, como através do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), implantado inicialmente no Estado do Ceará. Foi 

esse modelo, surgido no nordeste do País, que foi acolhido como base da proposta de saúde da 

família no Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDES, 2011). 

As influências positivas vêm impulsionando uma superação do ciclo da AB pelo ciclo 

da Atenção Primária à Saúde (APS) e a consequente superação do Programa Saúde da Família 

(PSF) pela consolidação da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Uma mudança não apenas 

semântica, mas de paradigma e que significará uma APS mais qualificada, adensada 

tecnologicamente, com mais recursos, com equipes multiprofissionais, sendo, de fato, uma 

estratégia de reorganização do SUS (MENDES, 2011; MENDES, 2012).  

Apesar das discussões sobre a diferença entre AB e APS, conforme Mello; Fontanella 

e Demarzo (2009), estudos revelam que ambos têm sido utilizados como sinônimos no Brasil. 

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, a nomenclatura AB é 

adotada para definir a APS no país, tendo como norteador a ESF (BRASIL, 2007a). Vale 

ressaltar que neste estudo a APS e AB são empregados, também, como sinônimos.  

Segundo Starfield (2002), a APS é o nível do sistema de saúde que deve oferecer a 

entrada no sistema, fornecer atenção para as pessoas no decorrer do tempo e para todas as 

condições, exceto as mais complexas e coordenar ou integrar a atenção fornecida em outros 

lugares. Ela deve oferecer serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação para 

maximizar a saúde e bem-estar, cumprindo, assim, as funções de coordenação, comunicação e 

responsabilização. 

Os resultados da implantação da ESF no SUS são muito expressivos, além do aumento 

do número de equipes nos municípios brasileiros, pode-se associar a esta expansão, uma 

redução nas taxas de mortalidade infantil, de hospitalizações sensíveis à atenção primária, de 

acesso às consultas médicas, odontológicas e aos medicamentos de uso regular (LIMA-

COSTA; TURCI; MACINKO, 2013). 

Apesar dos avanços da ESF, para Andrade et al.(2015), ainda espera-se superar outros 

desafios, como a garantia da qualidade no atendimento, gestão de recursos humanos, atração e 

fixação de médicos, melhoria no acesso a alguns serviços e na gestão dos processos de 

trabalho.  
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Para Mendes (2011), ainda não é possível ter uma APS de qualidade com a presença 

de equipes que se instalam em casas alugadas, que ofertam apenas serviços de baixa 

densidade tecnológica, que tem carteira de serviços e medicamentos restritos ao atendimento 

médico, que não é multiprofissional, que não oferece autocuidado apoiado, que apresenta 

condições precárias de trabalho e de contratação de profissionais. 

Segundo Mendes (2012), a implantação do PSF significou uma fase importante no 

desenvolvimento da APS na saúde pública brasileira. No entanto, faz-se necessário agregar à 

dimensão quantitativa da expansão da APS, uma dimensão qualitativa. Segundo o autor, não 

se trata de fazer mais do mesmo, mas de fazer mais e com qualidade. 

Nesse cenário, são crescentes a necessidade e o interesse em avaliar e monitorar os 

resultados e impactos produzidos nas práticas de cuidado. Sendo assim, a utilização da 

avaliação vem se constituindo uma importante estratégia na formulação e implementação de 

políticas de saúde e na qualificação das ações de cuidado à saúde dos indivíduos, da família e 

da comunidade, contribuindo para a consolidação do SUS (GARCIA et al., 2014). 

A avaliação está relacionada à qualidade e acesso, sendo que avaliar significa atribuir 

valor a uma coisa emitindo um juízo de valor (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 

2006).Para Hartz (2006), avaliar significa formar opinião e emitir juízo de valor sobre 

determinado assunto. Esses julgamentos podem ser resultados da aplicação de critérios e 

normas (avaliação normativa) ou ser elaborados com base em procedimento científico 

(pesquisa avaliativa). A avaliação pode ser externa, se conduzida por uma equipe que não faz 

parte da organização; ou interna, se realizada pela própria organização (HARTZ, 2006). 

Com o objetivo de qualificar a assistência da AB e institucionalizar a avaliação em 

saúde neste nível de atenção, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil criou o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). O 

programa visa ampliar o acesso e melhoria da qualidade dos serviços, a fim de assegurar que 

o nível primário de atenção se configure como a porta de acesso preferencial para o sistema 

de saúde e que sua organização garanta resolutividade para a maioria das necessidades de 

saúde da população (BRASIL, 2011).  

O PMAQ-AB foi criado pela Portaria nº 1.654 de 19/06/2011 e instituiu na Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) um amplo processo de mobilização de trabalhadores, 

gestores das três esferas de governo e usuários, para a implantação de mudanças no processo 

de trabalho com impacto no acesso e na qualidade dos serviços, articulado a uma avaliação e 

certificação que vincula repasses de recursos conforme o desempenho alcançado na 

implantação e no desenvolvimento dos elementos avaliados pelo programa (PINTO; 
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SOUZA;FERLA, 2014).Portanto, o MS, além de induzir a expansão das ESFs, principalmente 

nas regiões de aglomerados urbanos, vem enfatizando a necessidade de melhoria da qualidade 

da oferta do cuidado e ampliação do acesso (ANDRADE et al., 2013). 

Apesar da alta adesão e contratualização dos municípios e equipes de APS ao PMAQ-

AB, é importante estimular que os programas que permeiam a qualidade na prestação da 

assistência estejam direcionados nos pressupostos da satisfação dos usuários e dos 

trabalhadores (TRONCHIN et al., 2009). No entanto, dar voz ao usuário e ao trabalhador não 

tem sido uma prática rotineira na saúde. Portanto, desenvolver pesquisas que analisem, 

avaliem e interpretem suas demandas e necessidades são imprescindíveis para se identificar 

dificuldades e, assim, construir propostas de atuação (PEREIRA et al., 2011).  

A avaliação de ações em saúde deve envolver uma rede objetiva e subjetiva, sendo 

esta última, uma dimensão que escapa aos indicadores e expressões numéricas, mas sendo 

àquela que, sem prejuízo da inserção de outras dimensões, inclui os atores envolvidos na 

produção das práticas, suas demandas subjetivas, valores, sentimentos e desejos. Impõe-se, 

portanto, a valorização das percepções dos atores, entendendo-a não como subjetividades 

descontextualizadas, mas como sinalização de experiências complexas, materializadas nas 

relações estabelecidas com determinadas práticas em saúde (BOSI; UCHIMURA, 2007). 

Nesta perspectiva, o interesse pelo trabalho aconteceu pelo desejo de reconhecer, a 

partir do olhar dos profissionais participantes do PMAQ-AB, a importância do programa na 

rotina das equipes; se existe uma continuidade dos padrões de qualidade identificados durante 

a avaliação externa e quais os facilitadores e dificultadores que interferem na certificação das 

equipes pelo programa. 

Com relação à relevância pessoal, vale ressaltar que um dos fatores que me 

conduziuao estudo foi o contato direto com o programa junto aos municípios da Região de 

Saúde de Pirapora. Respondotecnicamente pelo PMAQ-AB na Gerência Regional de Saúde 

(GRS) de Pirapora/MG e percebo uma insatisfaçãopor parte de algunsprofissionais quanto ao 

protagonismo dos mesmos na implementação do programa, como também pelo 

descumprimento de algumas diretrizespropostas pelo PMAQ-AB. Também considero 

relevante o estudo, tendo em vistaa identificação de poucas produções científicas sobre a 

avaliação da AB a partir do olhar dos profissionais avaliados e de caráter qualitativo. 

Com o propósito de facilitar a compreensão acerca das informações produzidas e 

interpretadas nessa pesquisa, o conteúdo dessa dissertação está dividido em seis capítulos. 

Desta forma o presente trabalho contemplou a introdução, objetivos, a revisão bibliográfica, o 

processo metodológico, resultados e discussões e, por fim, as considerações finais.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

 Levantar, analisar e desvelar as percepções atribuídas ao processo de avaliação do 

PMAQ-AB por profissionais de ESFs na Região de Saúde de Pirapora/MG. 

 

2.2. Específicos 

 

 Levantar, analisar e desvelar os fatores facilitadores e dificultadores que interferem na 

certificação das equipes, bem como para o alcance das diretrizes do PMAQ-AB.  

 Verificar, sob a ótica dos profissionais de saúde, se as equipes avaliadas mantêm os 

padrões de qualidade verificados durante a avaliação externa do PMAQ-AB.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. O Sistema Único de Saúde: Uma Política Pública de Saúde Exitosa 

 

O SUS é uma política recente e mesmo assim já foi capaz de institucionalizar um 

sistema público de saúde sólido, com resultados importantes para a sociedade brasileira, 

principalmente por se constituir na mais inclusiva política pública praticada no Brasil (OPAS, 

2011). Após a Constituição Federal de 1988 e a instituição do SUS, foi possível incluir de 

forma rápida e extensiva, milhões de brasileiros como cidadãos portadoresde direitos no 

campo da saúde (OPAS, 2011).  

O marco da democratização da saúde foi a VIII Conferência Nacional de Saúde em 

1986, que contou com a participação dos vários segmentos da sociedade e definiu três 

referenciais que serviram de base para o arcabouço jurídico por meio da Constituição Federal, 

que são: saúde como direito de todos e dever do estado; saúde contemplada como resultante 

de fatores determinantes e condicionantes, tais como alimentação, educação, habitação, renda 

e a instituição de um sistema de saúde fundamentado pelos princípios de universalidade, 

integralidade, descentralização e participação popular (BRASIL, 2007b). 

Para alcançar êxito com esse objetivo de ser inclusivo, o SUS vem sendo submetido a 

uma vasta normatização ao longo dos anos – se iniciou com a edição da Lei Orgânica da 

Saúde em 1990, passou pelas diversas Normas Operacionais do MS, pelo Pacto pela Saúde, 

pelo Decreto Federal nº 7.508/2011, até se desdobrar nas incontáveis legislações e normas 

publicadas por todos os entes da Federação (MINAS GERAIS, 2014). 

A organização do SUS encontra-se fundamentada em três princípios doutrinários e três 

princípios organizativos, que são: 

 Universalidade - Acesso garantido aos serviços de saúde para toda população, 

com ou sem vínculo previdenciário ou beneficiário de seguro privado de saúde, 

em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie (COSTA, 2003). 

 Integralidade - As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo 

tempo para a prevenção e para a cura. Os serviços de saúde devem atuar 

considerando o ser humano de forma integral, submetido as mais diferentes 

situações de vida e de trabalho que o levam a adoecer (ANDRADE, 2001). 
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 Equidade - O princípio da equidade prega que todo cidadão é igual perante o 

SUS e será atendido conforme as suas necessidades, devendo considerar que 

em cada população existem grupos que vivem de forma diferente, ou seja, tem 

seus problemas de saúde específicos e, por isso, o sistema de saúde deve 

conhecer as diferenças e trabalhar para cada necessidade, diminuindo as 

desigualdades existentes (ANDRADE, 2001). 

 Regionalização e hierarquização - A assistência à saúde prestada por meio de 

níveis crescentes de complexidade de forma articulada com fluxo de referência 

econtrarreferência circunscrita à determinada área geográfica, devendo o 

serviço ser prestado o mais próximo possível da residência do usuário 

(BRASIL, 2007b). 

 Descentralização e comando único - Redistribuir o poder e a responsabilidade 

nas esferas de governo, pois quanto mais perto da população as decisões forem 

tomadas, maior a chance de dar certo (BRASIL, 2007b). 

 Participação Popular - É garantida a população em geral interagir com o Poder 

Público, participar do estabelecimento das políticas de saúde, discutir suas 

prioridades e fiscalizar a execução dessas políticas e a utilização dos recursos 

(COSTA, 2003).  

Os avanços do SUS na oferta de serviços de saúde podem ser analisados na dimensão 

das estruturas, dos processos e dos resultados. Na estrutura, pode-se citaro aumento da rede 

hospitalar, de leitos, de unidades ambulatoriais, de equipes de ESF, Equipes de Saúde Bucal 

(ESB), de municípios cobertos com ESF, número de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) 

e da população coberta. Quanto aos processos, aumento de procedimentos ambulatoriais, de 

transplantes de órgãos, de cirurgias cardíacas, de internações hospitalares e procedimentos de 

quimioterapia e radioterapia. E quanto aos resultados, por exemplo, a queda da mortalidade 

infantil (OPAS, 2011).   

O SUS é uma política pública exitosa e há muito que celebrar. Mas há que se 

reconhecer a existência de muitos problemas a serem superados. Dentre eles, a fragmentação 

do sistema de saúde e sua inoperância em uma população com acelerada transição 

demográfica e com situação epidemiológica de tripla carga de doenças, sendo as doenças 

crônicas, prevalentes (OPAS, 2011). É importante ter claro que este cenário epidemiológico e 

demográfico não pode ser manejado por um sistema de saúde fragmentado e voltado, 
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prioritariamente, para as condições agudas e que opera de modo reativo, episódico e sem uma 

participação das pessoas no autocuidado de sua saúde (OPAS, 2011). 

 

3.2. Atenção Primária à Saúdee o seu Papel como Porta de Entrada ao Sistema de 

Saúde 

 

 Para Solla et al. (2007), a construção do SUS foi marcada por uma forte expansão da 

APS,  tendo na ESF o seu principal propulsor. A APS tem ocupado lugar de destaque na 

organização do sistema de saúde, principalmente em função dos atributos e funções deste 

nível de atenção, que segundo Starfield (2002) são: 

Atributos: 

 Primeiro contato: implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada novo 

problema ou novoepisódio de um problema para os quais se procura atenção à saúde.  

 Longitudinalidade: manifesta a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de 

saúdee seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de 

confiança ehumanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.  

 Integralidade: pressupõe a prestaçãode um conjunto de serviços queatendam às 

necessidades da população adscrita nos campos da promoção, da prevenção, dacura, 

do cuidado e da reabilitação, a responsabilização pela oferta de serviços em outros 

pontosde atenção saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, 

psicológicos e sociais que causam as doenças.  

 Coordenação: conota a capacidade de garantir a continuidade da atenção, por meio da 

equipede saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento 

constante e searticula com a função de centro de comunicação das redes de atenção à 

saúde.  

 Orientação familiar: impõe considerar a família como o sujeito da atenção, o que 

exigeuma interação da equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento 

integral de seusproblemas de saúde.  

 Orientação comunitária: reconhecer as necessidades das famílias em funçãodo 

contexto físico, econômico, social em que vivem, o que exige uma análise situacional 

dasnecessidades de saúde das famílias e a sua integração emprogramas intersetoriais 

de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde.  
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 Competência cultural: exige uma relação horizontal entre a equipe de saúde e 

população, de forma querespeite as singularidades culturais e as preferências das 

pessoas e das famílias.  

As funções da APS conforme Starfield (2002) são:  

 Resolubilidade: significa que ela deve ser capacitada para solucionar mais de 85% dos 

problemas da população cadastrada. 

 Comunicação: expressa o exercício, pela APS, do papel de centro de comunicação das 

redes de atenção à saúde, o que significa ter condições de ordenar os fluxos e contra 

fluxos das pessoasentre os diferentes componentes das redes. 

 Responsabilização: manifesta a responsabilização sanitária em relação à população 

adscrita do território. 

 

A APS representa a porta de entrada para o sistema de saúde, sendo importante que os 

usuários reconheçam este nível de atenção como referência para todos os atendimentos e 

novas demandas (STARFIELD, 2002). Para Giovanella et al. (2003), estabelecer um ponto de 

primeiro contato com o sistema de saúde, articular cuidados preventivos e curativos nesse 

primeiro nível de atenção e integrar as redes de cuidado primário e especializado são 

elementos fundamentais para organizar o SUS e a rede de atenção à saúde e possibilitar 

atenção menos onerosa e de qualidade. 

Segundo Starfield (2002), para que a APS possa se concretizar como porta de entrada 

é necessário que seus serviços sejam acessíveis e utilizados a cada nova necessidade ou 

problema de saúde. Assim, a acessibilidade possibilita que as pessoas cheguem aos serviços e 

o acesso caracteriza a forma como a pessoa experimenta a acessibilidade ao serviço de saúde, 

ou seja, se a cada ida ao serviço de saúde, os problemas, necessidades e demandas dos 

usuários são atendidas e resolvidas.  

Para que a APS funcione como ponto de acesso preferencial do SUS precisa de 

consideráveis melhorias nas estruturas, processos de trabalho, e, consequentes resultados. 

Possibilitar a abertura das unidades nos finais de semana e após as 18 horas em alguns dias da 

semana, identificar os elementos que tem comprometido a disponibilidade aos medicamentos, 

diminuir o tempo de espera pelas consultas e estruturar a ambiência das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) podem ser alternativas para que os usuários acessem melhor os serviços e 

tornefavorável à utilização dos serviços como porta de entrada do SUS (REIS et al., 2013).  
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3.3. Avaliação em Saúde e Qualidade em Saúde 

 

 A ideia de qualidade está presente em todos os tipos de avaliação, uma vez que tem 

como característica nuclear o estabelecimento de um juízo, a atribuição de um valor a alguma 

coisa que, quando positivo, significa ter qualidade, na acepção da palavra. Ou seja, na 

avaliação de um programa, por referência a determinados parâmetros, remete ao 

estabelecimento de uma qualidade (NOVAES, 2000). 

Para a avaliação de qualidade, uma referência importante são as obras de Donabedian, 

cujos primeiros trabalhos sobre o tema datam dos anos 60, mas que ganhou maior notoriedade 

mundial a partir do final dos anos 80. Seu ponto de partida é a definição do que é considerado 

qualidade, sendo que essa não se constitui em um atributo abstrato, mas construída pelos 

setepilares da qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, 

legitimidade e equidade (MAIA et al., 2011). 

Avedis Donabedian foi o pioneiro no setor saúde, sendo o primeiro autor que se 

dedicou a estudar e publicar sobre a qualidade em saúde. Ele absorveu da teoria de sistemas a 

noção de indicadores de estrutura, processo e resultado adaptando-os ao atendimento 

hospitalar, abordagens que se tornaram um clássico nos estudos de qualidade em saúde 

(D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

A estrutura trata de características mais estáveis, incluindo informações sobre recursos 

materiais (como instalações e equipamentos), humanos (número e qualificação) e estrutura 

organizacional. Quando se trata de processo, objetiva-se analisar o “fazer” dos profissionais 

de saúde, na condução dos cuidados. Enfim, o resultado volta-se ao estudo dos efeitos e 

consequências das intervenções, utilizando taxas, indicadores, parâmetrosde saúde e de 

satisfação da clientela (MAIA et al., 2011). 

Os dados que compõem os instrumentos utilizados para a apreensão da qualidade 

dizem respeito às condições estruturais (recursos financeiros, humanos, físicos, 

organizacionais, etc.), informações relativas aos processos que definem essas práticas (como 

consultas, internações, cirurgias e exames) e medidas que permitam a mensuração de 

resultados dessas práticas (como a mortalidade, morbidade, medidas de qualidade de vida, 

notificações, tempo de internação) (MAIA et al., 2011). 
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3.4. A Importância da Institucionalização da Avaliação em Saúde na Atenção Básica 

 

Nas últimas décadas, diversas iniciativas voltadas para avaliação em saúde na AB vêm 

sendo desenvolvidas de forma progressiva no Brasil (PAIM, 2005). Desde a realização de 

pesquisas acadêmicas, com vistas à avaliação dos serviços de saúde, até a incorporação, pelo 

MS, da necessidade de pesquisas avaliativas com vistas a subsidiar a elaboração de políticas e 

programas e a difusão de seus resultados (FELIBESTO, 2006). 

A avaliação em saúde na AB ainda se apresenta com processos incipientes e pouco 

incorporados às práticas, possuindo, quase sempre, um caráter mais prescritivo e burocrático. 

Não faz parte da cultura institucional, aparecendo de maneira pouco sistematizada e nem 

sempre contribuindo com o processo decisório e com a formação dos profissionais, 

necessitando, portanto, de investimentos de ordem técnica e política por parte da 

administração pública (BRASIL, 2005).  

Portanto, para que a avaliação seja entendida como algo realmente importante, no 

sentido de institucionalizá-la, é necessário decisão políticados gestores da AB dos municípios 

de colocá-la em prática, desmistificando a ideia de que a avaliação seja vista como de caráter 

punitivo e fiscalizatório. Essa percepção é muitas vezes reforçada pelos gestores à medida que 

há uma cobrança sobre indicadores e metas, sem que ao menos seja feito um trabalho paralelo 

com as equipes para esta melhoria, de maneira a incentivá-los e qualificá-los (MEDRADO; 

CASANOVA; OLIVEIRA, 2015).  

Segundo Felisberto (2006), o ato de avaliar só agrega valor quando o conhecimento e 

o uso das informações produzidas geram aprimoramento institucional e profissional. Portanto, 

a institucionalização da avaliação possui como objetivo a consolidação do SUS através da 

qualificação das práticas, possibilitando a organização de um modelo de AB com maior 

resolutividade e qualidade. Para o autor, o objetivo deve ser o de qualificar a AB segundo os 

princípios do SUS, contribuindo para a estruturação e organização dos processos, seja nos 

níveis da gestão, do cuidado e do impacto sobre o perfil epidemiológico. 

 

3.5. O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB) 

 

Em 2011, o MS propôs mudanças nas diretrizes da PNAB induzindo a ampliação do 

acesso e de qualificação das práticas de gestão, cuidado e participação na AB de forma 
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permanente e progressiva, criando, através da Portaria nº 1.654 de 19/06/2011, o PMAQ-AB 

(BRASIL, 2011).  

Em outubro de 2015 a Portaria nº 1.654 foi revogada pela Portaria nº 1.645 de 

02/10/2015, sendo que o 1º e 2º ciclo do PMAQ foi regulamentado pela primeirae o 3º ciclo 

apresenta como legislação vigente, a Portaria nº 1.645. Ambas trouxeram como diretrizes do 

programa:  

I. Definir parâmetro de qualidade de maneira a promover uma maior 

resolutividade das EAB. 

II. Estimular processo contínuo e progressivo de melhoria dos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de 

trabalho e os resultados alcançados pelas EAB.  

III. Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo 

acompanhamento de suas ações e resultados. 

IV. Envolver e mobilizar todos os gestores, usuários e EAB em um processo de 

mudança de cultura de gestão e qualificação da AB.  

V. Desenvolver cultura de planejamento, negociação e contratualização, que 

implique na gestão dos recursos em função dos resultados pactuados e 

alcançados.  

VI. Estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na PNAB, o 

desenvolvimento dos trabalhadores e a organização dos serviços em função 

das necessidades e da satisfação dos usuários.  

VII. Caráter voluntário para a adesão tanto das equipes quanto dos gestores, 

partindo do pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e 

proatividade dos atores envolvidos (BRASIL, 2015b).  

 

Desde a implantação do PMAQ-AB, em 2011, duas avaliações externas já ocorreram 

nos municípios brasileiros, tendo sido uma no 1º ciclo (2011-2012) e outra no 2º ciclo (2013-

2014). Entre os meses de outubro e novembro de 2015 os municípios e equipes aderiram e 

contratualizaram no 3º ciclo do PMAQ-AB e encontram-se na fase de desenvolvimento, que 

teoricamente inclui ações para a qualificação das ações das equipes que serão observadas na 

avaliação externa do 3º ciclo, prevista para ocorrer a partir do mês de agosto do ano de 2017 

(BRASIL, 2016b). Dos 5.570 municípios brasileiros, 5.324 realizaram adesão e 

contratualização, o que representa uma participação de 95,58% dos municípios. No estado de 

Minas Gerais, dos 853 municípios, 846 aderiram e contratualizaram no PMAQ-AB, o que 

representa 99,17% de participação (BRASIL, 2016b). 

O PMAQ-AB refere-se a processos e fases que se sucedem para o desenvolvimento e a 

melhoria contínua da qualidade da AB. Cada ciclo do PMAQ-AB ocorrea cada 24 meses e é 

composto por três fases e um Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento, conforme 

figura 1 (BRASIL, 2015a). 
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FIGURA 1 – Fases do PMAQ-AB 

 

Fonte: BRASIL, 2015a. 

 

 A Fase 1 do PMAQ-AB é denominada Adesão e Contratualização, sendo a adesão 

para as equipes que aderem pela primeira vez e a contratualização para as equipes que 

participaram no ciclo anterior. A Fase 2 do PMAQ-AB é denominada Avaliação Externa e 

Certificação e é composta por: I - avaliação externa de desempenho das equipes de saúde e 

gestão da AB, através da verificação in loco de padrões de acesso e qualidade, com percentual 

de 60% na avaliação final; II - avaliação de desempenho dos indicadores contratualizados na 

etapa de adesão e contratualização, com percentual de 30% na avaliação final e III - 

verificação da autoavaliação pelos profissionais das equipes de AB, com percentual de 10% 

na nota final (BRASIL, 2015a). 

A avaliação externa realizada na fase 2 e durante a certificação é organizada pelo 

Departamento da Atenção Básica (DAB) em parceria com Instituições de Ensino e/ou 

Pesquisa (IEP) de todo o país. Nessa etapa, avaliadores da qualidade aplicam instrumentos 

para verificação de padrões de acesso e qualidade alcançados pelas equipes e pela gestão 

(BRASIL, 2015a). 
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O instrumento de avaliação externa é composto por seis módulos, sendo que cada um 

é específico para uma determinada equipe (EAB, ESB, Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

- NASFs) e também aos usuários, conforme informações abaixo:  

• Módulo I - Observação na Unidade de Saúde: objetiva avaliar as condições de 

infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da UBS. 

• Módulo II - Entrevista com o profissional médico ou enfermeiro da ESF e 

verificação de documentos na UBS: objetiva avaliar o processo de trabalho da equipe e a 

organização do serviço e do cuidado para os usuários. 

• Módulo III - Entrevista com o usuário no domicílio (Pesquisa de satisfação do 

usuário da AB no Brasil).  

• Módulo IV - Entrevista com o Profissional do NASF e verificação de 

documentos na Unidade de Saúde.  

• Módulo V - Observação na Unidade de Saúde para Saúde Bucal: objetiva 

avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos de atenção odontológica.  

• Módulo VI - Entrevista com o profissional da ESB e verificação de 

documentos na Unidade de Saúde: objetiva avaliar o processo de trabalho da saúde bucal e a 

organização do serviço e do cuidado para os usuários (BRASIL, 2016d). 

No que tange a pesquisa de satisfação do usuário da AB, vale ressaltar que a partir do 

3° ciclo avaliativo ocorrerá através da entrevista de usuários nos próprios domicílios e no 

mesmo momento da avaliação externa do PMAQ-AB. No entanto, a pesquisa não comporá a 

nota para a certificação das equipes, sendo que as informações obtidas objetivam levantar 

informações para o aprimoramento da PNAB e para divulgação de resultados sobre a AB no 

Brasil (BRASIL, 2016e). 

Nos instrumentos utilizados nas EAB, que corresponde aos módulos I e II, são 

realizadas observações de infraestrutura e condições de funcionamento das UBSs, materiais, 

insumos e medicamentos; entrevista com profissionais das equipes participantes e verificação 

de documentos na UBS, conforme componentes do quadro 1 (BRASIL, 2015a). 
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QUADRO 1 – Síntese dos Componentes da Avaliação Externa das EAB. 

Dimensão Subdimensões 

DIMENSÃO I – Gestão 

Municipal para o 

Desenvolvimento da Atenção 

Básica 

Ações da Gestão para Organização do Processo de Trabalho da Equipe 

Apoio Institucional e Apoio Matricial para as Equipes de Atenção Básica 

DIMENSÃO II – Estrutura e 

Condições de Funcionamento da 

UBS 

Funcionamento da Unidade de Saúde 

Características Estruturais, Ambiência e Sinalização da UBS 

Equipamentos, Materiais, Insumos e Impressos na UBS 

Informatização e Conectividade 

Medicamentos Componentes da Farmácia Básica 

Imunobiológicos na Unidade Básica Saúde 

Testes Rápidos na Unidade Básica Saúde 

DIMENSÃO III – Valorização 

do Trabalhador 

Qualificação dos Profissionais da Equipe de Atenção Básica 

Educação Permanente e Telessaúde 

Gestão do Trabalho: Garantia de Direitos Trabalhistas e Previdenciários e 

Perspectiva de Continuidade do Vínculo 

Plano de Carreira e Remuneração por Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO IV – Acesso e 

Qualidade da Atenção e 

Organização do Processo de 

Trabalho 

Gestão do Processo de Trabalho e Acesso 

População de Referência da Equipe de Atenção Básica 

Planejamento das Ações da Equipe de Atenção Básica 

Organização da Agenda e Oferta de Ações da Equipe de Atenção Básica 

Organização dos Prontuários na Unidade Básica de Saúde 

Rede de Atenção à Saúde 

Acolhimento à Demanda Espontânea 

Atenção à Saúde 

Saúde da Mulher e da Criança 

Condições Crônicas (Hipertensão, Diabetes, Obesidade, Tuberculose e 

Hanseníase) 

Saúde Mental 

Visita Domiciliar e Cuidado Realizado no Domicílio 

Promoção da Saúde 

Participação do Usuário e Controle Social 

Áreas Específicas* 

População Rural, Assentados, Quilombolas e Indígenas 

Programa Saúde na Escola e Práticas Integrativas e Complementares 

Fonte: BRASIL, (2015a). 

  

 Para a realização da avaliação externa, o MS conta com o apoio das IEP com 

reconhecida experiência em pesquisas avaliativas e desenvolvimento dos trabalhos de campo, 

incluindo seleção e capacitação das equipes de avaliadores da qualidade que aplicarão o 

instrumento de avaliação. As equipes de avaliadores da qualidade visitam as Equipes de 
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Atenção Básica (EAB) conforme itinerário planejado pelas IEP e após contato com a gestão 

municipal. A coleta dos dados é realizada utilizando tablets (BRASIL, 2016e). 

Os padrões são distribuídos em quatro dimensões. Na dimensão Gestão Municipal 

para Desenvolvimento da AB avalia-se a estrutura da gestão da AB do município e o apoio 

que ela dá às EAB aderidas ao programa, por exemplo, se as equipes recebem apoio 

institucional permanente de uma equipe ou pessoa da secretaria municipal de saúde com o 

objetivo de discutir, de forma conjunta, sobre o processo de trabalho (BRASIL, 2015a). 

Na dimensão Estrutura e Condições de Funcionamento da UBS são verificadas, além 

da infraestrutura, acessibilidade, ambiência e condições de trabalho, a disponibilidade de 

equipamentos, insumos e medicamentos importantes para a atenção à saúde com foco nas 

linhas de cuidado priorizadas (BRASIL, 2015a). 

Na dimensão Valorização do Trabalhador avalia-se a formação dos membros da EAB, 

o investimento feito pela gestão municipal no desenvolvimento profissional, formação e 

educação permanente da EAB, a garantia de diretos trabalhistas, vínculos de trabalho, 

existência de carreira e implantação de dispositivos desejáveis de gestão do trabalho 

(BRASIL, 2015a). 

Na dimensão Acesso e Qualidade da Atenção e Organização do Processo de Trabalho 

avalia-se na perspectiva do profissional e do usuário: o acesso; a implantação de dispositivos 

como o acolhimento, agenda compartilhada, ferramentas de gestão do cuidado e gestão 

colegiada do processo de trabalho; além de avaliar também padrões de qualidade relacionados 

à atenção das linhas de cuidado priorizadas, dentre tantos outros (BRASIL, 2015a). 

A estrutura do instrumento de coleta da avaliação externa das EAB, com o número de 

padrões de qualidade avaliados em cada subdimensão está representado no quadro 2:  

 

QUADRO 2 – Estrutura do Instrumento de Coleta da Avaliação Externa das Equipes de 

Atenção Básica (EAB). 

Módulo Subdimensão Número de padrões de 

qualidade 

 

 

 

 

Módulo I 

 

 

 

 

 

 

I.1. Identificação Geral - 

I.2. Identificação da Unidade de Saúde - 

I.3. Identificação da Modalidade e Profissionais da Equipe de 

Atenção Básica 

9 

I.4. Acesso e Acessibilidade na Unidade de Saúde 8 

I.5. Reforma na e Ampliação da Unidade de Saúde 5 

I.6. Características Estruturais e Ambiência da Unidade de Saúde 32 

I.7. Equipamentos de Tecnologia da Informação e Telessaúde na 

Unidade de Saúde 

10 

I.8. Equipamentos e Materiais 41 

I.9. Material Impresso para Atenção à Saúde 5 
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I.10. Imunobiológicos na Unidade de Saúde 19 

I.11. Testes diagnósticos na Unidade de Saúde 7 

I.12. Insumos para Atenção à Saúde 25 

I.13. Insumos para Práticas Integrativas e Complementares 6 

I.15. Atendimento de Urgência e Emergência na Unidade 62 

I.16. Medicamentos Componentes da Farmácia Básica 126 

TOTAL 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Identificação Geral - 

II.2. Identificação da Unidade de Saúde - 

II.3. Apoio Institucional e Apoio Matricial 4 

II.4. Educação Permanente dos profissionais da Atenção Básica e 

Qualificação das Ações Desenvolvidas 

10 

II.5. Telessaúde na Atenção Básica 6 

II.6. Territorialização e População de Referência da Equipe de 

Atenção Básica 

5 

II.7. Organização dos Prontuários na Unidade de Saúde 7 

II.8. Planejamento da Equipe e Ações da Gestão para a 

Organização do Processo de Trabalho da Equipe 

7 

II.9. Organização da Agenda e Oferta de Ações da Equipe de 

Atenção Básica 

11 

II.10. Acolhimento à Demanda Espontânea 13 

II.11. Relação da AB com outros Pontos da Rede de Atenção de 

Saúde 

38 

II.12. Planejamento Familiar 3 

II.13. Câncer de Colo do Útero e da Mama 6 

II.14. Atenção ao Pré-natal, Parto e Puerpério 7 

II.15. Atenção à Criança desde o Nascimento até os Dois Anos de 

Vida 

7 

II.16. Atenção à Pessoa com Hipertensão Arterial 7 

II.17. Atenção à Pessoa com Diabetes Mellitus 5 

II.18. Atenção à Pessoa com Obesidade 3 

II.19. Atenção à Pessoa Tabagista 3 

II.20. Atenção à Pessoa com Tuberculose 6 

II.21. Atenção à Pessoa com Hanseníase 6 

II.22. Ações de Combate e de Atenção às Doenças Transmitidas 

pelo Aedes aegypti 

12 

II.23. Atenção ao Usuário em Sofrimento Psíquico 3 

II.24. Atenção à Pessoa com Deficiência 6 

II.25. Visita Domiciliar do Agente Comunitário de Saúde e Visita 

Domiciliar/Cuidado no Domicílio do Profissional de Nível 

Superior e Técnico 

5 

II.26. Promoção da Saúde 3 

II.27. Programa Academia da Saúde 4 

II.28. Atividades nas Escolas e Programa Saúde na Escola 8 

II.29. Práticas Integrativas e Complementares 4 

II.30. Programa Bolsa Família 3 

II.31. População Rural, Indígena e Comunidades Tradicionais 5 

II.32. Participação, Controle Social, Satisfação e Canal de 

Comunicação com o Usuário 

5 

TOTAL 207 

TOTAL DE PADRÕES DAS EAB 562 

Fonte: BRASIL, (2016d). 
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A avaliação externa das EAB totaliza 562 padrões de qualidade, sendo que dentre eles, 

alguns são classificados como essenciais, estratégicos e gerais (BRASIL, 2016d). Segue 

abaixo a descrição da classificação de cada padrão, conforme Brasil (2016d):  

 Padrões Essenciais: são relacionados às condições mínimas de acesso e qualidade na 

AB. Caso as equipes não alcancem todos os padrões essenciais de qualidade, ela é 

automaticamente certificada com desempenho ruim. 

 Padrões Estratégicos: para que as equipes sejam classificadas com o desempenho 

ótimo, além de obter uma nota mínimadeverão alcançar um percentual de padrões 

considerados estratégicos, que são fundamentais para se avançar e alcançar padrões 

elevados de acesso e qualidade na AB. 

 Padrões gerais: são os demais padrões que compõem a matriz de pontuação para a 

certificação das equipes. Na certificação as equipes que se adequam a esses padrões 

ganham pontos se realiza a ação.  

A Fase 3 do PMAQ-AB, denominada recontratualização, caracteriza pela pactuação 

dos municípios com incremento de novos padrões, que são definidos pelo MS ao iniciar um 

novo ciclo, estimulando a institucionalização de um processo cíclico e sistemático a partir dos 

resultados verificados na certificação do PMAQ-AB, obedecendo aos estágios incrementais 

de qualidade, conforme figura 2 (BRASIL, 2015a). 

 

FIGURA 2 – Ciclo do PMAQ 

 

Fonte: BRASIL (2015a). 
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O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento do PMAQ-AB deve ser 

entendido como transversal a todas as fases, de maneira a assegurar que as ações de promoção 

da melhoria da qualidade possam ser desenvolvidas em todas as etapas do ciclo do PMAQ-

AB e é composto pelos seguintes elementos, conforme Brasil (2015a): 

I. Autoavaliação a ser realizada pelas equipes de saúde da atenção básica 

participantesa partir de instrumentos ofertados pelo PMAQ-AB ou outros; 

II. Monitoramento, a ser realizado pelas equipes de saúde da atenção básica a 

partir dos indicadores de saúde contratualizados na Fase 1 do PMAQ-AB; 

III. Educação permanente, por meio de ações dos gestores municipais 

considerando-se as necessidades de educação permanente das equipes;  

IV. Apoio institucional, a partir de estratégia de suporte às equipes de saúde da 

atenção básica pelos Municípios; 

V. Cooperação horizontal presencial e/ou virtual, que deverá ocorrer entre 

equipes de atenção básica e entre gestores, com o intuito de permitir a troca 

de experiências e práticas promotoras de melhoria da qualidade da atenção 

básica (BRASIL, 2015a).  

 

 A cooperação horizontal parte do princípio que todo trabalhador tem muito a ensinar e 

a aprender e abrangem atividades que envolvem troca, produção, conhecimentos técnicos, 

experiências vividas e práticas de gestão e de cuidado ao usuário, visando fortalecer a AB a 

partir da interação entre seus profissionais. Busca, portanto, valorizar o protagonismo dos 

sujeitos que desenvolvem e participam do PMAQ e propor que as equipes participantes 

compartilhem suas experiências (BRASIL, 2015a). 

A avaliação se propõe a medir o desempenho em padrões de qualidade cuja mudança 

encontra-se sob governabilidade distinta entre EAB e gestão municipal de saúde. Por 

exemplo, a estrutura física, a conectividade e o plano de carreira exigem gestões do prefeito; a 

garantia de insumos, equipamentos e normas de funcionamento das UBSs do gestor municipal 

de saúde; outras tantas das equipes de atenção à saúde. Com isso, a avaliação não é “da 

equipe”, ela é “por equipe” porque avalia uma série de elementos com responsabilidades 

compartilhadas entre o conjunto de atores locais, mas toma como unidade de análise a EAB e 

seu local de trabalho, a UBS (PINTO; SOUZA; FERLA, 2014). Portanto, é importante que o 

modo de divulgação dos resultados leve isso em consideração, a fim de não cometer o erro de 

atribuir a responsabilidade do desempenho apenas à EAB avaliada, já que ela pode não estar 

tendo garantidas suas condições mínimas (PINTO; SOUZA; FERLA, 2014).  

 

3.6. Financiamento da APS e o Incremento Financeiro Através do PMAQ-AB 

 

O Piso de Atenção Básica (PAB) corresponde ao recurso per capita transferido 

mensalmente pelo MS para o desenvolvimento de ações de atenção básica. Os gestores 
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reconhecem a importância da criação do PAB e a forma de transferência – regular e 

automática do Fundo Nacional da Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS). O 

recurso é calculado pela multiplicação da população de cada município por um valor, fruto de 

pactuação publicado em portaria específica.  Apesar desse avanço na forma de repasse dos 

recursos para a atenção básica, os gestores apontam que os recursos são insuficientes para o 

desenvolvimento das ações, inclusive para o custeio das equipes que trabalham na ESF 

(VIANA, 2008).  

O PAB representa uma iniciativa orientada para a redução da desigualdade, na medida 

em que rompe com a lógica dominante de alocação de recursos – pagamento por 

procedimentos. Nos termos dessa lógica, os municípios com menor capacidade de oferta de 

serviços, em geral os mais pobres, recebiam valores muito baixos para a atenção ambulatorial 

(MACHADO et al., 2004).  

A criação do PAB deu-se a partir da implantação das Normas Operacionais Básicas 

(NOB) 93 e 96, as quais fortaleceram o processo de descentralização, de expansão e 

reorganização da AB. No entanto, após publicação da NOB 96, o PAB ainda teve a sua 

implantação adiada por dois anos, entrando em vigor efetivamente apenas a partir de 1998, 

sendo o valor originalmente proposto como um valor fixo de R$ 12,00 per capita/ano 

(MELAMED; COSTA, 2003). 

A última Portaria publicada para definição do valor mínimo do PAB fixo foi a Portaria 

1409 de 10/07/2013, que definiu critérios adotando à distribuição dos municípios em quatro 

faixas, de acordo com pontuação que varia de 0 a 10, com base em indicadores determinados 

pelo DAB: Produto Interno Bruto (PIB) per capita, percentual da população com plano de 

saúde, percentual da população com Programa Bolsa Família (PBF), percentual da população 

em extrema pobreza e densidade demográfica (BRASIL, 2013c). Os grupos ficaram divididos 

em quatro faixas: 

Grupo I - Municípios com pontuação menor que 5,3 e população de até 50 mil 

habitantes. O valor mínimo para os municípios é de R$ 28,00 por habitante ao ano. 

Grupo II - Municípios com pontuação entre 5,3 e 5,8 e população de até 100 mil 

habitantes; e os municípios com pontuação menor que 5,3 e população entre 50 e 

100 mil habitantes. O valor mínimo para os municípios é de R$ 26,00 por habitante 

ao ano. 

Grupo III - Municípios com pontuação entre 5,8 e 6,1 e população de até 500 mil 

habitantes; e os municípios com pontuação menor que 5,8 e população entre 100 e 

500 mil habitantes. O valor mínimo para os municípios é de R$ 24,00 por habitante 

ao ano. 

Grupo IV - Municípios não contemplados nos itens anteriores. O valor mínimo para 

o Distrito Federal e os municípios integrantes do Grupo IV é de R$ 23,00 por 

habitante ao ano (BRASIL, 2013c). 
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 Cabe destacar que foi fundamental para a indução da ampliação da atenção básica a 

criação do PAB, com repasses de recursos para atenção básica com base em critérios 

populacionais, suprimindo o pagamento por produção de serviços neste nível, mas também a 

criação do PAB variável, que se deu pela implantação de ações, serviços e programas de AB, 

com o estabelecimento de repasses em função do número de ESF, ESB, ACS e NASF em 

atividade nos municípios (LEVCOVITZ; LIMA; MACHADO, 2001).  

A forma como foi concebido o PAB, portanto, pode ser analisada como uma iniciativa 

no sentido de operacionalizar uma equidade horizontal e vertical. A suposição de que todas as 

pessoas precisam igualmente de atenção em algum momento da vida, independentemente de 

onde ou como vivam, justifica a existência de um piso fixo, portanto, com a equidade 

horizontal. Ao contemplar ainda, por meio de incentivos (PAB variável), estratégias e 

programas específicos, o PAB estaria respondendo, também, a demandas de equidade vertical 

(MACHADO et al., 2004). 

Solla et al. (2007) registra que houve um aumento dos repasses federais para AB. A 

análise de dados evidencia não apenas um aumento de cobertura pela ESF, como também uma 

maior participação da AB no orçamento federal do SUS. Por outro lado, não se pode imaginar 

que apenas o incremento dos recursos públicos da saúde, sem mudanças profundas que 

permitam superar a fragmentação vigente e reordenar o modelo de atenção à saúde, irá 

melhorar a situação de saúde dos brasileiros. Aumentar os recursos financeiros para fazer 

“mais do mesmo” não é uma solução adequada e sustentável (OPAS, 2011).  

Com relação à transferência do recurso financeiro do PMAQ-AB, a especificidade foi 

a vinculação, pela primeira vez, do repasse de recursosproporcional à implantação e alcance 

de padrões de acesso e de qualidade pelas EAB, sendo que essa medida representa um 

processo de mudança na lógica de transferência de recursos para a AB (PINTO; SOUZA; 

FLORÊNCIO,2012). 

O PAB variável da qualidade – PMAQ-AB, deve estimular uma busca crescente da 

melhoria do acesso e da qualidade nos municípios e EAB, em função do valor transferido ser 

proporcional ao desempenho obtido pelas equipes nas certificações do programa. Assim, 

utiliza-se atualmente para pagamentoa classificação das equipes em quatro categorias 

possíveis, sendo elas: muito acima da média; acima da média; mediano ou abaixo da média e 

insatisfatória/excluída (MORAIS; IGUTI, 2013). 

As equipes participantes do PMAQ-AB agregam um valor significativo ao recurso da 

AB dos municípios, podendo duplicar o recurso que os municípios recebem por meio do PAB 

variável de qualidade. A partir da adesão ao programa, o município começa a receber 20% do 
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PAB variável de qualidade. Após avaliação externa, as equipes, de acordo com seu 

desempenho, podem continuar recebendo 20%, se forem avaliadas como mediana ou abaixo 

da média; passarem a receber 60%, se avaliadas como acima da médiaou receberem 100% do 

recurso PAB Variável Qualidade, caso sejam avaliadas como muito acima da média, 

conforme quadro abaixo (BRASIL, 2013a): 

 

QUADRO 3 – Desempenho das Equipes e Percentual (%) dos Valores a Receber por Equipe 

Certificada. 

Desempenho % Tipo de Equipe 

EAB ESB NASF I NASF II NASF III 

Muito acima da média 100% 8.500,00 2.500,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

Acima da média 60% 5.100,00 1.500,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00 

Mediano ou abaixo da média 20% 1.700,00 500,00 1.000,00 600,00 400,00 

Insatisfatória/Excluídas - - - - - - 

Fonte: BRASIL, 2013a. 

 

Embora não seja oficializada a previsão de remuneração por desempenho das equipes 

participantes no PMAQ-AB, com o recurso do PAB Variável Qualidade, existem 

experiências, em alguns municípios, em que os recursos do componente PMAQ-AB são 

empregados, também, em bonificação no rendimento dos trabalhadores. Se a remuneração por 

desempenho é uma oportunidade a ser viabilizada pelos municípios, há que se refletir sobre 

que mecanismos de motivação são importantes para que os trabalhadores de municípios que 

não adotam a remuneração por desempenho possam se engajar no programa (PINTO; 

SOUZA; FERLA, 2014).  

É importante que a gestão não perca de vista que a execução do recurso financeiro 

deve atender a uma diretriz importante do PMAQ-AB, que é desenvolver cultura de 

planejamento, negociação e contratualização, que implique na gestão dos recursos em função 

dos compromissos e resultados pactuados e alcançados (PINTO; SOUZA; FERLA, 2014). 

 

3.7. O Papel dos Trabalhadores na Organização dos Processos de Trabalho para o 

PMAQ-AB 

 

Para o PMAQ-AB ser bem-sucedido, precisa da adesão de todos os envolvidos, tanto 

dos profissionais, como da gestão, compreendendo que a avaliação é algo importante ao 

processo de trabalho, fomentando nestes a necessidade de olharem de modo reflexivo para 

suas práticas e atuarem de forma a aprimorá-las. Contudo, a precariedade dos recursos 
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humanos dos municípios, a alta rotatividade de profissionais, o baixo quantitativo de apoio 

técnico e até a sobrecarga de trabalho denotam uma fragilidade de uma realidade a ser 

superada (MEDRADO; CASANOVA; OLIVEIRA, 2015). 

Pinto, Souza e Ferla (2014) ressaltam que a adesão e a contratualização 

individualizada por equipe possibilitou um dispositivo concreto de viabilização do 

reconhecimento dos indivíduos, que devem se responsabilizar pelo conjunto de ações capazes 

de promover a ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica e contribui na defesa dos 

trabalhadores contra a autoridade gerencial. 

Para Campos (2014), reconhecer nos trabalhadores da saúde, sujeitos portadores de 

necessidades, interesses e desejos própriose conceber modos democráticos de gestão, 

levando-se em conta, também, as necessidades, interesses e desejos dos usuários do SUSé um 

caminho promissor para alcançar a qualidade e a eficiência, ampliando a capacidade de 

análise e intervenção dos sujeitos envolvidos. 

Merece destaque, portanto, a tentativa do PMAQ-AB de constituir movimentos de 

gestão colegiada. A começar, inclusive, pela etapa de formalização da adesão ao programa, 

que possui caráter voluntário associado à ideia de que a qualificação do serviço e mudanças 

das práticas só se concretizará em ambientes nos quais os trabalhadores, gestores e usuários 

sintam-se motivados e se percebam como atores centrais para o seu êxito, constituindo para 

isso espaços de diálogo, negociação e gestão da mudança pactuada em cada contexto (PINTO; 

SOUZA; FERLA, 2014).  

 

3.8. Alguns Resultados Identificados a Partir da Avaliação do PMAQ-AB 

 

Conforme Bello, Carvalho e Farias (2014), o PMAQ-AB trata-se de um programa 

implantado em 2011, por isso existem, até o momento, poucos estudos, mas alguns já 

demonstrammudanças, como o de Pinto (2014), que revela o PMAQ-AB como importante 

modelo de gestão e governança, já que compartilha o fato de ser um dispositivo que tenta 

instituir e reforçar instrumentos de planejamento, diagnóstico situacional e contratualização. 

Também tem garantido um aumento de repasse financeiro para a AB; um aperfeiçoamento do 

processo de gestão, do cuidado e da gestão do cuidado; tem potencializado a indução dos 

processos de autoavaliação, provocando o início do movimento de mudança; tem estimulado a 

implantação do apoio institucional, como forma de apoiar a gestão no dia a dia das EAB e 

envolvê-la na solução dos problemas; tem estimulado mudanças no processo de trabalho das 

EAB e de funcionamento dos serviços, como a implantação do acolhimento, com avaliação de 
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risco e vulnerabilidade e a indução da Educação Permanente em Saúde (EPS) com potencial 

provocador de mudanças no cotidiano dos serviços (PINTO, 2014). 

Em estudo realizado por Feitosa et al. (2016), em ESFs participantes do PMAQ-AB 

em Grossas/Rio Grande do Norte, foram apontadas três principais mudanças após a 

implantação do PMAQ-AB: a organização do trabalho; o aporte de recursos materiais e 

infraestrutura da ESF e a organização dos registros. Os autores afirmam que o PMAQ-AB 

pode contribuir para a construção de espaços coletivos de discussão e de reflexão sobre o 

planejamento em saúde, em nível local, a partir dos indicadores de monitoramento e 

desempenho. 

 Apesar das mudanças no processo de trabalho e organização das EAB, alguns aspectos 

são relatados como dificultadores do programa, como a ausência de transparênciana utilização 

dos recursos (BELLO; CARVALHO; FARIAS, 2014).  

 

3.9. A Pesquisa Qualitativa e a Busca pela Percepção dos Sujeitos  

 

A pesquisa qualitativa apresenta-se como um recurso apropriado para pesquisar o 

mundo vivido do sujeito com a finalidade de investigaro sentido ou o significado da vivência 

para as pessoas emdeterminada situação, com o intuito de buscar a estruturaessencial do 

fenômeno, favorecendo o clareamento de um fenômeno, construindo, assim, a compreensão 

de algo (ANDRADE; HOLANDA, 2010).  

Este clareamento é percebido pela busca das “Percepções”, entendida como a 

investigação daqueles que vivenciame explicitam esse sentir pela fala e pela linguagem. 

Portanto, a linguagem entendida como expressão do percebido, que é exposta e passível de ser 

compreendida, constituindo-se, então, uma zona deintersubjetividade (BICUDO, 2005).  

Esta zona de intersubjetividade é aqui representada pelo significado e sentido. Sendo 

que os significados referem-se aos conteúdos mais fixos e que são apresentados pelos sujeitos, 

constituindo o ponto de partida. Já o sentido representa uma zona mais instável e profunda, 

constituindo a articulação dos eventos psicológicos que o sujeito produz durante a realidade. 

Portanto, o sentido aproxima-se mais da subjetividade e a sua apreensão não significa 

apreender uma resposta única, coerente, definida, completa, mas muitas vezes contraditórias, 

parciais, mas que apresentam indicadores da forma de ser do sujeito e dos processos vividos 

por ele (AGUIAR, 2006).  
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No que tange aos estudos avaliativos na saúde, estudos de Bosi e Uchimura (2007) 

demonstraram a necessidade dos mesmos se relacionarem à dimensão subjetiva daqualidade, 

propondo a compreender os sentidos dosfenômenos que escapam aos instrumentos numéricos, 

fazendo-se necessárias metodologiasqualitativas. Essas avaliam a efetividade, uma vez 

quebuscam as implicações práticas das ações para os atoresenvolvidos. As autoras propõem 

uma concepção ampliadade avaliação, utilizando metodologias quantitativas equalitativas, de 

modo complementar, como mais compatívelcom o conceito amplo de saúde. 

Segundo Rocha et al. (2016), faz-se necessário o desenvolvimentode uma metodologia 

avaliativa compatível com o modeloadotado para a AB e o aprimoramento de instrumentos 

deescuta dos muitos atores, no sentido de dialogarem com as realidades locais.Mesmo 

considerando essa abordagem um grande desafio,é importante ponderar que uma política 

avaliativa sóagregará resultados, no sentido de disparar mudançasqualificadoras do cuidado, 

se atribuir um novo significadopara a prática cotidiana dos sujeitos no seu território e noseu 

agir na produção do cuidado. É nessecenário que as políticas têm o potencial dese 

concretizarem ou não, já que constitui um espaço deintencionalidades e subjetividades dos 

atores e representao trabalho real, produzido pela legitimidade dos diferentesnúcleos de 

saberes. Portanto, longe desse cenário, estaremosdistantes e falando numa linguagem que não 

é a do cotidianodo cuidado, correndo riscos de comprometer os resultadosalmejados, apesar 

dos custos e esforços empreendidos. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. A Pesquisa 

  

O estudo é qualitativo, sendo a maior justificativa pelo fato de ser uma pesquisa que se 

preocupa com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). Para Minayo e Gomes (2015), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e atitudes, o que 

proporciona uma profundidade das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Para as autoras, esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não 

apenas pelo agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 

da realidade vivida. Turato (2005) complementa ao afirmar que a metodologia qualitativa 

aplicada à saúde, não busca estudar o fenômeno em si, mas entender o significado dele no 

âmbito individual ou coletivo, pois este tem função estruturante para a vida das pessoas, uma 

vez que as mesmas organizam suas vidas a partir destes significados por elas atribuídos. 

O tipo de pesquisa Estudo de Caso tem por objetivo aprofundar a descrição de 

determinada realidade, sendo os resultados válidos apenas para o caso que se estuda, não 

podendo generalizar o resultado atingido, ou seja, fornece conhecimento aprofundado de uma 

realidade delimitada. Vale ressaltar, no entanto, que os resultados atingidos podem permitir a 

formulação de hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas (TRIVIÑOS, 2015). O 

Estudo de Caso corresponde ao estudo de uma entidade bem definida, como um programa, 

uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 

profundidade o como e o porquê de uma situação que se supõe ser única em muitos aspectos, 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico (FONSECA, 2002). 

4.2. A Região de Estudo 

 

 O local escolhido para a realização do estudo foi a Região de Saúde de Pirapora 

(FIGURA 3), situada na Região Ampliada de Saúde Norte (FIGURA 4). A Região de Saúde 

de Pirapora/MG é constituída por sete municípios, sendo eles, Buritizeiro, Ibiaí, Lassance, 

Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas e Várzea da Palma e apresenta uma população 
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total de 139.698 habitantes. O território encontra-se, no âmbito da saúde, sob jurisdição da 

GRS de Pirapora, conforme figura 5 (MINAS GERAIS, 2017). 

 

FIGURA 3 – Região de Saúde de Pirapora, Minas Gerais, Brasil 

 

Fonte: Minas Gerais (2017). 
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FIGURA 4 – Região Ampliada de Saúde Norte 

 

Fonte: Minas Gerais (2017). 

 

FIGURA 5 – Distribuição das Gerências Regionais de Saúde 

 

Fonte: Minas Gerais (2017). 
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Com relação à rede assistencial da região de saúde de Pirapora/MG, os municípios 

possuem como estratégia de organização da APS a presença de quarenta e cinco ESFs, o que 

totaliza aproximadamente 90% de cobertura; trinta e uma ESB, o que totaliza uma cobertura 

de 62% e a presença de sete NASFs, que corresponde a uma cobertura de 87,5% (BRASIL, 

2016a).  

Na Região de Saúde de Pirapora estão distribuídos diversos serviços de atenção 

secundária e terciária, entre eles: a presença de quatro Centros de Especialidades Médicas, 

Policlínicas ou Unidades Ambulatoriais, presentes nos municípios de Buritizeiro, Lassance, 

Pirapora e Várzea da Palma, lembrando que os estabelecimentos secundários de Pirapora, são, 

em sua grande maioria, de caráter microrregional. Presença do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Médio São Francisco (CISMESF), que disponibiliza diversas consultas e exames 

especializados. Laboratórios de análises clínicas distribuídos em quase todos os 

municípios.Presença de três hospitais, sendo um situado no município de Pirapora e referência 

microrregional, e os outros localizados em Buritizeiro e Várzea da Palma, de caráter 

municipal. Também a presença de um serviço de hemodiálise em Pirapora (BRASIL, 2016c). 

No que tange a adesão/contratualização ao PMAQ-AB na Região de Saúde de 

Pirapora/MG, todos os municípios têm participado do programa desde o primeiro ciclo, sendo 

que,tanto o primeiro, como o segundo ciclo apresentaram especificidades regulamentadas em 

normativas específicas (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013a).  

No primeiro ciclo a adesão esteve limitada a 50% das equipes de AB dos municípios, 

não houve possibilidade de adesão para as equipes de NASF e o desempenho das ESB foi 

considerado o mesmo da equipe de ESF em que estava vinculada. No segundo ciclo a adesão 

foi permitida para 100% das equipes de AB dos municípios, inclusive as equipes de NASF e o 

desempenho das ESF, ESB e NASF foram calculados individualmente (BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2013a).  

Tanto no primeiro, como no segundo ciclo, a certificação deu-se da seguinte forma: 

desempenho muito acima da média, desempenho acima da média, desempenho mediano ou 

abaixo da média, desempenho insatisfatório/equipe excluída (BRASIL, 2011; BRASIL, 

2013a).   Segue nos quadros abaixo a quantidade de ESF, ESB e equipes de NASF que 

participaram do PMAQ-AB no 1º e 2º ciclo em cada município da Região de Saúde de 

Pirapora/MG e os respectivos desempenhos nas certificações.   
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QUADRO 4 – Cenário das Equipes de Saúde da Família Participantes do PMAQ-AB na 

Região de Saúde de Pirapora no 1º Ciclo e Respectivas Certificações. 

MUNICÍPIO 
Nº Equipes 

participantes 

Desempenho 

Muito Acima 

da Média 

Desempenho 

Acima da Média 

Desempenho 

Mediano ou 

Abaixo da Média 

 

 

Desempenho 

Insatisfatório/ 

Equipe excluída 

Buritizeiro 5 2 3 0 0 

Ibiaí 3 0 1 2 0 

Lassance 2 1 1 0 0 

Pirapora 7 0 4 3 0 

Ponto chique 1 0 1 0 0 

Santa fé de 

minas 
1 0 1 0 

0 

Várzea da 

palma 
7 6 1 0 

0 

Fonte: BRASIL, 2016b. 

 

QUADRO 5 – Cenário das Equipes de Saúde da Família Participantes do PMAQ-AB na 

Região de Saúde de Pirapora no 2º Ciclo e Respectivas Certificações. 

 

 

MUNICÍPIO 
Nº Equipes 

participantes 

Desempenho 

Muito Acima 

da Média 

Desempenho 

Acima da Média 

Desempenho 

Mediano ou 

Abaixo da Média 

 

Desempenho 

Insatisfatório/ 

Equipe excluída 

Buritizeiro 7 1 6 0 0 

Ibiaí 3 0 3 0 0 

Lassance 3 2 1 0 0 

Pirapora 13 1 8 4 0 

Ponto chique 2 0 0 2 0 

Santa fé de 

minas 
2 0 1 1 0 

Várzea da 

palma 
13 11 2 0 0 

Fonte: BRASIL, 2016b. 

4.3. Sujeitos Envolvidos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram profissionais enfermeiros vinculados em equipes 

certificadas com desempenho muito acima da média, acima da média e mediano ou abaixo da 

média e que participaram da avaliação do 2º ciclo do PMAQ-AB nas equipes em que 

trabalham atualmente.  

A ideia inicial era que participasse da pesquisa uma equipe com cada desempenho 

apurado nos sete municípios, sendo: duas ESFs em Buritizeiro, uma ESF em Ibiaí, duas ESFs 
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em Lassance, três ESFs em Pirapora, uma ESF em Ponto Chique, duas ESFs em Santa Fé de 

Minas e duas ESFs em Várzea da Palma, totalizando uma amostra de treze ESFs. No entanto, 

após análise do período de vinculação dos enfermeiros nas equipes, identificou-se a presença 

de apenas um enfermeiro participante da avaliação no 2º ciclo no município de Buritizeiro e 

em Lassance e nenhum enfermeiro participante no município de Ibiaí. Portanto, dos sete 

municípios da região de saúde, apenas o município de Ibiaí não participou da pesquisa e das 

duas equipes esperadas para participarem nos municípios de Buritizeiro e Lassance, apenas 

uma de cada município participoudo estudo.  

Para definição dos sujeitos, foi realizado o levantamento da quantidade de equipes 

certificadas e o desempenho de cada umadelasem cada município. Após o levantamento da 

certificação de cada equipe, foi identificado junto ao Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (SCNES) e a partir de informações disponibilizadas pelos gestores 

municipais de saúde, quais as equipes mantinham os mesmos enfermeiros vinculados desde a 

avaliação do 2º ciclo do PMAQ-AB, ocorrida em 2013, tendo sido identificado o número final 

de dez equipes e, consequentemente, dezsujeitos.  

Tendo em vista que foi selecionada uma equipe com cada desempenho em cada 

município, vale ressaltar que nos locais onde foram encontradas mais de uma equipe com 

mesmo desempenho e profissionais vinculados desde a avaliação do 2º ciclo, a escolha da 

equipe foi de acordo com o tempo de vinculação do enfermeiro nas mesmas. Foi escolhida 

àquela em que o enfermeiro apresentou maior tempo de vinculação.   

A escolha dos participantes atendeu ao critério de homogeneidade ampla, que, 

segundo Turato (2013), corresponde ao fato do grupo a ser estudado guardar características 

em comum a todos os sujeitos que compõem a amostra, no caso deste estudo, enfermeiros e 

que possuam vínculos com as ESFs desde a avaliação do 2º ciclo. 

A escolha do profissional enfermeiro deu-se pelo fato de não ser um profissional 

neutro na equipe, além de não atuar somente com saberes e práticas técnicas, mas estar 

sempre aberto às necessidades emergentes das Políticas Públicas e Programas (BACKES et 

al., 2012). Também pelo fato de serem, na grande maioria, os profissionais das equipes que 

são entrevistados durante a avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2016d). O que pode 

ser confirmado por SEIDL et al. (2014), que traz que dentre os profissionais respondentes do 

PMAQ-AB, 92,3% são enfermeiros, sendo que este resultado pode ser explicado pela maior 

proporção de enfermeiros que assumem a coordenação das EAB em relação aos demais 

profissionais.  
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4.4. Instrumento de Coleta 

 

 Foi utilizada neste estudo a entrevista individual semiestruturada. Para Minayo e 

Gomes (2015), a entrevista é uma conversa a dois, realizada por iniciativa do entrevistador. A 

entrevista foi semiestruturada, já que de acordo com as autoras, combina perguntas em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem necessitar se 

prender à indagação inicialmente formulada.  

A técnica de entrevista semiestruturada foi escolhida pela sua capacidade de apreender 

dados de natureza subjetiva relacionados às atitudes, aos valores e as opiniões dos sujeitos, 

simultaneamente, atores dos processos (JUNIOR; MARTINS, 2014). O roteiro da entrevista 

(APÊNDICE A) foi construído pela pesquisadora de forma que os sujeitos participantes 

sentissem à vontade para expressar suas percepções quanto ao impacto da avaliação do 

PMAQ-AB no dia a dia das equipes, bem como identificar, sob o olhar dos profissionais, se as 

equipes mantêm a organização do trabalho continuamente, para além do período avaliativo. 

Portanto, a entrevista contemplou questões que buscaram confirmação ou refutação das 

hipóteses, bem como respostas ao objetivo geral e específicos da pesquisa a partir de questões 

relacionadas à implantação do PMAQ-AB.  

Foi realizado um estudo piloto em uma ESF não incluída na amostra da pesquisa, mas 

com características semelhantes às selecionadas. A aplicação da entrevista como estudo piloto 

ocorreu em uma ESF do município de Pirapora/MG, em função da facilidade de acesso e foi 

importante para o aprimoramento do instrumento de coleta.  

 

4.5. Aspectos Éticos 

 

 Os aspectos éticos da pesquisa estão de acordo com a Resolução nº 466, de 2012, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, quedefine normas éticas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - Parecer 

Consubstanciado nº 1.701.201 (ANEXO A). O projeto teve apreciação e concordância 

institucional da diretoria da GRS de Pirapora/MG e dos secretários de saúde dos municípios 

de jurisdição da GRS, que autorizaram a realização da pesquisa nos territórios, através da 

assinatura da carta de anuência ou de coparticipante (APÊNDICE B e C). 
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4.6. Coleta de Informações 

 

A coleta de informações foi realizada nos seis municípios elegíveis nos meses de 

agosto a dezembro de 2016. A pesquisadora esclareceu aos sujeitos envolvidos, os objetivos, 

riscos, benefícios e resultados da pesquisa, utilizando o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE D). Os profissionais deram seu consentimento através da 

assinatura e rubrica em todas as páginas do TCLE. As entrevistas foram agendadas 

previamente pela pesquisadora com os profissionais participantes, através de contato 

telefônico, sendo todas marcadas na própria UBS. 

A pesquisadora solicitouautorização dos profissionais para gravação das entrevistas. 

Rojas (1999) trata sobre a importância do gravador, como uma forma de preservar o conteúdo 

original e aumentar a acurácia dos dados coletados. Possibilita registrar palavras, silêncios, 

vacilações e mudanças no tom de voz, além de permitir maior atenção ao entrevistado.  

Posteriormente as entrevistas foram transcritas para se iniciar a análise das 

informações, sendo o anonimato dos sujeitos garantido através da utilização de nomes de 

frutas típicas da região (manga, uva, laranja, melancia, banana, abacaxi, tangerina, limão, 

maça e morango).   

Aentrevista foi recorrente, ou seja, após transcritas foram devolvidas aos sujeitos para 

leitura e confirmação das informações oferecidas. Outros questionamentos foram realizados 

pela pesquisadora a fim de complementar o trabalho. A entrevista recorrente, para Aguiar e 

Ozella (2006), corresponde ao fato de após uma primeira leitura, o informante ser consultado 

com o objetivo de eliminar dúvidas, aprofundar colocações e reflexões e permitir uma análise 

conjunta do processo utilizado para a produção de sentidos e significados.  

  

4.7. Análises das Informações 

 

 A forma de tratamento utilizada foi a de Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2011), que consiste no conjunto de técnicas de análises das comunicações que se pretende 

compreender para além dos seus significados imediatos.  

A análise de conteúdo foi organizada em três fases, sendo elas: 1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 

2011). 

1. A pré-análise: A pré-análiseteve por objetivo a organização das falas transcritas, de 

maneira a conduzir a um esquema preciso de desenvolvimento da pesquisa. Foram 
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importantes cinco momentos, sendo eles: a leitura “flutuante”, que correspondeuao 

contato com os trechos das falas. O segundo momento a escolha das falasque foram 

submetidos aos procedimentos de análise, constituindo um corpus. Para escolha das 

falas seguiu-se a regra da pertinência, já que os documentos foram organizados de 

modo correspondente aos objetivos que suscitou a análise (BARDIN, 2011).  

O terceiro momento correspondeu à formulação das hipóteses e dos objetivos.  O 

quarto momento correspondeuàdefinição de pré-categorias que são a menção explícita 

de um tema numa mensagem, partindo do princípio de que o tema possui tanto mais 

importância para o locutor quanto mais frequentemente é repetido. O quinto e último 

momento representou a preparação do material, que tratou de uma preparação formal 

com o alinhamento dos enunciados, padronização e classificação por equivalência 

(BARDIN, 2011). 

2. A exploração do material: Esta fase, longa e fastidiosa, consistiu em operações de 

codificações. A codificação correspondeu ao tratamento das entrevistas, que conforme 

Bardin (2011) corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, 

transformação esta que permitirá atingir uma representação do conteúdo ou da sua 

expressão.  

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os resultados brutos foram tratados 

de maneira a serem significativos e válidos, constituindo as categorias que serão 

utilizadas como unidades de análise (BARDIN 2011). Após a categorização foram 

realizadas inferências, sendo este o processo final de análise.  

Para atingir mais precisamente as significações trazidas pelos sujeitos foi 

utilizada a análise de conteúdo temática, que segundo Minayo (2007), consiste em 

identificar os núcleos de sentido que se fazem presentes em uma comunicação em que 

a presença e frequência signifiquem algo para os objetivos escolhidos. Os trechos 

referentes ao mesmo tema e que foram aglutinados para constituição das categorias e 

subcategorias encontram-se no APÊNDICE E.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram entrevistados um total de 10 enfermeiros, gerando um material composto de 

trinta páginas referentesà transcrição das entrevistas e como cada entrevista durou uma média 

de trinta minutos, foi produzido aproximadamentecinco horas de gravação em áudio. Com 

relação às falas dosprofissionais entrevistados, emergiram oito categorias e 17subcategorias, 

conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 6 – Categorias e Subcategorias de Análise Levantadas a partir das Entrevistas com 

os Enfermeiros, Região de Saúde de Pirapora, Minas Gerais, Brasil, 2016. 

Formação das categorias e subcategorias a partir da entrevista com enfermeiros 

Categorias Subcategorias 
I.O PMAQ-AB como importante 

instrumento de qualificação da APS 

*Ampliação do olhar dos profissionais quanto ao papel da APS 

e das ações a serem desenvolvidas pelas equipes 

*Organização dos processos de trabalho 

*Padronização dasações da APS 

*Melhorias no aporte financeiro e disponibilização de 

materiais para as equipes 

*Instrumento de avaliação e planejamento das ações 

desempenhadas pelas equipes 

II. Metodologia de organização das equipes 

para a certificação do PMAQ-AB 

*Realização de reuniões e Educação Permanente 

*Realização da autoavaliação 

III. A percepção dos profissionais com 

relação à Avaliação Externa do PMAQ-AB 

*A Valorização da Avaliação Externa para a Organização dos 

Processos de Trabalho das Equipes 

*Análises dos profissionais com relação à realização da 

avaliação externa 

IV. Apoio institucional dos gestores 

municipais àsequipes participantes do 

PMAQ-AB 

*Tipos de apoio da gestão às equipes participantes do PMAQ-

AB 

 

V. O recurso do PMAQ-AB e a gratificação 

financeira aos profissionais participantes.  

*Percepção positiva quanto ao recebimento de gratificação 

financeira 

*Insatisfação quanto à metodologia utilizada para a 

gratificação financeira e utilização do recurso financeiro do 

PMAQ-AB 

VI. Os dificultadoresque influenciam na 

certificação e alcance das diretrizes do 

PMAQ-AB. 

*Problemas estruturais (estrutura física, equipamentos, 

insumos, recursos financeiros e rotatividade profissional) 

*Ausência de acesso aos relatórios 

*Mudanças de gestão 

VII. Os facilitadoresque influenciam na 

certificação ealcance das diretrizes do 

PMAQ-AB. 

 

VIII. Percepção quanto à melhoria 

permanente dos padrões de qualidade do 

PMAQ-AB  

*Melhoria e continuidade dos padrões de qualidade 

*Ausência de melhorias e continuidade dos padrões de 

qualidade 

Fonte: Dados interpretados da coleta, (2016).  

 

 



47 
 

 

5.1. O Perfil dos Entrevistados 

 

Os entrevistados e suas respectivas equipes foram distribuídos da seguinte forma pelos 

municípios da Região de Saúde de Pirapora: uma ESF “acima da média” no município de 

Buritizeiro; uma ESF “muito acima da média” no município de Lassance; uma ESF “muito 

acima da média”, uma ESF “acima da média” e uma ESF “mediano ou abaixo da média” no 

município de Pirapora; uma ESF “mediano ou abaixo da média” no município de Ponto 

Chique; uma ESF “acima da média” e uma ESF “mediano ou abaixo da média” no município 

de Santa Fé de Minas; uma ESF “muito acima da média” e uma ESF “acima da média” no 

município de Várzea da Palma. 

Dos dez sujeitos envolvidos na pesquisa, todos eram do sexo feminino, sendo que a 

maioria (seis) apresentaram  idades entre 35 e 39 anos e o restante (quatro), idades entre 29 e 

32 anos. Quanto à escolaridade, sete participantes apresentaram especialização em Saúde da 

Família; duas apresentaram especialização em outras áreas e uma apresentou mestrado em 

Saúde Pública. De acordo com o tempo de atuação de cada participante nas equipes 

selecionadas, foi possível identificar que, oito atuavam nas equipes de três a seis anos e duas 

atuavam nas equipes de seis a oito anos, sendo que nove apresentaram vínculo 

estatutário/efetivo com os municípios e apenas uma, contrato administrativo. Das dez equipes 

participantes na pesquisa, quatro apresentaram certificação “acima da média” e três equipes 

certificação “muito acima da média” e “mediano ou abaixo da média”, respectivamente. 

 

5.2. Análise das Categorias e Subcategorias Elaboradas a partir das Entrevistas com 

os Enfermeiros 

 

A análise das entrevistas permitiu identificar a importância do PMAQ-AB e os aspectos 

positivos do Programa na organização dos processos de trabalho das equipes, além de fatores 

positivos e negativos que podem influenciarna certificação final das equipes.  

 

I – O PMAQ-AB como Importante Instrumento de Qualificação da APS 

 

Esta categoria surgiu a partir do questionamento aos entrevistados sobre a representação 

do PMAQ-AB no dia a dia das equipes e sobre o seu impacto na organização do trabalho. 

Durante o processo de análise, os depoimentos foram estratificados nas seguintes 
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subcategorias: ampliação do olhar dos profissionais quanto ao papel da APS e das ações a 

serem desenvolvidas pelas equipes; organização dos processos de trabalho; padronização da 

APS; melhorias no aporte financeiro e disponibilização de materiais e instrumento de 

avaliação e planejamento das ações desempenhadas pelas equipes. 

 

Subcategoria: Ampliação do Olhar dos Profissionais quanto ao Papel das ESFs e das 

Ações a serem Desenvolvidas pelas Equipes 

 

 Os entrevistados relataram sobre a importância do PMAQ-AB como um programa que 

tem contribuído para aampliação do olhar dos profissionaisquanto ao papel da APS e da 

necessidade das equipes ofertarem um escopo maior de ações relacionadas às diversas linhas 

de cuidado e preconizadas pela PNAB.  

No módulo II, do Instrumento de Avaliação Externa, e que se refere à entrevista com o 

profissional da equipe de AB e verificação dos documentos, o MS traz um elenco de padrões 

de qualidade que devem ser cumpridos pelas equipesa fim de potencializar a abrangência do 

cuidado nas UBSs. Os padrões de qualidade incluem ações que devem ser desempenhadas em 

atendimentos como: planejamento familiar, prevenção do câncer do colo do útero e da mama, 

atenção ao pré-natal e puerpério, atenção à criança desde o nascimento até os dois anos de 

vida, atenção à pessoa com hipertensão arterial, com diabetes mellitus, com obesidade, com 

tuberculose, com hanseníase, com sofrimento psíquico, com deficiência, bem como ações de 

controle e de atenção às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, realização de visita 

domiciliar, promoção da saúde e programas diversos, como, o Programa Saúde na Escola 

(PSE), desenvolvimento de Práticas Integrativas Complementares (PICs) e PBF (BRASIL, 

2016d). 

 Conforme relatos dos entrevistados, muitas ações e atendimentos que fazem parte das 

atribuições da APS e que compõem o instrumento de avaliação externa não eram 

desenvolvidos e priorizados, tendo o PMAQ sinalizado às equipes quanto à necessidade de 

cumprimento de um escopo maior de atividades, permitindo, assim, uma melhoria na 

continuidade e integralidade do cuidado dentro das UBSs. Os trechos abaixo revelam o olhar 

dos profissionais quanto à ampliação da oferta de serviços, anteriormente não 

disponibilizados pelas equipes: 

O PMAQ contribuiu na assistência a saúde da criança, da gestante [...] estamos 

desenvolvendo mais ações, pegando mais públicos, que é criança, os adolescentes, 

os idosos e as doenças que estão nas diretrizes da atenção primária. Por exemplo, no 

1º ciclo nós não estávamos fazendo muito saúde da criança, hoje já tem muita ação 

para a saúde da criança. A puericultura estava falha, aí focamos na puericultura, 
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entende?[...] tentamos organizar o serviço buscando atender todos os públicos 

(UVA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Sempre nós estamos reestruturando alguma coisa, agora nós estamos reestruturando 

a puericultura. Através das orientações dele [PMAQ-AB], nós estamos sempre 

consertando alguma coisa. O nosso primeiro processo de trabalho que foi organizado 

aqui foi o pré-natal e é uma coisa que hoje vem dando certo. Já programamos as 

consultas, a mulher já sai daqui com a próxima consulta agendada, existe a 

preocupação se fez consulta no mês, sobre a necessidade da busca ativa das faltantes 

[...] Agora a gente está reestruturando grupos, pois vimos que estamos deixando a 

desejar (LIMÃO) – Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da 

média.  

  

 

O PMAQ proporcionou uma nova implementação dos programas [...] A gente tem 

conseguido implementar melhor a Atenção Primária e Saúde da Família. A gente 

passou a executar as nossas atividades e cobrar melhores resultados. Agendamos as 

mulheres, por exemplo, para realização do preventivo e exame clínico da mama, se 

elanão vem, fazemos busca ativa imediatamente.  Antes [do PMAQ-AB] não 

tínhamos esta preocupação.  Antigamente a gente fazia só o básico, agora a gente 

consegue fazer uma atenção mais complexa, vamos dizer assim (TANGERINA) – 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

Os trechos acimaapresentam relação com estudos realizados por Pinto, Souza e 

Florêncio (2012) e Pinto, Souza e Ferla (2014), que trouxeram que o PMAQ-AB é um 

processo de avaliação do grau de implantação de diversas ações e programas de tantas outras 

áreas que compõem a PNAB, exatamente as mais estratégicas e que por esse motivo, foram 

priorizadas no programa. 

 Alguns profissionais demonstraram a preocupação em implantar ações para outros 

públicosou ciclos de vida ainda desprovidos de uma atenção programada, a fim de permitir a 

disponibilização dos serviços para um maior número de usuários e, consequentemente, 

melhorar o acesso nas equipes:  

As propostas do PMAQ é a gente garantir e melhorar esse acesso. Porque antes 

tínhamos atenção e programas para alguns clientes, mas às vezes nem todos tinham 

acesso a alguma ação programada.  Hoje, com o PMAQ, a gente conseguiu 

aprofundar melhor sobre o papel da atenção primária [...] (TANGERINA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

[...] agora, por exemplo, vamos trabalhar a saúde do homem e será à noite. E por que 

será à noite?  Estender o horário de atendimento à população, em especial a 

masculina, poderá ser uma forma de garantir que eles participem (LIMÃO) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

A equipe buscou, a partir do que foi pedido nas avaliações, implementar mais  

programas, para melhorar o acesso né? [...] Muita gente que ainda não tinha pisado 

os pés na unidade começou a comparecer na unidade após convite e marcação de 

consultas programadas (MORANGO) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média.  
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O PMAQ-AB tem possibilitado uma avaliação das equipes quanto ao desenvolvimento 

de suas ações, sendo que, estudos de Reis et al. (2013) trazem sobre a importância das equipes 

desenvolverem mecanismos de avaliação dodesempenho da ESF como porta de entrada do 

SUSe integralidade das ações a partir de uma discussão crítica das ações já 

implementadas.Para os autores, a ESF, ao pretender reorientar a atenção à saúde no SUS, 

precisa ter suas unidades funcionando para atender a necessidade do usuário, para diminuir as 

barreiras de acesso e melhorar a utilização dos serviços. Como exemplo, a atenção à saúde do 

homem que trabalha durante o dia e não consegue acessar os serviços disponíveis nesse 

horário, fragilizando a APS como porta de entrada para o SUS destes usuários e acarretando 

sobrecarga nos serviços de urgência com casos não urgentes. 

O aumento das ações programadas desempenhadas pelas ESFs vem ampliando o 

entendimento dos profissionais e dos usuários sobre as atribuições e responsabilidade das 

equipes, o que poderá garantir um fortalecimento sobre o real papel da APS e, consequente, 

reorganização do modelo de atenção à saúde, ainda direcionado à doença e ações curativas:  

Porque PSF antigamente trabalhava como postão, que o usuário só procurava 

quando precisava de uma consulta médica e pronto! As pessoas não tinham a visão 

da importância da unidade de saúde dentro do seu bairro, não tinham a visão 

realmente do que é o PSF, que ele é também preventivo. Não reconheciam a 

importância de trabalhar com grupos e as diversas faixas etárias. Que cada grupo 

tem que ser trabalhado de uma forma, criança, adolescente, adulto, mulher, homem. 

E hoje as pessoas já estão tendo este entendimento (MAÇA) - Equipe certificada no 

2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Com o PMAQ conseguimos compreender a complexidade que é a Equipe Saúde da 

Família. Fazíamos, mas não conseguíamos ter esta noção da complexidade que é 

você pegar cada programa individualmente e trabalhar ele [...] veio pra dá um leque, 

um horizonte nas equipes que estavam muito fechadas para o que de fato é a 

proposta da Saúde da Família [...] antigamente a gente fazia só o básico, agora a 

gente consegue fazer uma atenção mais complexa, vamos dizer assim [...] mostra o 

tempo todo que o saúde da família não é bem isso que estamos fazendo não, é isso 

aqui (TANGERINA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou 

abaixo da média.  
 

 

 Estudos trazidos por Cunha et al, (2013) reforçam que a ampliação do escopo de ações 

desenvolvidas pelas ESFs visa garantir que as equipes cumpram um conjunto de ações e 

serviços que vão além da assistência médica, estruturando-se com base no reconhecimento 

das necessidades da população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os 

usuários dos serviços e os profissionais de saúde em contato permanente com o território.  

 Podemos inferir, portanto, que o PMAQ-AB tem sido importante no fortalecimento de 

um modelo de atenção à saúde que não seja apenas curativista, mas também promocional, 

preventivo e com atuação nos diversos determinantes da saúde. Além de incorporar, também, 
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o desenvolvimento de atividades nas UBSs através de um pensamento sistêmico, que no 

âmbito da abordagem familiar, pode ser identificada como o acompanhamento longitudinal de 

todos os integrantes da família, possibilitando aos profissionais da APS uma visão holística e 

biopsicossocial, do indivíduo e de sua família.  

 

Subcategoria: Organização dos Processos de Trabalho 

 

O PMAQ-AB envolve uma gama de compromissos para uma certificação satisfatória 

das equipes, dentre eles, a organização do processo de trabalho. O processo de trabalho é um 

dos elementos avaliados durante a avaliação externa, sendo que, na perspectiva do 

profissional, avaliam-se, por exemplo, a implantação de dispositivos como o território, a 

população adscrita, a organização dos prontuários, a organização da agenda, o acolhimento da 

demanda espontânea, a estratificação de risco das condições crônicas, ferramentas de gestão 

do cuidado e gestão colegiada do processo de trabalho, etc. (BRASIL, 2016d). 

Os depoimentos dos profissionais demonstraram que a avaliação do PMAQ-AB tem 

garantido mudanças positivas em diversos dispositivos dos processos de trabalhonas equipes, 

entre eles: a classificação de riscos das condições crônicas, a construção da agenda 

programada, a organização dos fluxos dos pacientes, a organização dos prontuários, das folhas 

de rosto e dos envelopes-família, a utilização do mapa do território, o reconhecimento da 

população e do estado de saúde dos usuários. Tais situações podem ser verificadas pelos 

seguintes relatos: 

O impacto da avaliação na organização dos processos é visível. O PMAQ ele preza o 

tempo todo pela organização do processo do trabalho, se você tem um processo 

organizado você consegue alcançar resultados mais visíveis. Então eu percebo que 

tudo ele foca pra esse lado do processo de trabalho, então é o nosso carro chefe aqui. 

Sempre nós estamos reestruturando alguma coisa [...] (LIMÃO) - Equipe certificada 

no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

  

Eu acho que o primeiro ponto positivo do PMAQ é a questão organizacional. A 

organização de fluxos, a organização da folha de rosto e dos prontuários nos 

envelopes da família, que era por ordem alfabética e agora é por núcleo familiar.  

Então acho que o ponto principal foi o organizacional [...] (MAÇA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

O PMAQ trouxe a necessidade da gente começar a definir fluxos, já que não 

seguíamos fluxos para nada (LARANJA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

O PMAQ contribuiu na organização dos prontuários [...] ampliou a visão sobre todos 

os processos de trabalho. E fica mais organizado o serviço, a gente começa a conhecer 

realmente o mapa do território, conhecer o que temos, a nossa realidade. Sei quantas 

gestantes eu tenho hoje, quantas crianças, se o cartão de vacina está em dia ou não, se 
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tem cartão espelho. Então fica um serviço mais organizado (UVA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

  

[...] com relação aos processos que conseguimos implantar, melhoramos muito, como 

exemplo a realização de classificação de risco dos pacientes hipertensos, diabéticos e 

gestantes. Não tinha uma agenda programada bacana, agora tem (MORANGO) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Uma das mudançasimportantes trazidas a partir do PMAQ-AB foi a organização do 

prontuário familiar. A organização do prontuário familiar é imprescindível ao acesso e 

qualidade, tendo em vista que garante o registro das informações e permite, de forma ágil, o 

acesso às ações realizadas pela equipe de saúde da família. Estes servem para gerar 

informações capazes de guiar o planejamento das ações em saúde dos profissionais. É, 

portanto, elemento decisivo à atenção prestada à família, reunindo as informações necessárias 

à continuidade dos cuidados a saúde de seus membros, além de ser um elemento fundamental 

em casos de auditoria ou de conflitos legais e éticos (PEREIRA et al., 2008). 

Com relação à organização dos prontuários nas UBSs, além da averiguação se os 

mesmos estão organizados por núcleos familiares e se existe um modelo padrão de folha de 

rosto para os prontuários individuais, a partir do 3º ciclo foi incorporado como padrão 

estratégico da avaliação do PMAQ-AB a implantação do prontuário eletrônico pelas equipes 

(BRASIL, 2016d). Nessa perspectiva, é provável que esse padrão ainda não seja bem avaliado 

em todos os municípios da Região de Saúde de Pirapora/MG na avaliação externa do 3º ciclo, 

tendo em vista que três municípios implantaram o prontuário eletrônico, mas com a utilização 

ainda incipiente pelas equipes.  

A obrigatoriedade dos registros também foi percebida pelos profissionais de saúde 

como ação que tem forte influência na organização dos processos de trabalho e que tem sido 

incorporado nas equipes, conforme relatos abaixo: 

A gente buscaa obrigatoriedade dos registros. É uma coisa que eu acho que a gente 

faltava e o PMAQ ajudou, foi o registro. A gente fazia e não registrava, aí o PMAQ 

chegava e perguntava “vocês fazem isso? Me prove”. A gente não tinha prova de 

nada. Com isso a gente começou a registrar muito mais do que a gente registrava 

antes do PMAQ (MORANGO) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

acima da média.  

 

 

O importante do PMAQ também foi o fato de que quando ele pede um resultado ele 

exige um registro de tudo, então reforça aquilo que a gente sempre fala, de que tudo 

deve ser registrado no prontuário, em um livro. A gente faz muito, mas registra 

pouco [...] No início, inclusive, eu tive muita resistência com registro, hoje eu já não 

tenho mais, pois esse registro fala a favor da gente o tempo todo (LIMÃO) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  
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Vimos o quanto executamos e quanto não estávamos preparados pra expor os 

registros dessa execução. Porque assim, realmente a gente executava, mas não tinha 

como expor isso pra avaliação. Na primeira avaliação tivemos dificuldade de 

demonstrar que fazíamos grupos e outras ações de promoção, aí, depois dessa 

primeira avaliação, sentamos e definimos que a partir daquele momento 

registraríamos tudo (TANGERINA)- Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

 Para Feitosa et al. (2016), a presença de registro das ações desempenhadas constitui 

um elemento de mudança importante para o atendimento de qualidade e comprovação de que 

as atividades são desempenhadas nas equipes. Por esse motivo que, durante a avaliação 

externa são exigidos dos profissionais a verificação dos documentos comprobatórios, como 

exemplo: apresentar mapa do território da equipe; apresentar instrumento de autoavaliação 

preenchido ou um consolidado do instrumento utilizado; apresentar planilha, caderno, ficha 

ou outro documento que comprove que a equipe realiza a coleta atrasada de exame 

citopatológico e de resultados alterados; apresentar relatório, planilha ou lista contendo 

informações que comprove o registro dos usuários com diabetes com maior 

risco/gravidade;apresentar relatório, planilha ou lista contendo informações do que a equipe 

possui de registro dos usuários em sofrimento psíquico; usuário de crack, álcool e outras 

drogas e usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, 

antidepressivos, estabilizadores de humor, etc. (BRASIL, 2016d).  

 

Subcategoria: Padronização das Ações da APS 

 

 Os relatos dos profissionais demonstraram a importância do PMAQ-AB na 

padronização das ações das equipes, permitindo, inclusive, o alinhamento entre todas elas, 

tendo em vista a utilização de padrões de qualidade e indicadores universais presentes no 

Instrumento de Avaliação Externa e Manual Instrutivo do PMAQ-AB:  

Considero que a disponibilização de protocolos com os padrões de qualidade 

favoreceram bastante a organização das equipes, porque a gente passa a trabalhar 

menos no achismo e mais com essas evidências O PMAQ trouxe a necessidade da 

gente começar a obedecer e seguir os protocolos (LARANJA) - Equipe certificada 

no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

Então eu acho que houve um alinhamento muito grande entre todas as equipes, todo 

mundo tem os mesmos padrões e metas a serem cumpridas. Então todo mundo 

alinhou a organização da equipe e você sabe pra que está fazendo. Eu preciso fazer 

isso por causa disso, não é aquela coisa solta. O PMAQ trouxe um alinhamento, 

ainda não chegamos no que se deveria, mas já melhorou 90% (MAÇA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  
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[...] é um instrumento maravilhoso que inventaram pra Saúde da Família, porque 

muitos colegas que chegam nas equipes sem especialização e vivência, fazem de um 

jeito, já quem tem alguma experiência, faz de outro. Então fica uns trabalhando de 

uma forma e outros de outra, sem sintonia. E aí, de repente, você percebe como as 

equipes e profissionais estão falando idiomas totalmente diferentes. E o PMAQ veio 

pra isso, independente se você tem vivência ou não em saúde da família, ele dá 

diretrizes (TANGERINA) – Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

mediano ou abaixo da média.  

 

 

A certificação do PMAQ é norteada por padrões de qualidade que permitem a 

comparabilidade de desempenho entre as equipes participantes, como também do desempenho 

da própria equipe consigo mesma a partir da verificação dos resultados anteriores, 

considerando a realização da autoavaliação, dos resultados dos indicadores e da avaliação 

externa (BRASIL, 2013a).  

A disponibilização dos instrumentos avaliativos para utilização durante a avaliação 

externa, bem como a definição de indicadores a serem avaliados, também tem potencializado 

a supervisão que é realizada pelo Núcleo de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS) da GRS de 

Pirapora. Enquanto representante da APS da SES/MG na Região de Saúde de Pirapora/MG, 

percebo os instrumentos disponibilizados como importantes dispositivos para apoio aos 

municípios na organização das suas atividades. 

 

Subcategoria: Melhorias no Aporte Financeiro aos Municípios e Disponibilização de 

Materiais para as Equipes 

 

O PMAQ-AB mostrou uma importante mudança quantitativa e qualitativa do 

financiamento federal da AB, tanto através do aumento absoluto do recurso financeiro 

realizado para a AB, como pelo novo modo de financiar, que relaciona a transferência ao 

enfrentamento de nós críticos encontrados nas EAB. Portanto, o aspecto qualitativo de 

financiamento está associadoà melhoria da qualidade dos serviços e o aspecto quantitativo, ao 

valor transferido aos municípios, propriamente dito (PINTO, 2014). O aumento financeiro do 

recurso para a AB é percebido por alguns profissionais como importante mecanismo na 

qualificação da assistência oferecida nas equipes, por ser um recurso específico da APS e que 

pode ser investido no custeio da mesma, conformetrechos abaixo: 

[...] tem recurso e este recurso pode ser investido na equipe. [...] eu acho muito 

interessante principalmente por causa dos recursos financeiros, dá pra melhorar 

bastante coisa, do que não tinha né? (ABACAXI) – Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho muito acima da média.  

 

O PMAQ auxilia o município na qualificação, tanto com a ajuda financeira para 

melhorar a infraestrutura, comprar material [...] esta ajuda de custo que o PMAQ 
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proporciona é muito importante. Nós podemos cobrar que este dinheiro seja usado 

apenas com a atenção primária. Eu acho que foi muito bom, pois tem um foco na 

atenção primária e atualmente falta menos materiais na unidade, do que antes 

(MANGA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da 

média.  

 

 

O PMAQ-AB pode estar contribuindo para a melhoria das condições de 

funcionamento das UBSs, tendo em vista que os profissionais associaram o processo 

avaliativo do PMAQ a uma maior facilidade para o recebimento de materiais em algumas 

unidades. Entrevistados relataram que,quando determinados materiais estão relacionados aos 

padrões de qualidade do PMAQ-AB ou equivalem aos padrões avaliados, as equipes 

conseguem obtê-los com maior facilidade, o que pode ser verificado nos relatos abaixo: 

Ele também tem forçado que algumas coisas aconteçam de forma mais rápida na 

equipe. Por exemplo, um material que o PMAQ cobra que tem que ter e ele está 

estragado, ele chega rapidinho quando cobramos. Ele dá um aperto em todo mundo, 

mesmo que seja para atender a avaliação externa, mas ele chega (BANANA) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

Tudo o que a gente costuma solicitar, eles [a gestão] costumam atender, não 

impedem, masconcordam. Eu não tenho muitos problemas com relação à falta de 

materiais não, faltou menos nesta última avaliação. Sempre falta alguma coisa, mas 

agora é menos, por causa do PMAQ (UVA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média.  

 

 

Mas o que eu observo em relação a nossa equipe é que sempre que demandamos 

algo para a gestão e coordenação e falamos que é visando o processo do PMAQ a 

gente é atendido (LIMÃO) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito 

acima da média.  

 

 

No módulo I, que se refere à observação da UBS e que se encontra no Instrumento de 

Avaliação Externa, o MS traz um elenco de padrões de qualidade distribuídos por 

subdimensões relacionadas à necessidade de diversos materiais e equipamentos para a 

garantia da melhoria do acesso e da qualidade, entre elas: materiais impressos, 

imunobiológicos, testes diagnósticos, insumos para atenção à saúde, insumos para PICs, 

materiais para atendimento de urgência/emergência na unidade e medicamentos do 

componente da farmácia básica, etc. (BRASIL, 2016d). 

No entanto, enquanto profissional da SES/MG e através da realização de supervisões 

nas EAB da Região de Saúde de Pirapora/MG, principalmente em momentos diferentes da 

avaliação externa do PMAQ-AB, ainda é comum a identificação de desabastecimento de 

materiais inerentes ao desenvolvimento das ações de saúde ofertadas pelas equipes, como, 

material para coleta de exame citopatológico, material para curativo, medicamentos para 

administração nas UBSs, etc. Tal ponderação é importante para refletirmos sobre a 
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importância de que a melhoria do acesso e da qualidade nas EAB seja garantida 

ininterruptamentee não apenas com foco no resultado da Avaliação Externa do PMAQ-AB. 

 

Subcategoria: Instrumento de Avaliação e Planejamento das Ações Desempenhadas 

pelas Equipes 

 

 O PMAQ-AB, conforme a perspectiva dos profissionais de saúde pode contribuir para 

a construção de espaços coletivos de discussão e de reflexão sobre o planejamento em saúde, 

em nível local, a partir dos indicadores de monitoramento e desempenho das equipes 

(FEITOSA et al.,2016). Tal reflexão dos profissionais sobre o cotidiano das equipes, como 

uma forma de avaliação dos processos de trabalho diários, pôde ser percebida pelos 

relatosabaixo:  

Então a gente vai priorizando outras coisas e quando o PMAQ vem, ele mostra pra 

gente que não, a prioridade não é essa. A prioridade da equipe é trabalhar melhor 

isso. Então eu acho que dá uma alerta pra gente [...] O PMAQ dá este norte! Dá uma 

chacoalhada na equipe e na reorganização do processo de trabalho [...] Eu acho que 

é mais uma forma da equipe se autoavaliar. Como está meu trabalho? Eu estou 

executando tudo que eu tenho que executar ou tem coisa que tá ficando um pouco à 

parte, um pouco deixado de lado. Eu acho que vem mais é pra isso. Pra permitir uma 

autoavaliação de cada equipe mesmo (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho muito acima da média.  

 

 

Eu acho que foi muito bom, pois é uma alerta pra gente também, né?Permite uma 

avaliação não só da equipe, mas do profissional. Onde eu tô pecando enquanto 

profissional? (MANGA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano 

ou abaixo da média.  

 

 

Nos depoimentos dos profissionais, também houveramrelatosde que o planejamento e 

replanejamento de açõesdesenvolvidas pelas equipesocorremconforme recomendações 

definidas nos instrumentos de avaliação do PMAQ-AB: 

Planejamos a organização tendo como norte os documentos do PMAQ. Vamos 

conferindo o que a gente já tem, porque às vezes tem uma coisinha nova que o 

PMAQ está cobrando e que a gente não faz [...] Então vamos vendo com o 

instrumento o que dá pra equipe fazer, pois tem coisa que nem é responsabilidade da 

equipe (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima 

da média.  

 

 

Eu fui conferindo, também, pelo instrumento de avaliação do PMAQ o que a equipe 

tinha e o que não tinha (ABACAXI) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média.  

 

 

É extremamente importante, pois a gente consegue ver onde está mais falho e atuar. 

Por exemplo, nós percebemos fazendo a agenda que nós temos mais de 10% de 

idosos e a maioria mora sozinho e aí existe uma dificuldade de locomoção. Os filhos 
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trabalham e não tem como trazê-los na unidade e que por isso estavam tendo pouco 

acesso aos serviços, aí percebemos também a nossa falha, pois não estávamos 

fazendo nada para ir até este idoso (MELANCIA) - Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho acima da média.  

 

 

Tais informações também são trazidas por Cruz et al. (2014), que afirmam que o uso 

dos instrumentos de avaliação têm qualificado o trabalho da AB porque possibilita o agir 

reflexivo dos profissionais e orienta as ações das equipes. No entanto, as autoras também 

chamam a atenção para que a avaliação e planejamento não sejam tratados como ferramentas 

meramente burocráticas, mas que, por mais que as avaliações das equipes distanciem da 

imagem desejada, que não haja valorização dos erros, mas sim, ajustes estratégicos 

necessáriosà melhoria esperada.  

 

II – Metodologia de Organização das Equipes para Certificação do PMAQ-AB 

 

Esta categoria emergiu das falas que tinham o objetivo de identificar como as equipes 

têm se organizado para a avaliação do PMAQ-AB. Durante o processo de análise, os 

depoimentos foram estratificados em duas subcategorias, sendo elas: realização de reuniões e 

educação permanente e a realização da autoavaliação. 

 

Subcategoria: Realização de Reuniões e Educação Permanente 

 

Uma estratégia potente para avaliação e organização do processo de trabalho são as 

reuniões de equipe, sendo que elas favorecem a reflexão sobre o andamento das ações, 

atividades e dorumo a se tomar. Compreende-se que a reuniãode equipe é utilizada como um 

espaço paraplanejar, organizar e discutir as ações eproblemas da equipe a serem superados 

(MEDRADO; CASANOVA; OLIVEIRA, 2015). 

Pelos relatos abaixo, percebe-se que uma das principais atividades realizadas pelas 

equipes e gestão para a organização das UBSs e preparação das EAB para a certificação, são 

as reuniões: 

Como temos reuniões toda semana, às vezes não fala o nome PMAQ, mas fala de 

processos e ações cotidianas, que estão dentro do PMAQ. Aquilo que já 

implantamos e estamos conseguindo fazer na rotina, não ficamos discutindo sempre 

nas reuniões não (MELANCIA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

acima da média.  

 

 

Na véspera da avaliação a gente vai fazendo reuniões mais próximas da equipe e da 

gestão. Vai chegando à véspera da avaliação do PMAQ aí vai começando as 
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reuniões, a gestão pra avaliar a gestão e cada equipe para se avaliar (BANANA)  

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

Nós fazemos reuniões mensais quando vai chegando mais próximo e sempre que 

tem alguma coisa nova. Às vezes eu faço reuniões individuais, quando é alguma 

coisa específica para algum profissional e também coletiva, quando é assunto para 

toda a equipe [...] nas reuniões alerto aos integrantes da equipe o que é 

responsabilidade de cada um. Olha você tem que fazer tal coisa assim, o registro é 

seu. Já o que é mais geral, eu já faço com todo mundo da equipe (ABACAXI) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

Percebe-se, também, ser comum o fato das reuniões desdobrarem-se em momentos de 

Educação Permanente em Saúde (EPS). O PMAQ propõe que a EPS seja vista com grande 

potencial provocador de mudanças na rotina dos serviços. Sugere que ela seja incorporada na 

prática cotidiana, garantindo aos seus atores maior capacidade de intervenção e autonomia 

para contribuir para o estabelecimento de práticas transformadoras (PINTO; SOUZA; 

FLORENCIO, 2012). Tal aprimoramento das práticas cotidianas pode ser identificado pelos 

seguintesrelatos: 

O coordenador de APS sentou com a gente e começou a fazer reuniões, dizendo o 

que precisava ser feito. Foi feito capacitações sobre pré-natal e outros atendimentos, 

como também da demanda programada, para poder alinhar como deveria ser feito. 

Quais impressos seriam utilizados, quais os cadernos que iríamos precisar: caderno 

de ata, caderno de PCCU, caderno de mamografias. Após as capacitações, mexemos 

no mapa da unidade, pois o que tínhamos não tinha os marcadores como diabetes, 

tuberculose, entre outros e reorganizamos o serviço (MORANGO) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenhoacima da média.  

 

 
A gente tem algumas reuniões internas e a gestão também se propôs, juntamente 

com as referências técnicas municipais do PMAQ em estarem capacitando todos os 

profissionais, a fim de dar um alinhamento em todos os programas. Então, assim, na 

medida do possível, temos encontros mensais de educação permanente, voltados 

para as ações prioritárias do PMAQ (TANGERINA) - Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho mediano ou abaixo da média.  

  

 

A consolidação da AB como reorientadora do modelo de atenção e o aprimoramento 

das práticas em saúde pressupõe um saber e um fazer em EPS integrado ao cotidiano do 

trabalho e em consonância com os principais objetivos para a melhoria do acesso e da 

qualidade da AB. A Educação Permanente deve pressupor um processo pedagógico que 

contemple desde a aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado 

que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho (BRASIL, 2015a). 

Em análises geradas a partir das entrevistas com os profissionais das equipes 

participantes do PMAQ-AB em nível nacional, ocorrido em 2012 (1º ciclo), identificou-se que 

dentre os entrevistados, 81,1% afirmaram haver ações de educação permanente ofertada pela 
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gestão municipal (SEIDL et al., 2014). Os autores reforçam que a oferta de EPS se constitui 

em uma ferramenta potente de gestão do trabalho, contribuindo não apenas para valorização e 

satisfação do trabalhador como também para maior qualificação do processo de trabalho. 

Apesar dos relatos sobre a presença de reuniões e EPS, não podemos deixar de 

considerar alguns trechos que traduzem a presença desses momentos em períodos próximos à 

avaliação externa, como “Na véspera da avaliação a gente vai fazendo reuniões mais 

próximas da equipe e da gestão – Banana”, “Nós fazemos reuniões mensais quando vai 

chegando mais próximo [da avaliação] – Abacaxi”. Esses recortes demonstram que essas 

ações podem ser realizadas em momentos que antecedem a avaliação externa e não em todas 

as fases do programa, lembrando, que, a EPS é uma das dimensões que compõem o Eixo 

Estratégico Transversal de Desenvolvimento do PMAQ e deve ser ofertada em todas as etapas 

do ciclo do programa.  

 

Subcategoria: Realização da Autoavaliação 

 

A autoavaliação é o ponto de partida do Eixo Estratégico Transversal de 

Desenvolvimento e é um dispositivo que pretende provocar na equipe processos de mudança e 

de novas práticas de atenção, gestão, educação e participação. O PMAQ propõe a 

autoavaliação como instrumento que estimula a análise da equipe quanto ao seu processo de 

trabalho, elencando prioridades para atuação e estratégias para superação dos problemas, 

através de uma matriz de intervenção (BRASIL, 2015a). 

Visando instrumentalizar as equipes e a gestão municipal na realização da 

autoavaliação, o MS desenvolveu a Autoavaliação de Melhoria de Acesso e Qualidade 

(AMAQ), que está presente no DAB disponível em forma física e online. Com essas 

ferramentas é possível responder a autoavaliação e construir uma matriz de intervenção para 

os piores padrões avaliados. Para as equipes que participaram do primeiro e segundo ciclo do 

PMAQ, é fundamental que a autoavaliação anterior e a matriz de intervenção elaborada sejam 

também analisadas, a fim de se observar os avanços entre um ciclo e outro, os desafios que 

persistem e a necessidade de mudança de estratégia de atuação e prioridades (BRASIL, 

2015a). Relatos abaixo demonstram a utilização da autoavaliação e matriz de intervenção por 

alguns profissionais durante o processo de organização das equipes: 

Tivemos momentos de encontro para discutir e organizar as equipes para a 

certificação, principalmente durante o preenchimento do AMAQ, foi fundamental 

este momento. Pois avaliamos o que tínhamos e o que não tínhamos [...]. A equipe 

se preparou para a certificação do PMAQ principalmente através do AMAQ 
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(LARANJA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo 

da média.  

 

 

Nós pegamos o AMAQ e fomos listando o que éramos pior. O que já está ok, 

mantemos; mas o que tá precisando melhorar, aí a gente fez um cronograma de 

atuação. Tem prazo para resolver isso, um prazo para resolver aquilo e depois a 

gente volta pra ver se tá tudo OK (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média.  

 

 

A gente foi organizando com a matriz de intervenção gerada no AMAQ. A gente 

senta com todos os profissionais e faz essa matriz, a partir daí a gente se cobra pra 

está sempre fazendo e corrigindo o que está pior [...] A gente trabalha muito em 

cima da matriz de intervenção (UVA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média.  

 

 

A utilização da autoavaliação pelas equipes também foi uma informação trazida em 

estudo realizado por Pinto, Souza e Florêncio (2012) que apresentaram que, no 1º ciclo, mais 

de 75% das equipes de atenção básica que aderiram ao PMAQ no Brasil utilizaram a AMAQ, 

mostrando um expressivo interesse das mesmas em utilizar instrumentos que permitam a 

identificação e o reconhecimento das principais necessidades e avanços relacionados ao 

acesso e a qualidade da atenção básica.  

Um estudo de Medrado; Casanova e Oliveira (2015) também revelou que no 1º ciclo 

do PMAQ-AB, no estado do Rio de Janeiro, do total das regiões de saúde, 95,8% das equipes 

consideraram os resultados da autoavaliação no planejamento e organização do processo de 

trabalho da equipe. Esse dado é importante, tendo em vista a utilização da autoavaliação pelas 

equipes com o intuito de melhorar a organização e o processo de trabalho das mesmas.  

A utilização da autoavaliação para organização das equipes é positiva, pois permite a 

rápida identificação das subdimensões que exigem maior atenção, permitindo definição de 

aspectos mais críticos para uma intervenção precoce. A autoavaliação permite que se 

identifiquem asequipes com maiores dificuldades de vinculação às diretrizes da ESF, 

permitindo ações da equipe e dos gestores (SILVA; CALDEIRA, 2011).  

Apesar dos relatos dos profissionais sobre a utilização da AMAQ e da matriz de 

intervenção durante o 2º ciclo do PMAQ-AB, é importante uma reflexão se, de fato, o uso 

desses dispositivos estão incorporados por todas as equipes com o objetivo central de 

identificar os problemas a serem superados, tendo em vista que estamos às vésperas da 

avaliação externa do 3° ciclo e agora que muitas EAB da Região de Saúde de Pirapora/MG 

estão iniciando o preenchimento dos instrumentos. É importante refletirmos sobre isso, tendo 

em vista que, mesmo que as EAB realizem o preenchimento da autoavaliação após a 

avaliação externa, existempossibilidades de que o benefício seja limitado ao alcance da nota 
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de 10% na certificação, tendo em vista que a autoavaliação e a construção da matriz de 

intervenção devem corresponder ao ponto de partida para a organização das equipes, já que 

deverá identificar as incorformidades prioritárias a serem corrigidas ao longo do ciclo.  

Em estudo realizado por Cruz et al. (2014), as autoras apontam que, apesar das 

equipes utilizarem a autoavaliação como ferramenta de gestão para reorganização do trabalho, 

ainda permanecem os problemas de articulação da ferramenta com o planejamento e 

adequação da UBS, uma vez que as equipes continuam a adotá-la como algo para se cumprir 

uma exigência e poucopara orientar a mudança permanente e necessária. 

 

III – A Percepção dos Profissionais com Relação à Avaliação Externa do PMAQ-AB 

 

  Ao identificar o impacto do PMAQ-AB no dia a dia das equipes, vários profissionais 

atribuíram um valor significativo à fase da avaliação externa. Nesta categoria emergiram duas 

subcategorias, sendo elas: A Valorização da Avaliação Externa para Organização dos 

Processos de Trabalho das Equipes e a análise dos profissionais com relação à realização da 

avaliação externa. 

 

Subcategoria: A Valorização da Avaliação Externa para a Organização dos Processos de 

Trabalho das Equipes 

 

A avaliação externa corresponde a fase 2 do PMAQ-AB, sendo ela um momento 

crucial para a identificação do desempenho das equipes e da gestão. Esta fase é realizada por 

IEP por meio da verificação de um conjunto de padrões previamente determinados. Nessa 

etapa, um grupo de coletadores de dados, selecionados e capacitados pelas IEP aplicam 

instrumentos para verificação de padrões de acesso e qualidade alcançados pelas equipes e 

pela gestão. Neste momento são realizadas observações de infraestrutura e condições de 

funcionamento das UBSs, entrevista com profissionais das equipes participantes e verificação 

de documentos (BRASIL, 2015a). 

Foi perceptível, através de alguns relatos, afirmações dos profissionais quanto à rotina 

das equipes de se organizarem em períodos que antecedem a fase da avaliação externa do 

PMAQ-AB: 

Agora no 3º ciclo, por exemplo, começamos a discussão, aí como ficamos sem saber 

se teria a avaliação externa do terceiro ciclo, demos uma esfriadinha (MELANCIA) 

- Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  
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Na véspera da visita externa começamos a preparar a casa [...] a gente começa a 

ficar mais atento ao que é avaliado [...] Ele [PMAQ] dá um aperto em todo mundo, 

mesmo que seja para atender a avaliação externa [...] dá uma mexida em toda a 

estrutura da equipe, da gestão, uma pena que depois [da avaliação externa] a gente 

acaba relaxando um pouquinho (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média.  

 

 

A gente vai sentar... Nós até começamos a fazer algumas coisas...aí demos uma 

parada, em função do atraso na visita externa no 3º ciclo (MANGA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

[...] eu acho que a avaliação externa deveria ser mais frequente,porque às vezes a 

gente fica esperando por um tempo e não vem,  passa mais pra frente, não segue o 

cronograma. Então eu acho que deveria ser uma coisa fixa mesmo, por exemplo, 

todo início do ano ele vem. Deveria ser uma coisa certa e cumprir com o 

cronograma. Porque acaba que se ele vier certo, aqueles profissionais que só 

esperam a visita externa pra fazer, acabam que vão seguir o ano todo correto, né? 

(ABACAXI) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da 

média.  

 

 

O PMAQ-AB, ao focar numa dimensão ampliada do processo de trabalho, ousa 

estimular a implantação de dispositivos que sejam provocadores de mudança no processo de 

trabalho cotidiano. Assim, trata-se de uma política nacional que deve estimular os atores a 

organizar todos os processos de trabalho, gestão do cuidado e gestão da AB de forma contínua 

(PINTO; SOUZA; FLORÊNCIO, 2012). No entanto, por mais que as normativas e fases do 

PMAQ-AB reforcem a importância de que as mudanças devam ocorrer continuamente, na 

prática, é nítida a valorização da organização das equipes na véspera da avaliação externa, o 

que pode enfraquecer as ações que devem ser ofertadas rotineiramente aos usuários.  

É importante uma aplicação do pensamento sistêmico pelos gestores e trabalhadores 

da AB ao participarem do PMAQ-AB, de forma que não se busque alcançar objetivos parciais 

do mesmo, como a contrapartida financeira, mas, de fato, a melhoria dos serviços ofertados 

pelas EAB. O trecho abaixo retrata essa possível fragmentação dos objetivos a serem 

alcançados:  

Na verdade é uma cobrança em cima de recursos, muitas vezes não é visto como 

uma forma de organização, uns enxergam, outros não. Percebo que alguns enxergam 

apenas como uma forma de vir mais dinheiro para o município (LARANJA) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

Eu percebo que muitas vezes ficam todos muito preocupados com o incentivo 

financeiro e às vezes o instrumentoqualidade, no sentido qualitativo está ficando 

sem cobrar [...] (TANGERINA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

mediano ou abaixo da média.  
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 A supervalorização da Avaliação Externa pode estar relacionada, conforme estudos de 

David e Camargo (2013) ao medo do impacto político de uma avaliação negativa, vista como 

sinônimo de incompetência ou de baixa capacidade técnica dos profissionais. Tal pensamento 

pode tornar a avaliação em saúde uma ação tecnicista e burocrática, que se preocupa com os 

resultados, mas com o objetivo de evitar sanções administrativas, como corte no repasse de 

recursos federais para a saúde, mas com pouca ou nenhuma reflexão coletiva sobre o impacto 

no trabalho e na assistência ofertada. 

 

Subcategoria: Análises dos Profissionais com Relação à Realização da Avaliação 

Externa  

 

 Com relação à Avaliação Externa, os profissionais transmitiram a necessidade de 

revisão de alguns processos, como o fato das avaliações terem sido realizadas por 

profissionais com pouca vivência nos processos de trabalho da AB, como também críticas 

quanto ao tempo dispensado à avaliação pelos avaliadores, tendo sido considerada superficial, 

o que permitiu, inclusive, que algumas informações pudessem ser mascaradas pelos 

entrevistados:  

Acho que o avaliador vir aqui em uma hora, como foi da última vez, na correria que 

veio não retrata a verdadeira realidade das unidades. Se o profissional entrevistado 

quiser maquiar, consegue fazer isso, se você quiser falar a verdade, você fala. Acho 

que deveria ser uma avaliação mais minuciosa, que eles viessem com mais 

frequência ou com mais tempo (MORANGO) – Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média.  

 

 

Tal situação relatada pode ser justificada pelo estudo de Rodrigues; Santos e Pereira 

(2014), que demonstraram que as entrevistas em um curto tempo podem estar relacionadas à 

compatibilização do tempo exigido pelo MS para a realização das avaliações e às condições 

geográficos e imprevistos locais, como exemplo, feriados.  Sendo importante que essas 

questões sejam superadas através de planejamento e replanejamento flexível, aliado a isso, a 

possibilidade de ter profissionais que conheçam a realidade, a região e os aspectos 

relacionados à cultura também pode contribuir positivamente com as datas previamente 

combinadas. 

Uma lição importante aprendida desse processo de avaliação externa está relacionada 

ao planejamento flexível e contínuo, remetendo à ideia de um processo que deve ser revisto 

continuamente (RODRIGUES; SANTOS; PEREIRA, 2014). Uma confirmação desse 
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aprimoramento que vem ocorrendo desde a primeira avaliação externa, pode ser verificada 

pela fala abaixo:  

Tenho uma crítica com relação aos avaliadores, que acho que já até mudou pra 

próxima avaliação, mas a gente percebia que tinham avaliadores que vinham 

totalmente engessadas. Sem ter conhecimento nenhum do que é atenção básica e 

quais são os processos de trabalho. É importante pegar pessoas que realmente atuem 

na atenção primária [...] eu observei que na primeira avaliação a equipe não foi 

visitada por um enfermeiro, já na segunda avaliação foi e aí foi bem mais produtivo, 

porque ele pegava o que eu tava falando (LIMÃO) - Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho muito acima da média.  

 

 

Críticas ao processo de Avaliação Externa, como a ocorrida acima, pode ter 

contribuído com o replanejamento de algumas ações pelo MS, como a publicação recente do 

material intitulado “Manual para o trabalho de campo – PMAQ – 3º ciclo (Avaliação 

Externa)”. No manual são apresentadas orientações sobre o perfil necessário aos profissionais 

de campo, seleção e formação, além das responsabilidades e atribuições dos integrantes, 

buscando, assim, a eficiência da coleta de dados.  

Para que a Avaliação Externa tenha eficiência, é fundamental que todos os atores 

envolvidos colaborem de forma efetiva para o bom andamento da mesma. Após definição 

acerca do perfil desejado dos profissionais, as IEP assumem a responsabilidade por selecionar 

e capacitar às equipes de trabalho de campo, sendo que as mesmas, para avaliação externa do 

3º ciclo, serão compostas por supervisores e entrevistadores (BRASIL, 2017).  

O perfil da equipe de campo ficou definido, conforme Brasil (2017), como: 

supervisores - possuir nível superior completo, preferencialmente na área da saúde; possuir, 

pós-graduação na área de AB, Saúde Coletiva ou Saúde Pública; ter experiência em pesquisa 

de campo; ter disponibilidade durante o período da fase de Avaliação Externa do PMAQ para 

viagens; ter capacidade de liderança, comunicação e relacionamento interpessoal e em grupo; 

ter total disponibilidade para participar de todas as etapas de seleção e formação. Para perfil 

dos entrevistadores, os profissionais devem possuir nível superior completo, 

preferencialmente na área da saúde; ter experiência em pesquisa de campo; ter disponibilidade 

durante o período da fase de Avaliação Externa do PMAQ para viagens; ter capacidade de 

comunicação e de relacionamento com a equipe de trabalho; ter total disponibilidade para 

participar de todas as etapas daseleção e formação (BRASIL, 2017).  

No que tange a qualificação do processo de seleção e formação dos supervisores e 

entrevistadores, orienta-se que as etapas sejam realizadas em momentos diferentes. A seleção 

envolve a fase inicial para a contratação dos candidatos com os perfis desejados, já a etapa de 

formação é o momento posterior, em que os profissionais selecionados são formados e 
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capacitados no conteúdo essencial para a compreensão e atuação no trabalho de campo 

(BRASIL, 2017).  

Diante desse processo criterioso de seleção e formação definido pelo MS e realizado 

pelas IEP, espera-se que situações relacionadas ao perfil do avaliadorsejam superadas nas 

próximas Avaliações Externas.  

 

IV – Apoio Institucional dos Gestores Municipais às Equipes Participantes do PMAQ-

AB 

 

Durante as entrevista os profissionais foram questionados sobre como os gestores e 

coordenadores municipais apoiam as equipes durante o ciclo do PMAQ-AB, a fim de que 

obtenham uma certificação positiva no programa de avaliação. Nesta categoria emergiu uma 

subcategoria, sendo ela: tipos de apoio da gestão às equipes participantes do PMAQ-AB.  

 

Subcategoria: Tipos de Apoio da Gestão às Equipes Participantes do PMAQ-AB 

 

O apoio institucional deve ser pensado como uma função gerencial que busca a 

reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e 

avaliação em saúde. Ele deve assumir como objetivo a mudança nas organizações, tomando 

como matéria-prima os problemas e tensões do cotidiano. Pressupõem-se o esforço de 

transformar os modelos de gestão verticalizados em relações horizontais que ampliem a 

democratização, autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, baseados em 

relações contínuas e solidárias entre apoiador e equipe (BRASIL, 2015a). Vários entes atuam 

como apoiadores institucionais das equipes de saúde para o PMAQ-AB, dentre eles: o MS, os 

Conselhos de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), as coordenações estaduais e a 

gestão municipal, sendo esta última, a instituição com maior capilaridade e potencial para 

atuarem na micropolítica do cotidiano das equipes (BRASIL, 2015).  

Alguns relatos demonstraram que este apoio por parte da gestão municipal ocorre 

rotineiramente:  

A gente sempre tem o apoio e eles [gestores] sempre vêm também na unidade 

verificar como está o processo de trabalho e se a gente precisa de alguma coisa. Tem 

apoio constante, têm reuniões, visitas nas unidades, reuniões tanto em grupo como 

específicos (ABACAXI) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito 

acima da média.  
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A equipe é apoiada em momento diferentes da avaliação do PMAQ, na maioria das 

vezes não com a palavra PMAQ, mas surgiu alguma coisa a gente tenta resolver. A 

discussão com a gestão é realizada geralmente com um representante da equipe, aí o 

representante é que dissemina a informação para a equipe (MELANCIA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Com base nos resultados da análise realizada por Cruz et al. (2014) a partir dos dados 

nacionais da avaliação externa do PMAQ-AB realizada em 2012, ficou identificado que as 

equipes, mesmo que de forma diferenciada, declaram receber apoio para o planejamento e 

organização do processo de trabalho, sendo esse apoio dado, em sua maioria, por profissionais 

da gestão, por apoiador institucional ou profissionais da vigilância em saúde. As regiões, em 

sua maioria, consideram boa e muito boa à contribuição do apoiador na qualificação do 

processo de trabalho e no enfrentamento dos problemas continuamente, sendo uma exceção a 

região Norte do país, que apresentou o maior percentual de insatisfação. 

Assim como a nível nacional, percebe-se pelos relatos dos entrevistados que alguns 

apresentam insatisfação com o apoio institucional recebido. Alguns trechos retratam que o 

apoio institucional ocorre prevalentemente às vésperas da avaliação externa do PMAQ-AB e 

não durante todo o ciclo, o que pode vir a comprometer a melhoria contínua dos processos de 

trabalho, bem como o envolvimento e motivação dos profissionais:  

Então assim, o apoio é muito em função só das datas do PMAQ e não de todo o 

processo em longo prazo. Passou PMAQ, acabou também, não se fala mais em 

PMAQ. Eu acho que deveria manter essas reuniões a longo prazo, já pra ir se 

preparando para o próximo ciclo. O que vocês tiveram de dificuldade pra gente já ir 

melhorando e não ter stress na próxima avaliação (BANANA) - Equipe certificada 

no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

O apoio da gestão e coordenação considero que é mais pontual. É nítido que eles 

preocupam mais com o período que antecede a avaliação externa, eu percebo que 

quem envolve mais com a necessidade disso ser um ciclo é o enfermeiro dentro da 

equipe (LIMÃO) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da 

média.  

 

 

A equipe não se encontra motivada para participar do PMAQ, principalmente pela 

presença e apoio da gestão de forma pontual. Já que vem todos numa euforia pra 

gente colocar tudo em ordem, depois baixa a bola, coordenação some, a equipe 

formada para apoio some e a equipe que se vira. Acho que a falta de empenho da 

gestão influencia na motivação da equipe para conseguir alcançar o padrão que o 

PMAQ exige (MORANGO) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima 

da média.  

 

 

O apoio da gestão e coordenação vai mais quando está perto da visita. Têm uma 

cobrança antes, mas a preocupação maior é próximo da visita. É um apoio com 

cobrança da gente, pra tá fazendo tudo direitinho. O apoio tem um peso maior perto 

da avaliação, é mais presente, mais participativo neste período (MANGA) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média.  
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 Estudo de Pinto, Souza e Ferla (2014) reforça a necessidade dos municípios 

implantarem e/ou qualificarem os padrões de qualidade destacados no programa; adequar-se 

às exigências de informação e monitoramento; além de desenvolver ações de educação 

permanente e de apoio institucional às equipes em todas as ações e fases do programa. Para 

eles o PMAQ-AB tem estimulado o apoio institucional como uma função gerencial que busca 

a reformulação do modo tradicional de se fazer gestão em saúde. No entanto, ao analisarmos 

os relatos dos profissionais da Região de Saúde de Pirapora/MG percebemos insatisfações 

pelo fato do apoio não ser permanenteem todas as etapas do programa. 

 

V – O Recurso do PMAQ-AB e a Gratificação Financeira aos Profissionais 

 

 Durante as entrevistas, os profissionais foram indagados quanto à motivação em 

participarem do PMAQ-AB, tendo em vista a mesma ser voluntária em todas as suas fases, 

sendo que as falas relacionaram a motivação, em sua grande maioria, à execução do recurso 

financeiro do PMAQ, no que tange a gratificação financeira aos profissionais. Ora os 

profissionais demonstraram uma visão positiva quanto à gratificação financeira repassada aos 

integrantes da equipe, ora demonstraram, também, uma visão negativa sobre a forma como a 

gratificação é realizada em alguns municípios, emergindo, assim, duas subcategorias: 

percepção positiva quanto ao recebimento de gratificação financeira e insatisfação quanto à 

metodologia utilizada para a gratificação financeira e utilização do recurso financeiro do 

PMAQ-AB. 

 

Subcategoria: Percepção Positiva quanto ao Recebimento de Gratificação Financeira 

  

O PMAQ-AB tem caráter voluntário para a adesão tanto das equipes quanto dos 

gestores do SUS, partindo do pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e 

proatividade dos atores envolvidos. A adesão ao PMAQ e a incorporação de processos 

voltados para a melhoria do acesso e da qualidade da AB pressupõe o protagonismo de todos 

os atores envolvidos durante o processo de implementação do programa e a natureza 

voluntária para sua participação está associada à ideia de que o reforço e a introdução de 

práticas vinculadas ao aumento da qualidade da AB somente poderão se concretizar em 

ambientes nos quais os trabalhadores sintam-se motivados e se percebam essenciais para o seu 

êxito (BRASIL, 2015a). 
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Com relação a esta motivação, algumas falas revelaram que o repasse financeiro, a 

título de gratificação, tem contribuído ou contribuiria para que os profissionais sintam-se 

valorizados, contribuindo, assim, para a potencialização do programa na melhoria do acesso e 

qualidade, como segue abaixo: 

Deveria ter um incentivo. Não me sinto muito motivada. Exige muito do processo de 

trabalho e pouca remuneração. Nós nunca recebemos nenhuma gratificação. Na 

época da 2ª avaliação tivemos que fazer hora extra para sair tudo bem [...] (UVA) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

O ponto principal [do PMAQ] foi o organizacional e depois o motivacional, porque 

todo mundo gosta de ser gratificado quando se alcança o objetivo proposto (MAÇA) 

- Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Os integrantes da equipe sentem motivados a participarem do PMAQ, 

principalmente depois da gratificação financeira. Eu vou ter que sempre falar nisso, 

pois eu vejo isso como muito positivo [...] Nós reconhecemos como uma valorização 

profissional essa gratificação em cima dos indicadores (LIMÃO) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

A gratificação financeira corresponde ao pagamento por desempenho ou 

financiamento baseado em resultados e consiste na transferência de recursos adicionais aos 

profissionais, condicionada a resultados alcançados em face de ações ou metas mensuráveis e 

predeterminadas. Pagamento por desempenho na saúde objetiva incentivar condutas 

individuais ou coletivas para a obtenção de melhores resultados ou de padrões de qualidade na 

oferta de serviços de saúde (BARRETO, 2015).  

Apesar de não ser obrigatório aos gestores o repasse do recurso financeiro do PMAQ-

AB como gratificação financeira é importante que a utilização dos recursos esteja associada 

ao custeio da AB naquilo que o município e equipes julgarem possuir potencial de 

contribuição para o avanço dos objetivos do programa, passando por melhorias das condições 

de trabalho até a instituição de premiações por resultados alcançados (PINTO; SOUZA; 

FERLA, 2014). 

Para Moraes e Iguti (2013), a remuneração por desempenho é apenas uma 

oportunidade a ser viabilizada pelos municípios, por isso há que se refletir sobre que 

mecanismos de motivação são possíveis para que os trabalhadores de municípios que não 

adotam a remuneração por desempenho possam engajar-se no programa. 

Esta discussão deve ser estimulada na perspectiva de que, mais importante que a 

gratificação financeira é alcançarmos melhorias estruturantes aos profissionais e equipes, 

através da desprecarização dos vínculos empregatícios, oferta sistematizada de EPS e 

melhorias nas condições de trabalho, de forma que, a ausência de gratificação não seja motivo 
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para desmotivação da equipe e ausência de melhoriasdo acesso e da qualidade dos serviços 

aos usuários. 

 

Subcategoria: Insatisfação quanto à Metodologia Utilizada para a Gratificação 

Financeira e Utilização do Recurso Financeiro do PMAQ-AB 

 

 Alguns entrevistados demonstraram insatisfação sobre a forma como a gratificação é 

repassada aos profissionais em alguns municípios, demonstrando ausência de construção de 

parâmetros de forma participativa, mas por definição apenas da gestão, bem como estratégias 

que tem causado uma desmotivação e conflitos entre os profissionais das equipes:  

Eu acho que a gratificação do PMAQ tem que ser mais justa, porque é uma das 

coisas que desmotiva muito o profissional. A diferença do repasse é gritante [...] uns 

profissionais ganham R$ 200,00 por mês e outros R$3.000,00, aí desmotiva a 

equipe. Um ACS ganha R$ 150,00, o enfermeiro R$ 200,00 e o médico R$ 

3.000,00. Hoje aqui é uma queixa geral, os gestores terão que sentar e rever a forma 

como foi estipulado. Que é um estímulo é, mas que tem gerado um mal estar entre 

os profissionais dentro da equipe, tem. A gratificação aqui é por categoria de cada 

profissional. A gratificação motiva os profissionais, mas esta diferença grosseira do 

que cada profissional pode receber, não (MAÇA) - Equipe certificada no 2º ciclo 

com desempenho acima da média.  

 

 

Situações como a relatada acima pode vir a comprometer a efetividade da gratificação 

financeira, o que pode ser demonstrado em estudos de Barreto (2015), que traz que,embora o 

pagamento por desempenho seja uma das estratégias dominantes na busca da melhoria da 

qualidade e organização dos serviços de saúde, ainda persistem lacunas nas evidências sobre a 

sua efetividade, principalmente pelo risco dela produzir efeitos indesejáveis, como o de 

ignorar tarefas não recompensadas, fraudes na apresentação de relatórios, seleção de pacientes 

com base na facilidade para atingir metas e dependência dos incentivos financeiros para 

execução das ações. Tais efeitos inesperados podem ser exemplificados pelos relatos abaixo:  

Sinto que os indicadores e metas municipais engessaram demais o processo de 

trabalho, ficou muito mecanizado. Por exemplo, determinaram um número muito 

grande de grupos que cada profissional tem que produzir e acaba que a equipe faz 

alguns grupos apenas para bater metas. Às vezes nem está tendo àquela necessidade 

de tanta educação continuada, pois são solicitadas no mínimo duas no mês, nem está 

precisando, o profissional já saturou de falar de diversos assuntos e aí precisa ficar 

inventa capacitação para poder bater meta [...] isso acaba levando alguns 

profissionais a maquiar para atingir a meta. Eu acho que isso não interferiu na 

qualidade dos serviços prestados, mas que tem alguns dados que não são verídicos, 

isso aí eu acredito que exista (MORANGO) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média.  

 

 

O incentivo financeiro tem sido muito importante, o profissional sente motivado pra 

buscar mais dados, mas às vezes me preocupa muito é de não estar proporcional à 

qualidade. Às vezes eu fico muito em cima de números e essa qualidade pode tá 
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deixando a desejar. Então eu acho que é isso que está faltando, ver a qualidade e não 

ficar baseado apenas em números para fazer um repasse financeiro para o 

profissional que tá na ponta (TANGERINA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

Para Cunha et al. (2013), o uso da avaliação para repasse de gratificação financeira 

possibilita o risco de produzir tanto a maquiagem das informações quanto a realização de 

ações sabidamente equivocadas por parte do trabalhador, apenas para obter os recursos 

prometidos. Este risco é maior num contexto de escassez de recursos e de imensa diversidade, 

como é o caso do Brasil. 

Para minimização dos diversos riscos é que se faz importante a cultura de negociação 

e contratualização, elementos centrais do PMAQ-AB. Tais ações implicam na gestão dos 

recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados, sendo importante 

a contratualização de compromissos por parte das equipes e da gestão municipal e a 

vinculação das transferências de recursos segundo o desempenho e necessidades das equipes. 

Busca-se, com isso, reconhecer os esforços dos trabalhadores da AB que procuram 

desenvolver ações que aumentam o acesso e a qualidade da atenção ofertada à população 

(BRASIL, 2015a). No entanto, conforme falas abaixo, os profissionais demonstraram 

insatisfação quanto à utilização do recurso financeiro do PMAQ pelas gestões municipais, 

principalmente pelo fato das equipes não serem ouvidas quanto às suas necessidades antes da 

execução financeira do mesmo:  

O recurso que vem é mal empregado, deveria ser feito um trabalho mais junto das 

equipes. Gostaria que o recurso do PMAQ viesse realmente para as unidades, que a 

gestão reunisse com cada equipe para decidir: “o que vocês estão precisando”? O 

que realmente está precisando melhorar?” Dessa forma acredito que o PMAQ teria 

melhores resultados do que tem hoje. Eu preferia que eles pegassem esse dinheiro e 

melhorasse a estrutura, insumos e outras coisas indispensáveis para o funcionamento 

das unidades [...] o recurso recebido após a avaliação poderia ser melhor empregado, 

e não ficar apenas nesta questão de metas que eles [gestores] colocaram para os 

profissionais da Atenção Primaria cumprirem, como ocorre hoje em dia 

(MORANGO) -  Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

  

 

Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas sem muita vontade... sabe? 

em função dessa desmotivação financeira ou de aproximação da gestão com a 

equipe, de conversar mais (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média.  

 

  

Existe diálogo da equipe com coordenador e gestor municipal sobre o PMAQ, 

menos com relação à questão financeira. Eu acho que o gestor tem que ser mais 

transparente (MAÇA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da 

média.  

 

 



71 
 

 

 Percebemos que os trabalhadores sentem-se desmotivados por não participarem da 

construção dos compromissos e metas vinculadas à gratificação financeira, sendo a 

negociação quase sempre unilateral, o que causa desmotivação por parte das equipes. Além do 

que, existe uma insatisfação dos profissionais pela falta de transparência sobre a utilização 

dos recursos financeiros do PMAQ-AB e dos integrantes das equipes não participarem dos 

processos decisórios quanto à execução financeira, enfraquecendo a cultura de negociação e 

participação colegiada estimulada pelo programa. 

 

VI – Os Dificultadores que Influenciam na Certificação e Alcance das Diretrizes do 

PMAQ-AB 

 

Ao serem perguntados sobre o que dificulta uma boa certificação das equipes na 

avaliação do PMAQ-AB, os profissionais demonstraram que existem diversos fatores, 

emergindo, assim, três subcategorias, sendo elas: problemas estruturais (estrutura física, 

equipamentos, insumos, recursos financeiros e rotatividade dos profissionais), ausência de 

acesso aos relatórios e mudanças de gestão.  

 

Subcategoria: Problemas Estruturais (Estrutura Física, Equipamentos, Insumos e 

Rotatividade dos Profissionais) 

 

O instrumento de avaliação externa contempla elementos relacionados às 

características estruturais e de ambiência na UBS e disponibilidade de equipamentos, 

materiais, insumos e medicamentos que serão observados pelo avaliador de qualidade, assim 

como elementos relacionados à organização do processo de trabalho que serão verificados 

mediante entrevista com profissionais de saúde. Portanto, é importante que sejam realizados 

investimentos na estrutura física, equipamentos e oferta de insumos nas UBSs a fim de se 

obter qualificação da assistência ofertada (BRASIL, 2015a). 

Alguns autores apontaram que o quadro conceitual mais utilizado para avaliação dos 

serviços de saúde são os que propõem estratégias para as áreas de estrutura, processo e 

resultado, sendo que as medidas de estrutura envolvem informações sobre recursos físicos, 

financeiros, humanos, materiais, equipamentos, dentre outros (DONABEDIAN, 1980 apud 

DIAS; RAMOS; COSTA, 2010).  

Para Bello, Carvalho e Farias (2014), ainda que avanços na expansão da AB tenham 

sido percebidos, a persistência de problemasestruturais ainda são relatados, como a 
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infraestrutura das UBSs, disponibilização de equipamentos, materiais e insumos diversos. 

Através dos relatos abaixo, percebe-se, também, problemas de cunho estrutural e que são 

identificados como dificultadores na certificação do PMAQ-AB:  

Visualizo como dificuldade a estrutura física e aquisição de alguns equipamentos, 

insumos, que deixa a desejar. Às vezes tem muita uma coisa e pouca de outra. Acho 

que falta assim, na hora de um processo de licitação pegar alguém que realmente 

vivencia a prática pra fazer a aquisição desses insumos, pois às vezes compra coisas 

que a gente nem usa e deixa outras em falta (LIMÃO) - Equipe certificada no 2º 

ciclo com desempenho muito acima da média.  

 

 

Desde a 2º avaliação do PMAQ algumas coisas melhoraram, a única coisa que eu 

continuei perdendo nota é em estrutura física, já que a unidade é em uma casa 

[alugada]. Com relação à estrutura são coisas mínimas, mas infelizmente a gente não 

encontra casa com os espaços mínimos necessários (MAÇA) - Equipe certificada no 

2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

Teve umas coisas que não teve, como aparelhos, materiais, estrutura.  Então a gente 

perdeu pontos foi mais nestas questões mesmo, né! De transporte, questões assim, 

que não depende muito da gente. A gente tenta fazer o máximo, mas tem muitos 

fatores que influenciaram também, não só da nossa parte, mas também da parte da 

administração (UVA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da 

média.  

 

 

[...] o fato de que muita coisa não depende da gente pra nota. Por exemplo, tá 

faltando alguma coisa de equipamento e a gente não consegue (MELANCIA) - 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

 

 

As precárias condições estruturais nas UBSs são identificadas na pesquisa de Lopes 

(2013), como fatores dificultadores da melhoria do processo de trabalho das ESFs. O estudo 

sugere que estes fatores limitam a capacidade das equipes de desenvolverem com eficácia as 

estratégias indutoras de mudanças prescritas pelo PMAQ e reconhece que os objetivos 

instituídos no PMAQ não acontecem da forma como esperado em função das limitações 

impostas. 

Para Feitosa et al. (2016), existem no Brasil sérias dificuldades nas condições de 

infraestrutura das ESFs, como, espaços físicos inadequados, déficit de material, equipes 

incompletas, o que ocasiona a interrupção do cuidado frequentemente nos serviços de saúde. 

Tais fatores comprometem o acesso e a qualidade da atenção ofertada aos usuários e, 

consequentemente, a certificação das equipes.  

Percebemos, portanto, que as EAB são avaliadas, mas que a certificação depende de 

mudanças positivas que são de governabilidade dos profissionais, mas também da gestão 

administrativa municipal e da AB (prefeitos e secretários municipais de saúde), o que justifica 

trechos como: “[...] muita coisa não depende da gente pra nota - Melancia”. Chamamos a 



73 
 

 

atenção, também, ao fato de, na primeira categoria analisada neste estudo, os profissionais 

terem reconhecido uma facilidade em receber materiais para a UBS quando os mesmos estão 

associados aos padrões de qualidade do programa. Esta contradição pode revelar situações 

diversas, mas principalmente uma preocupação prioritária com a certificação das equipes, no 

quesito da nota, minimizando a visão sistêmica do programa no que tange a melhoria do 

acesso e da qualidade aos usuárioscontinuamente.  

Com relação às dificuldades para uma boa certificação no PMAQ-AB, entrevistados 

relataram que a rotatividade dos profissionais é um empecilho para a continuidade da 

organização proposta pela avaliação, conforme relatos abaixo: 

[...] o médico é muito rotativo, eu participei de duas avaliações e cada uma foi com 

um médico diferente, então isso dificulta (BANANA) - Equipe certificada no 2º 

ciclo com desempenho muito acima da média. 

 

 

Eu acho que o que mais grita aquié a questão da rotatividade de ACS, graças a Deus 

a de técnico e enfermeiros irá acabar, pois são efetivos. Mas a rotatividade de ACS, 

porque quando você coloca um naquele jeitinho que ele tem que ficar, ele saí. Nós é 

que sabemos como é morosa essa organização, até colocar todos alinhados [...] 

(MAÇA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média. 

 

 

Acho que tem muita dificuldade por conta da rotatividade de profissionais. A 

avaliação não tem uma continuidade. Eu acho que nem foi culpa dos profissionais 

[nota ruim], a situação não deixou que a equipe trabalhasse melhor. Quando a equipe 

começava a fazer um trabalho, mudava tudo. Foi por causa dessas mudanças de 

profissionais que eu e a equipe não preparamos pra ele [para o 2º ciclo].  Agora é 

que eu vou acompanhar de fato, pois agora sou efetiva (MANGA)- Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média. 

 

 

Mesmo sabendo de todos os benefícios, algumas coisas desmotivam, como a 

rotatividade. Talvez se fosse um trabalho que eu tivesse certeza que a equipe daria 

continuidade, talvez aí sim (LARANJA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média. 

 

 

Situações relacionadas aos recursos humanos são reforçadas por Linhares; Lira e 

Albuquerque (2014), quando apresentam que a alta precariedade dos recursos humanos nos 

municípios, a alta rotatividade de profissionais e a sobrecarga de trabalho vêm resultando no 

desenvolvimento de ações em saúde de forma fragilizada. Mota e David (2015) também 

destacam que alguns dos principais desafios que o PMAQ se propõe a enfrentar para garantir 

a qualificação da atenção primária são as inadequadas condições de trabalho para os 

profissionais, a necessidade de qualificação dos processos de trabalho das equipes de AB, a 

instabilidade das equipes e elevada rotatividade dos profissionais. 

Para Mendonça et al. (2010), a rotatividade dos profissionais pode comprometer a 

efetividade do modelo e prejudicar a qualidade da assistência e a satisfação dos usuários, 
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sendo que a mesma pode estar associada à baixa política salarial, precárias condições de 

trabalho, exigência de carga horária integral, baixas condições de progressão profissional, 

baixo comprometimento dos profissionais e ausência de formação prévia compatível com o 

modelo proposto pela ESF.  

Para superação das principais dificuldades na fixação dos profissionais da AB, 

necessitamos fomentar discussões que estimulem o fortalecimento de políticas estruturantes 

de valorização dos trabalhadores do SUS e da AB, como a desprecarização dos vínculos 

empregatícios, construção de planos de cargos, salários e carreira, oferta sistematizada de EPS 

e melhorias nas condições de trabalho nas UBSs. 

 

Subcategoria: Ausência de Acesso aos Relatórios  

 

Para as equipes participantes do PMAQ, ocorre o processo de recontratualização, ou 

seja, a partir dos resultados alcançados pelas equipes é possível conheceros resultados e 

utilizá-los no planejamento de gestores e trabalhadores. É fundamental que o gestor municipal 

e equipes que participaram da avaliação acessem os resultados da certificação nos relatórios 

descritivos e analíticos, disponível no Portal do Gestor, no endereço eletrônico do DAB, 

fomentando sua utilização no planejamento local e municipal, além de redefinição dos 

processos prioritários de trabalho das equipes e gestão, com vistas ao fortalecimento da AB e 

correção das incorformidades (BRASIL, 2015a).  

No entanto, foi possível identificar durante as entrevistas que muitas equipes não 

possuem acesso aos relatórios da avaliação anterior, o que pode comprometer a 

institucionalização do PMAQ-AB como um processo cíclico e sistemático a partir dos 

resultados alcançados em ciclos anteriores:  

A equipe não conhece os relatórios detalhados da avaliação [...] eu mesmo não 

salvei esses relatórios, não! (LIMÃO) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média. 

 

 

Este acesso foi agora no 2º ciclo, no 1º ciclo não tivemos acesso não. Foi no final do 

ano passado que a gestão passou pra gente (MELANCIA) - Equipe certificada no 2º 

ciclo com desempenho acima da média. 

 

 

Não tivemos acesso aos relatórios, não! A coordenadora nos chamou e falou que 

fomos bons, mas acesso ao relatório detalhado não (UVA) - Equipe certificada no 2º 

ciclo com desempenho acima da média. 
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Para Novaes (2000), a avaliação em saúde tem como objetivo principal a produção da 

informação a fimde que a mesma contribua para o aprimoramento do objeto avaliado. A 

avaliação não se trata da busca de fundamentos ou justificativas sem redirecionamentos, mas 

o melhoramento de uma condição dada, situação não alcançada caso as equipes não conheçam 

os seus resultados. Portanto, a divulgação e acesso aos resultados e a adoção de medidas de 

correção para aqueles insatisfatórios faz com que a avaliação da AB ganhe progressiva 

importância, já que permiti aos profissionais repensarem a rotina dos serviços, estabelecendo 

uma visão autocrítica sobre os processos desenvolvidos (BRASIL, 2002). 

Foi possível identificaro desconhecimento de informações básicas sobre o PMAQ-AB 

por alguns profissionais, como a possibilidade de acesso aos relatórios das avaliações externas 

da equipe, pelos próprios profissionais, demonstrando, inclusive, uma dependência 

desnecessária dos gestores municipais de saúde:  

Não conheço os relatórios detalhados do PMAQ-AB 2º ciclo, porque não tenho 

acesso ao sistema (MANGA)- Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

mediano ou abaixo da média. 

 

 

Não houve discussão dos relatórios detalhados da avaliação. Sei o resultado geral 

que a coordenadora olhou pra gente, não temos senha de acesso (LARANJA)- 

Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho mediano ou abaixo da média. 

 

 

A gestão costuma entregar só o resultado final, em uma reunião geral [...] Então eu 

acho que falta um pouco até de informação dos gestores para passar essas 

informações pra equipe (BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média. 

 

 

Ao contrário do que afirmaram alguns profissionais, o acesso aos relatórios descritivos 

e analíticos é permitido às equipes, sendo que, cada EAB participante do PMAQ-AB possui 

um profissional gerenciado para recebimento da senha que permite a visualização de todas as 

informações referentes ao programa, como o preenchimento da autoavaliação e geração dos 

relatórios das avaliações anteriores. Percebemos fragilidades no conhecimento integral do 

programa, como também na utilização de todos os instrumentos disponíveis para a 

organização das EAB pelos profissionais, uma vez que, acessam o sistema do PMAQ-AB no 

Portal do DAB para preenchimento da autoavaliação, mas não utilizam o sistema para 

extração dos relatórios detalhados das avaliações anteriores, imaginando ser uma ação 

exclusiva dos gestores: 

Eu tenho a senha para fazer o AMAQ, mas eu não a utilizo pra extrair relatórios. O 

coordenador da APS é que extrai para cada unidade (MORANGO) - Equipe 

certificada no 2º ciclo com desempenho acima da média. 
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Eu acho assim, todos os profissionais deveriam ter acesso, não sei se a senha é só 

para o gestor, mas todos os profissionais deveriam ter acesso aos relatórios. Eu acho 

importante, pois se todo mundo está trabalhando ali e tem executado a ação, é nós 

que deveríamos ter um acesso. Não sei se o PMAQ ou a gestão, mas acho que era 

bom quando chegar a visita, a gente ter acesso ao questionário, acesso ao relatório, 

ao roteiro da visita, acho importante, até pra gente não ficar perdido quando a visita 

chegar. Porque de certa forma, a avaliação do PMAQ é o espelho do nosso 

atendimento, do nosso serviço (MANGA) - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média. 

 

 

A partir desses relatos, podemos considerar que as EAB avaliadas necessitam de EPS 

e apoio institucional a fim de conhecerem e utilizarem as diversas ferramentas 

disponibilizadas pelo PMAQ-AB e ofertadas pelo DAB. Vale ressaltar que enquanto 

Referência Técnica do PMAQ-AB na GRS de Pirapora recebo tais dificuldades como uma 

situação que precisa ser superada, inclusive, através da intensificação do apoio institucional 

do NAPRIS, sendo esta instituição, também, corresponsável pelo aprimoramento profissional 

no âmbito do programa.  

 

Subcategoria: Mudanças de Gestão  

 

Foi possível identificar pelos depoimentos dos entrevistados, que um fator dificultador 

para institucionalização do PMAQ-AB são as mudanças na equipe gestora. De acordo com os 

participantes, existem variações na organização das equipes durante os ciclos avaliativos do 

programa de acordo com o momento político em que o município encontra-se:  

Quando ocorre mudança de gestão, de uma certa maneira o PMAQ fica prejudicado, 

um exemplo disso é que só agora que estamos retomando os trabalhos para 

organização da avaliação (UVA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

acima da média. 

 

 

A rotatividade de coordenadores de atenção primária também. Um chega, quando tá 

pegando o serviço, muda...Aí a equipe acaba tendo que se virar muito sozinha 

(BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da 

média. 

 

 

A mudança política interfere em todo o serviço de saúde, pois geralmente ocorrem 

algumas mudanças de profissionais e quase sempre esses não continuam o que 

estava sendo feito. Cada gestão tem prioridades diferentes e o trabalho que estava 

sendo realizado é deixado no meio do caminho e uma nova proposta começa a ser 

desenvolvida. Um exemplo foi que estava sendo realizada algumas reuniões para 

alinhamento das equipes para a próxima avaliação, mas com o período eleitoral e 

político foi interrompido e agora que estamos retomando com a criação de uma 

comissão, com propostas de trabalho diferentes das que estavam sendo feitas. Mas 

no cotidiano da unidade não interfere no que já vinha sendo feito, não. O que já 

vinha dando certo, vamos dando continuidade (MORANGO) - Equipe certificada no 

2º ciclo com desempenho acima da média. 
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As questões políticas interferem na implantação do PMAQ-AB. O apoio 

institucional depende muito de como os nossos gestores estão vendo esta questão do 

PMAQ-AB, a questão política, né! O que eles têm de propósito para a Atenção 

Básica. Vejo que ainda temos dificuldade com relação à implantação e continuidade 

de alguns processos aí vem à questão da mudança de gestão. O apoio institucional 

no município agora que estamos conseguindo retomar (LIMÃO) - Equipe certificada 

no 2º ciclo com desempenho muito acima da média. 

 

 

Tal situação foi representada, também, em estudos de Bello, Carvalho e Faria (2014), 

que revelou que o PMAQ-AB em Recife, no Estado do Pernambuco, sofreu influências 

expressivas no período pós-eleitoral coma mudança do secretário de saúde e da equipe gestora 

no final do ano de 2012. Para os autores, em estudo realizado em vários outros municípios 

doestado, a instabilidade daequipe gestora constituiu uma dificuldadepara a formulação, 

implementação e sustentabilidade de projetos de mudança. 

Temos que ter claro que as mudanças das equipes gestoras em todos os níveis 

governamentais (Federal, Estadual e Municipal) são inevitáveis. Por isso a importância da 

implantação dos padrões de qualidade e mudanças nos processos de trabalho sereminseridos 

na rotina dos serviços, a fim de que, apesar das mudanças de gestão e rotatividade dos 

profissionais não haja descontinuidade das ações, mas as mesmas tenham sustentabilidade 

para serem perenes, garantindo, assim, um acesso e qualidade dos serviços da AB 

continuamente aos usuários.  

 

VII – Os Facilitadores que Influenciam na Certificação e Alcance das Diretrizes do 

PMAQ-AB 

  

A ausência de acesso aos relatórios das certificações anteriores configura-se um 

dificultador no alcance das diretrizes do PMAQ-AB, mas o acesso aos mesmos, em 

contrapartida, também foi considerado em alguns depoimentos, como uma ação positiva e 

facilitadora para a organização das equipes, conforme trechos abaixo: 

Eu acho que o que facilita é quando você recebe a sua avaliação. Eu saber onde eu 

perdi e porque é fundamental, porque aí trabalho com o que eu perdi nota. Você sabe 

o que é. Porque quando você não sabe, você trabalha no escuro, sem saber se do 

jeito que eu fiz está bom ou tá ruim. Sem ele fica difícil também saber em que eu 

preciso melhorar, então este feedback é ótimo, muito positivo. A equipe ter acesso 

aos relatórios detalhados do PMAQ contribui (MAÇA)  - Equipe certificada no 

2º ciclo com desempenho acima da média. 

 

 

A equipe conhecer os relatórios detalhados do DAB e conseguir extrai-lo é um 

facilitador (TANGERINA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho 

mediano ou abaixo da média. 
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O acesso aos relatórios da avaliação do PMAQ-AB é fundamental para o 

fortalecimento dos objetivos do programa, já que permitirá contato com os dados 

quantificáveis da produção, indicadores e resultados, permitindo, assim, a reflexão sobre em 

que medida está se avançando ou não na direção de uma saúde por resultados (MOTA; 

DAVID, 2015). 

Apesar dos resultados de uma avaliação não se traduzirem automaticamente em uma 

decisão, espera-se que as informações produzidas contribuam para o julgamento de uma 

determinada situação, influenciando positivamentenas decisões (CONTANDRIOPOULOS, 

2006).  

Com relação à facilidade para uma boa certificação, da mesma forma que a 

rotatividade é um problema identificado para uma boa certificação, a permanência dos 

profissionais na equipe facilita o processo e a continuidade do processo organizativo 

implantado, conforme relatos abaixo: 

Como facilidade eu considero o fato da equipe já está junta há muito tempo. Os 

ACSs são antigos, aqui tenho ACSs de 12 anos de trabalho, então, assim, tem 

envolvimento da equipe. Às vezes o dentista troca, mas o auxiliar é o mesmo, 

técnicos de enfermagem o mesmo, então acho que isso facilita pra gente. A equipe 

está junta há mais tempo, tá desenvolvendo um trabalho conjunto há mais tempo 

(BANANA) - Equipe certificada no 2º ciclo com desempenho muito acima da 

média. 

 

Teve o concurso agora, por isso acredito que para o próximo ciclo, pode ser que a 

equipe ainda não esteja muito acima da média, mas pelo menos acima da média 

estará, pois a equipe é fixa (MANGA)  - Equipe certificada no 2º ciclo com 

desempenho mediano ou abaixo da média.  

 

 

A importância da fixação dos profissionais nas equipes de AB participantes do 

PMAQ-AB pode ser justificada pelo fato de que o desempenho individual de um trabalhador 

pode comprometer o resultado final de toda a equipe. Tomem-se, por exemplo, os indicadores 

previstos na fase de contratualização, existem os indicadores que são relativos ao trabalho de 

cada profissional, relacionando, assim, o resultado da equipe também ao desempenho 

individual dos profissionais. Desta forma, o mau desempenho da equipe será reflexo, também, 

da atuação de cada profissional, por isso a necessidade de que os profissionais estejam fixados 

e alinhados quanto à proposta do programa (MORAES; IGUTI, 2013).  

Para Mendonça et al. (2010) a permanência dos profissionais de saúde na ESF, em 

especial de médicos e enfermeiros, é considerada um dos fatores cruciais para a efetividade da 

AB, haja vista que o modelo se fundamenta no vínculo entre os profissionais da equipe e os 

usuários. A rotatividade pode comprometer a efetividade do modelo, prejudicar a qualidade 

da assistência e a satisfação dos usuários.  
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VIII – Percepção quanto à Melhoria Permanente dos Padrões de Qualidade do PMAQ-

AB 

 

 Ao tentar identificar junto aos profissionais se o PMAQ-AB tem representado um 

processo contínuo e progressivo de melhoria dos padrões de qualidade, processo de trabalho e 

dos desempenhos alcançados pelas equipes, foi possível identificar o surgimento de duas 

subcategorias: melhorias e continuidade dos padrões de qualidade e ausência de melhorias e 

continuidade dos padrões de qualidade.  

 

Subcategoria: Melhorias e Continuidade dos Padrões de Qualidade 

 

Profissionais vinculados a equipes avaliadas com desempenho muito acima da média 

afirmaram que o cenário atual corresponde ao mesmo cenário encontrado na ocasião da 

avaliação do 2º ciclo, o que demostra que os avanços e melhorias aferidas na última avaliação 

estão presentes e com boas perspectivas de continuidade para a próxima avaliação: 

Eu creio que o cenário atual é o mesmo do último ciclo. [...] eu creio que o resultado 

será o mesmo, tenho esta confiança (ABACAXI) – Equipe avaliada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média. 

 

  

O depoimento abaixo demonstra que equipes têm tentado se organizar conforme 

recomendações do PMAQ-AB de forma rotineira e progressiva, de maneira que os 

profissionais não percebam cada avaliação como um processo novo e exaustivo, mas que 

tenham as ações institucionalizadas na rotina das equipes: 

Como a gente teve na primeira avaliação uma avaliação boa e na segunda a gente 

melhorou, então hoje o desejo da equipe é manter este padrão. Então, em função 

disso, a gente vem sempre buscando aqueles indicadores que a gente não avançou 

ainda, sempre a cada fechamento de produção, analisando e programando algo que 

esteja previsto no PMAQ, buscando sempre a melhoria do acesso e da qualidade. 

Durante muito tempo a equipe enxergava como mais serviço, coisa nova [...] essa 

fala já não tem mais, hoje eu não ouço isso mais e eles já entenderam que as 

recomendações fazem parte da rotina de trabalho. Entenderam, também, que quando 

se mantêm o processo organizado, que você não quebra ele, que não tem tanto 

retrabalho. Então eles viram que é importante continuar. Eu acho que para as 

próximas avaliações será mais fácil o alcance, principalmente porque a compreensão 

da equipe melhorou muito (LIMÃO) - Equipe avaliada no 2º ciclo com desempenho 

muito acima da média. 

 

 Implantar ações e padrões de qualidade de forma rotineira e progressiva visando 

àorganização e melhoria dos processos de trabalho é uma forma de fortalecer o papel da 

avaliação e da sua institucionalização, já que conforme Ribeiro e Davies (2012), a avaliação 

consiste em uma força instituinte com potencial para gerar e criar mudanças nos processos de 
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trabalho. Já a institucionalização da avaliação em saúde é válida no sentido de legitimar as 

mudanças e colocá-las na rotina das instituições.  

Os relatos demonstram que a dificuldade das equipes, às vezes, é a de implantar uma 

ação que ainda não sejarealizada pelos profissionais, mas que, após a execução, existem 

grandes possibilidades de serem incorporadas no dia a dia das equipes:  

As ações da equipe que já foram implantadas, conseguimos oferecer de forma 

rotineira, já têm impressos para comprovação de tudo, independente do PMAQ 

avaliar ou não. Só não conseguimos oferecer aquilo que ainda não implantamos, 

como atenção a obesidade, a saúde mental, dentre outros [...] ainda temos programas 

pouco visados nas equipes. Continuando o PMAQ, quem sabe não será uma forma 

de estimular as equipes a implantar esses programas ainda incipientes, porque 

grande parte dos que foram implantados deu-se muito devido o estímulo do PMAQ 

(MORANGO) - Equipe avaliada no 2º ciclo com desempenho acima da média.  

   

 

Incorporar novas ações à rotina das equipes, além de ser o caminho para garantia de 

um cuidado integral na AB, é o passo inicial para a institucionalização das ações e da 

avaliação do PMAQ-AB nas equipes, já que, conforme Felisberto (2006), institucionalizar a 

avaliação adquire inicialmente um sentido de incorporar as atividades à rotina das 

organizações de saúde, sendo entendida como uma decisão interna e de planejamento das 

equipes e gestão. 

 

Subcategoria: Ausência de Melhoria e Continuidade dos Padrões de Qualidade 

 

Alguns depoimentosretrataram que existem equipes com dificuldades em manter os 

processos organizativos e de implementação dos padrões de qualidade ao longo do tempo, 

comprometendo, assim, a institucionalização dos padrões de qualidade e da avaliação em 

saúde em prol da garantia do acesso e da qualidade de forma contínua:  

Aí passa o PMAQ a gente mantém durante um tempo, porque assim, a gente vê que 

é importante, mas depois vão vindo outras atribuições. Aí não vamos fazer esta 

semana não, vamos fazer semana que vêm. Quando a equipe assusta, passou um 

mês, passou dois [...] (BANANA) - Equipe avaliada no 2º ciclo com desempenho 

muito acima da média. 

 

Eu acredito que o trabalho da equipe melhorou um pouco, não 100%, mas ainda 

sinto falta de continuidade de alguns processos. Por exemplo, vou falar dos 

protocolos municipais. Como para montá-los tem uma dependência muito grande da 

gestão, foi iniciada a discussão, mas até hoje não foi concluída. São fragilidades que 

tinha no último ciclo e que não avançou. Por isso o cenário é o mesmo [...] O PMAQ 

tem contribuído na organização da equipe, mas acho que não deveria avisar [a data 

da avaliação externa], porque às vezes, no dia da avaliação, aqui está faltando uma 

cadeira, aí a cadeira chega, mas aí depois da visita do PMAQ a cadeira já sai daqui 

para outra unidade, entendeu? (MELANCIA) - Equipe avaliada no 2º ciclo com 

desempenho acima da média. 
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Uma situação que chamou a atenção nas entrevistas foi o fato de profissionais de 

equipes avaliadas no 2º ciclo com desempenho muito acima da média e acima da média 

relatar que o cenário atual regrediu quando comparado com a última avaliação, como também 

afirmar que não houve evolução dos padrões de qualidade na equipe ao longo dos ciclos 

avaliativos, o que fragiliza o objetivo de institucionalização da avaliação como um processo 

cíclico e sistemático a partir dos resultados alcançados anteriormente pelas equipes: 

Eu acho que o cenário atual não corresponde ao cenário do 2º ciclo. Eu acho que a 

equipe está desmotivada [...] A gente vai ter vontade de manter, mas se olhar assim, 

à vontade [pausa] mudou (BANANA) - Equipe avaliada no 2º ciclo com 

desempenho muito acima da média.  

 

 

Eu acredito que o cenário atual é o mesmo do 2º ciclo, se tiver melhorado foi 

pouquinha coisa. Eu acho que não avançamos pra passar de acima da média para 

muito acima da média não, porque ainda envolve algumas coisas que não foram 

implantadas e eu tenho certeza que até o dia da avaliação a equipe não vai conseguir 

implantar (MORANGO) – Equipe avaliada no 2º ciclo com desempenho acima da 

média. 

 

Para Ribeiro e Davies (2012), durante a institucionalização da avaliação em saúde é 

importante que não haja perda da sua potência transformadora. Ela precisa ser dinâmica e 

flexível quanto às mudanças necessárias e não um processo que se cristaliza ao longo do 

tempo, não aceitando mais alterações. Portanto, apesar da avaliação ser uma força instituinte, 

que pode gerar criação e mudanças é importante ter cuidado para que a mesma não perca a 

potência transformadora. Para minimizar esta situação é necessário que haja uma 

sensibilização contínua de todos os atores envolvidos no processo avaliativo (avaliadores e 

avaliados), de forma que gradativamente estes se apropriem desta prática e vislumbrem os 

benefícios da avaliação em seu cotidiano (RIBEIRO; DAVIES, 2017).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista os objetivos propostos no trabalho foi observado que o PMAQ-AB 

tem induzindo as equipes de AB a se autoavaliarem quanto ao desempenho das ações 

desenvolvidas, trazendo para o cotidiano a necessidade de replanejamento das atividades 

através da incorporação de um escopo maior de ações, permitindo, assim, uma melhoria na 

integralidade, continuidade e acesso ao cuidado dentro das UBSs. No entanto, ainda com 

algumas dificuldades na incorporação das mudanças e padrões de qualidade de forma 

permanente na rotina dos serviços.  

A reflexão dos profissionais sobre o cotidiano do trabalho é proporcionada 

principalmente pelas reuniões e a EPS, lembrando que ambas só apresentam sentido se 

tiverem potencial transformador sobre a prática e resultados de saúde das equipes. Outra 

ferramenta importante e que tem sido utilizada para a organização do trabalho e reflexão dos 

processos é o instrumento de autoavaliação, sendo que o seu preenchimento só atenderá ao 

objetivo do programa, caso induza melhorias dos padrões com piores notas e não seja 

utilizado apenas como uma atividade pontual para agregar 10% de nota na certificação. 

 O programa temincentivado uma padronização das ações e atividades nas equipes, 

além de subsídio para os apoiadores realizarem supervisões e orientações quanto à 

organização dos processos de trabalho, através dos instrumentos disponibilizados pelo 

programa. Os profissionais consideram o programa importante, também, na melhoria dos 

incentivos financeiros da AB e na facilidade de acesso a determinados materiais que estejam 

associados aos padrões de qualidade do PMAQ-AB. No entanto, mesmo com a instituição de 

financiamento específico para o programa e definição de diretrizes quanto a sua gestão, os 

profissionais demonstraram insatisfação com o fato de não haver negociação que implique na 

execução dos recursos financeiros em função de compromissos previamente pactuados, 

impactando negativamente na melhoria contínua das condições de trabalho e fortalecimento 

das equipes.  

 Foi identificado que a avaliação externa foi desmitificada como um processo negativo, 

sendo valorizada como ação positiva para adequação das ações. No entanto, percebeu-se, 

também, uma preocupação aumentada dos profissionais e gestores municipais na organização 

das equipes às vésperas da avaliação externa, o que pode comprometer a melhoria contínua 

dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade em longo prazo.  

 A pesquisa revelou que apesar do apoio institucional ser um elemento que deveria ser 

transversal em todas as fases do PMAQ-AB, não existe consenso de que a totalidade das 
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equipes sinta-se apoiada, demonstrando ser um fator de desmotivação por parte de alguns 

profissionais e equipes. A presença de apoiadores junto às equipes prevalentemente às 

vésperas da avaliação externa pode ocasionar desmotivação nos profissionais em busca de 

mudanças e enfrentamento dos conflitos cotidianos. 

 Não foram consensuais as discussões sobre a gratificação financeira aos profissionais 

participantes do PMAQ-AB. Apesar de ter sido identificado como um fator motivacional, 

persistiram algumas críticas que podem representar lacunas sobre a efetividade da 

bonificação. Com o objetivo de que se minimizem os resultados inesperados e identificáveis 

no estudo, é importante que seja desenvolvido um planejamento criterioso e participativo 

sobre este pagamento por desempenho, de forma que incluam as melhores evidências 

disponíveis para reduzir efeitos adversos e aumentar as chances de bons resultados. É 

importante, também, que haja discussão de políticas mais estruturantes ao desenvolvimento 

dos recursos humanos, como a desprecarização dos vínculos trabalhistas, construção de 

planos de cargos, salários e carreira, melhorias das condições de trabalho dos profissionais da 

AB, etc. A gratificação financeira, isoladamente, não repercute como esperado no 

engajamento dos profissionais em busca das mudanças necessárias.  

 No que tange as facilidades e dificuldades na certificação e alcance das diretrizes do 

PMAQ-AB, percebe-se que a disponibilização e acesso aos relatórios das certificações 

anteriores e fixação dos profissionais nas equipes são facilitadores importantes. Para os 

profissionais, o acesso aos relatórios permite a identificação dos problemas a serem corrigidos 

e a reflexão de como tem sido o avanço na direção de melhores resultados. Já a permanência 

dos profissionais nas equipes permite o cumprimento dos indicadores individuais de forma 

mais sistemática. Com relação aos fatores dificultadores para a certificação das equipes, 

foram identificados problemas que incluem, desde a inadequada estrutura física, como a 

ausência de equipamentos, materiais e insumos, como também problemas relacionados à 

grande rotatividade dos profissionais. Outras dificuldades relatadas foram à ausência de 

acesso e análise dos relatórios das certificações anteriores e as mudanças de gestão. É 

importante que as questões estruturais e de abastecimento de materiais e equipamentos sejam 

superadas; que haja fixação dos profissionais; que as equipes utilizem os relatórios analíticos 

e descritivos das avaliações anteriores para se direcionarem na organização dos processos 

ainda frágeis e que, de fato, haja institucionalização das mudanças e padrões de qualidade na 

rotina das equipes, minimizando, assim, os riscos de descontinuidade das ações em virtude 

das frequentes mudanças da equipe gestora e técnica nos municípios.   
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 Com relação à continuidade das ações e das mudanças introduzidas nas equipes pelo 

PMAQ-AB, identificou-se que algumas equipes com desempenho muito acima da média e 

acima da média demonstraram segurança com relação à manutenção dos padrões de qualidade 

e desempenhos já alcançados, fortalecendo a ideia de institucionalização da avaliação, que 

tem como função colocar as mudanças na rotina dos serviços. No entanto, profissionais 

vinculados também em equipes com desempenho muito acima da média e acima da média 

relataram possibilidades de que na próxima certificação as equipes tenham desempenhos 

inferiores à avaliação do 2º ciclo, tendo em vista a descontinuidade dos padrões de qualidade 

após a última avaliação, situação que fragiliza o objetivo do programa, de garantir a melhoria 

do acesso e da qualidade de forma progressiva. 

O estudo revelou aspectos importantes referentes aos avanços trazidos pelo programa, 

bem como a necessidade das dificuldades serem superadas e facilidades potencializadas. É 

importante atenção ao fato de, apesar do programa estimular uma padronização das ações 

desempenhadas, não haver uma incorporação homogênea do programa e dos padrões de 

qualidade previstos no PMAQ-AB pelas equipes, demonstrando aplicação diferenciada entre 

as diversas equipes, o que representa, portanto, diferenças na forma como a melhoria do 

acesso e a qualidade na AB são incorporadas na Região de Saúde e Pirapora/MG.  

Como o PMAQ-AB é um programa cíclico, espera-se que não haja interrupção do 

mesmo pelo MS e que os municípios e equipes, a partir dos resultados alcançados 

identifiquem estratégias de correção dos padrões de qualidade ruins e manutenção dos 

padrões bem avaliados no decorrer das avaliações, fortalecendo, assim, o objetivo do 

programa de ser incremental através de um processo progressivo e contínuo de melhoria do 

acesso e qualidade dos serviços de AB ofertados aos usuários. 

A pesquisa apresenta como limitador o fato da mesma contemplar apenas a percepção 

dos enfermeiros, sendo recomendado, por isso, novos estudos que envolvam a percepção de 

todos os trabalhadores, dos gestores e também dos usuários.  
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE – SaSA 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Pesquisa: Significações atribuídas ao Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ) por profissionais de Equipes de Saúde da Família da Região de Saúde 

de Pirapora/MG.  

 

Objetivo: Desvelar as significações atribuídas à avaliação do PMAQ-AB por profissionais de equipes 

certificadas na Região de Saúde de Pirapora 

 

Parte I: Identificação do entrevistado: 

Nome (Iniciais):  

Idade: 

Sexo: 

Escolaridade máxima:  

Certificação da sua equipe no 2º ciclo do PMAQ-AB: 

(     ) Muito acima da média 

(     ) Acima da Média 

(     ) Mediano ou abaixo da média 

Há quanto tempo atua nesta Equipe de Saúde da Família (ESF): 

(     ) 1 ano 

(     ) 2 a 4 anos 

(     ) 4 a 6 anos 

(     ) 6 a 8 anos 

(     ) Mais de 8 anos 

 

 

Parte II – Roteiro Entrevista 

 

O que o PMAQ-AB tem representado no dia-a-dia da equipe e qual o impacto da avaliação para 

organização do trabalho ? 

 

 Você sabe relatar quais são as propostas do PMAQ? 

 Como a equipe tem se organizado para a avaliação do PMAQ? 

 A equipe foi capacitada sobre organização do trabalho conforme orientações do PMAQ? 

Quais os integrantes participam das discussões e da organização da equipe para certificação 

do PMAQ? 

 Gestores e coordenadores dialogam com a equipe sobre o PMAQ? 

 A equipe tem apoio da gestão/coordenação municipal para organização da equipe para 

avaliação do PMAQ? Como eles apoiam e quando? 

 Os integrantes da equipe sentem-se motivados para participarem do PMAQ? Se não,por quê? 

 Você considera que a equipe cumpre satisfatoriamente o seu papel para obtenção de um bom 

desempenho na certificação do PMAQ? O que ainda poderia melhorar? 

 O que facilita e o que dificulta os resultados da certificação do PMAQ-AB em sua equipe? 

 A equipe conhece os relatórios detalhados da certificação do PMAQ-AB da sua equipe no 2º 

ciclo? 

 Você considera que o desempenho do 2º ciclo corresponde à realidade atual da equipe? Se 

não, por quê?  

 O que mais gostaria de relatar sobre o PMAQ? 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: "Significações 

atribuídas ao Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica por 

profissionais de Equipes de Saúde da Família da Região de Saúde de Pirapora/MG”, em 

virtude de ser enfermeiro e participardo PMAQ-AB desde o 2º ciclo nesta equipe, podendo, 

assim, fornecer informações sobre a implantação do programa na mesma. A pesquisa será 

realizada pela pesquisadora Patrícia Lima Magalhães, aluna do curso de Pós-Graduação do 

Mestrado Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri – UFVJM e sob orientação das Profa. Dra. Angelina do Carmo Lessa e coorientação 

da Profa. Dra. Nadja Maria Gomes Murta, docentes do Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

– UFVJM.  

 

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com a pesquisadora, com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - UFVJM ou com Secretaria Municipal de Saúde do município. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é: Desvelar as significações atribuídas à avaliação do 

PMAQ-AB pelos profissionais de equipes certificadas na Região de Saúde de Pirapora/MG e 

os específicos: Verificar, sob a ótica dos profissionais de saúde, se as equipes avaliadas 

satisfatoriamente mantêm os padrões de qualidade verificados durante a visita externa do 

PMAQ-AB e Desvelar as significações atribuídas para uma certificação satisfatória ou 

insatisfatória das equipes.  

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

prestar informações sobre como tem sido participar do PMAQ-AB e qual o impacto da 



104 
 

 

avaliação para organização do trabalho da equipe, além de acompanhar a pesquisadora 

durante a observação na Unidade Básica de Saúde para identificação da estrutura e processos 

de trabalho da equipe. 

 

Os riscos associados à pesquisa podem ser classificados como mínimos, mas será 

necessário que você disponibilize um horário, a sua escolha, para participação do estudo. 

Esses riscos serão minimizados pelos seguintes procedimentos: as informações coletadas 

serão utilizadas somente para fins científicos; sua identidade não será revelada em nenhuma 

etapa do estudo, sendo mantido o sigilo. 

 

Os benefícios relacionados com a sua participação poderão ser: Espera-se ao final 

desta pesquisa, desvelar as significações atribuídas por profissionais de Equipes de Saúde da 

Família ao Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e identificar 

estratégias de superação das possíveis dificuldades encontradas na implantação do PMAQ-AB 

de forma contínua. Espera-se, também, que a pesquisa identifique experiências exitosas 

desenvolvidas por equipes avaliadas pelo PMAQ-AB, a fim de que as mesmas possam ser 

compartilhadas entre os municípios e equipes da Região de Saúde de Pirapora, fortalecendo, 

assim, a cooperação horizontal. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em reuniões microrregionais, 

seminários, congressos e similares, bem como a divulgação ampla através de produções 

científicas para publicação, mas sempre garantindo o anonimato dos sujeitos da pesquisa. A 

sua participação, bem como a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo 

remuneração para tal.  

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Pesquisadora: Patrícia Lima Magalhães 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1225, Bairro: Santo Antônio, CEP: 39.270-000, 

Pirapora/MG. 

Telefone: (38) 3743-9829 
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 

da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, 

a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________ 

__________________________________________________________  

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE E 

Trechos destacados para a elaboração de categorias e subcategorias em relação às entrevistas 

com os enfermeiros.  

Categorias de Análise Subcategorias de Análise e Trechos Destacados 

I.O PMAQ-AB como importante instrumento 

de qualificação da APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoria: Ampliação do olhar dos profissionais 

quanto ao papel da APS e das ações a serem 

desenvolvidas pelas equipes 

Melhoria no atendimento prestado a população 

Melhorar os programas em si [Programas vigentes na 

Atenção Básica: Tabagismo, hanseníase, tuberculose, 

diabetes, hipertensão, idosos, gestantes, etc] 

Implementar os programas [Programas vigentes na 

Atenção Básica: Tabagismo, hanseníase, tuberculose, 

diabetes, hipertensão, idosos, gestantes, etc] 

Ênfase maior nos programas [Programas vigentes na 

Atenção Básica: Tabagismo, hanseníase, tuberculose, 

diabetes, hipertensão, idosos, gestantes, etc] 

Implementação dos programas [Programas vigentes na 

Atenção Básica: Tabagismo, hanseníase, tuberculose, 

diabetes, hipertensão, idosos, gestantes, etc] 

É uma avaliação para melhorar pra o usuário 

Garantir e melhorar o acesso 

Percebemos a nossa falha de não está indo até os idosos 

Trata da melhoria do acesso e da qualidade 

Melhorar o atendimento das equipes 

Gente que nunca tinha ido, começaram a ir 

O trabalho da equipe melhorou 

Não tinha visão [a equipe e usuários] do que realmente é o 

PSF 

Aprofundar sobre o papel da Atenção Primária 

Auxiliar no Programa Saúde da Família 

Compreender a complexidade que é Saúde da Família 

Veio para dá um leque 

Subcategoria: Organização dos processos de trabalho  

Organização das equipes 

Começamos a organizar os processos 

Tem contribuído na organização da equipe 

Restruturação das nossas ferramentas 

Dá ferramentas 

Organização do processo de trabalho 

Questão organizacional 

Você sabe pra quê está fazendo 

Qualificação 

Organizacional 

Contribuindo com o trabalho da equipe 

Ajudou muito na organização dos processos 

Para a organização do processo de trabalho 

Organização da folha de rosto [Para os prontuários dos 

pacientes no PSF] 

Organização dos envelopes-família [onde são arquivados 

os prontuários das famílias] 

Mapa da unidade [Do território de abrangência do PSF] 

O PMAQ cobra registro 



107 
 

 

Obrigatoriedade do registro 

Mas não registra  

Exige registro 

Agenda programada bacana 

Classificação de risco dos pacientes 

Definir fluxos 

Organização dos fluxos 

Não seguíamos fluxo 

Subcategoria: Padronização da APS 

Seguir e obedecerprotocolos 

Disponibilização dos padrões de qualidade 

Trabalhar menos no achismo 

Utilizar evidências 

Definir parâmetros 

Implantar protocolos 

Padronizar as equipes [Com relação àimplementação dos 

protocolos] 

Alinhamento entre todas as equipes 

Falta sintonia [entre as equipes] 

Favoreceu diretrizes 

Subcategoria: Melhorias no aporte financeiro e 

disponibilização de materiais para as equipes 

Tem recurso 

Este recurso pode ser investido na equipe 

Faltou menos material 

Oferta de equipamentos melhorou 

Falta menos material do que antes 

É uma avaliação para melhorar pra gente 

Tem agregado muito a equipe 

Importante para a equipe 

Sempre que falamos que é visando o PMAQ, a gente é 

atendido 

Subcategoria: Instrumento de avaliação e 

planejamento das ações desempenhadas pelas equipes 

A gente começa a ficar mais atento 

Replanejar o nosso trabalho  

Dá uma chacoalhada na equipe 

Dá uma alerta pra gente 

Mostra pra gente as prioridades 

É uma autoavaliação da equipe 

Trouxe um norte/Um horizonte 

[O trabalho] não é aquela coisa solta 

Trouxe um norte 

II. Metodologia de organização das equipes 

para a certificação do PMAQ-AB 

Subcategoria: Realização de reuniões e Educação 

Permanente 

Momentos de encontro da equipe 

Várias reuniões durante o ciclo 

Reuniões com o coordenador e todos os enfermeiros 

Os enfermeiros replicam para a equipe [As reuniões 

acontecem normalmente com os enfermeiros e eles 

replicam para o restante da equipe] 

Os enfermeiros fazem a replicação 
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O representante é que dissemina a informação para a 

equipe 

Reuniões com toda a equipe e individual 

Tem reuniões 

A gente sentou 

Tivemos reunião com a coordenação 

Reuniões internas 

Reuniões com a coordenação de APS 

O coordenador passa como foi a nossa avaliação 

Encontros mensais de educação permanente 

Reuniões frequentes 

Capacitações 

Capacitando todos os profissionais 

Trabalhamos em cima do que perdemos 

Subcategoria: Realização da autoavaliação 

Nós pegamos o AMAQ e vamos listando [Instrumento de 

Autoavaliação de Melhoria de Acesso e da Qualidade] 

Principalmente durante o preenchimento do AMAQ 

[Instrumento de Autoavaliação de Melhoria de Acesso e da 

Qualidade] 

Quando a gente faz a autoavaliação 

Fui conferindo também pelo instrumento de avaliação do 

PMAQ 

Matriz de intervenção [Proveniente do preenchimento do 

AMAQ] 

III. À percepção dos profissionais com relação 

à avaliação externa do PMAQ-AB 
Subcategoria: A Valorização da Avaliação Externa 

para a Organização dos Processos de Trabalho das 

Equipes 

Como ficamos sem saber se teria o 3º ciclo, demos uma 

esfriadinha [Avaliação externa] 

Preparar a casa 

Mesmo que seja para atender a avaliação externa 

Quando vem uma pessoa de fora a gente fica mais 

apreensivo  

Quando a gente é cobrado, o serviço parece que anda 

Dá uma forçada [A visita] 

A gente fiscaliza mais as nossas ações 

Depois a gente acaba relaxando um pouquinho 

Nós até começamos a fazer algumas coisas...aí demos uma 

parada [Em função do atraso da visita externa do 3º ciclo] 

Deveria se mais frequente a visita externa  

A visita não segue o cronograma 

Deveria ser uma coisa fixa 

Ser uma coisa certa 

Que viesse numa data certa 

Porque às vezes ninguém vem, ninguém confere, ninguém 

me elogia 

Faço tudo, mas ninguém fala nada, esse mês não faço nada 

Fazer do jeito que eu quiser e não acontecer nada  

Avaliação deveria ser mais frequente e com mais tempo 

Subcategoria: Análises dos profissionais dos 

profissionais com relação realização da avaliação 

externa 

Pegar certificadores que atuam na AP 
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É muito rápida 

Certificadores engessados [Quando não são profissionais 

da saúde] 

Com relação à visita externa acho que não deveria avisar 

A visita externa não retrata a realidade da unidade 

IV. Apoio institucional dos gestores municipais 

a equipes participantes do PMAQ-AB 
Tipos de apoio da gestão às equipes participantes do 

PMAQ-AB 

Há diálogo 

Dialogam com a equipe 

A equipe é apoiada 

A gente sempre tem apoio 

O apoio acontece em todo o ciclo 

A equipe é apoiada 

Eles vem na unidade verificar 

Tem dialogado sobre o PMAQ 

Dúvidas foram esclarecidas 

Existe diálogo 

Quando eles estão vindo aí [avaliadores] 

Próximo da avaliação tem uma intensificação 

Na véspera da avaliação a gente faz reuniões mais 

próximas 

Quando eles estão chegando 

A preocupação é grande próximo à visita 

O apoio é intensificado um mês antes da visita 

O apoio é em função das datas do PMAQ 

Passou PMAQ, não se fala mais em PMAQ 

Preocupam mais com o período que antecede [A visita 

externa] 

O apoio é mais pontual 

Vem todos [gestotes] numa euforia, depois baixa a bola 

Mais quando está perto da visita  

Ele precisa ser aprofundado 

Menos com relação ao financeiro 

Não tem encontros e reuniões sistematizadas 

Falta um pouco de apoio da gestão 

Sinto falta de coisas que depende da gestão 

V. O recurso do PMAQ-AB e a gratificação 

financeira aos profissionais participantes 
Subcategoria: Percepção positiva quanto ao 

recebimento de gratificação financeira  

Quando fala em ter gratificação, você vê um empenho 

maior 

No último PMAQ eles deram um incentivo para cada 

funcionário 

Temos incentivo financeiro 

Trouxe um estímulo 

O valor pago do incentivo é igual para as categorias 

Gratificado quando alcança o objetivo 

A gratificação motiva 

O valor pago do incentivo é igual [Para todas as 

categorias] 

Se eu alcançar as metas sou gratificado 

Gostaria de receber gratificação 

Valorização profissional essa gratificação em cima dos 

indicadores 

Subcategoria: Insatisfação quanto à metodologia 

utilizada para a gratificação financeira e utilização do 
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recurso financeiro do PMAQ-AB 

Tinha que ter um incentivo 

Aqui não ajuda os profissionais 

A gratificação ser justa 

A forma como é repassado à gratificação desmotiva 

Disputa de bater metas  

As metas utilizadas para a gratificação não são as melhores 

Indicadores e Metas municipais engessaram o trabalho 

Ficou mecanizado  

Questão da quantidade 

Fico muito em cima de números 

A gratificação voltada apenas para o número 

Não ficar apenas nessa disputa de bater metas 

Pode ter profissionais maquiando 

VI. Os dificultadores que influenciam na 

certificação e alcance das diretrizes do PMAQ-

AB 

Subcategoria: Problemas estruturais (estrutura física, 

equipamentos, insumos, recursos financeiros e 

rotatividade profissional) 

Estrutura física da UBS 

Pela estrutura e alguns materiais que não temos 

Estrutura física 

Coisas que não teve – aparelhos, materiais e estrutura, 

transporte 

O financeiro poderia ser melhor empregado 

Recurso mal implantado 

Pegasse o dinheiro e melhorasse a estrutura 

Com relação estrutural, de equipamento 

Melhorar na questão estrutural 

Falta suporte de recursos físicos, insumos 

O médico é muito rotativo 

Rotatividade de coordenador de APS 

Rotatividade de ACS 

Mudanças de profissionais 

Subcategoria: Ausência de acesso aos relatórios da 

avaliação  

Não houve discussão dos relatórios detalhados 

Só sei o resultado geral 

Não tenho senha de acesso para relatórios 

Não tenho em mãos os relatórios 

O acesso aos relatórios foi agora no 2º ciclo 

A gestão entrega só o resultado final [Sem acesso ao 

relatório detalhado] 

A equipe não conhece os relatórios detalhados 

Não peguei relatóriodetalhadinho 

Eu não sei se [no relatório] tem como ver cada item para 

melhorar para o próximo 

Não tivemos acesso aos relatórios 

Não conheço os relatório detalhados 

Não tenho senha de acesso 

Ter acesso ao relatório de visita [Instrumento de avaliação 

do PMAQ-AB] 

Os profissionais terem acesso aos relatórios 

Subcategoria: Mudanças de gestão 
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Mudança de gestão  

Questões políticas  

Cada gestão tem prioridades diferentes 

[Organização] interrompida e agora que estamos 

retomando 

Não visse [o gestor] apenas como uma fonte de recurso 

Não continua o que estava sendo feito 

É deixado no meio do caminho 

VII. Os facilitadores que influenciam na 

certificação alcance das diretrizes do PMAQ-

AB 

Equipe [está] junta há mais tempo 

A equipe conhece os relatórios [Da avaliação] 

Feedback da avaliação  

Acesso aos relatórios detalhados  

Concurso público 

VIII. Percepção quanto à melhoria permanente 

dos padrões de qualidade do PMAQ-AB 
Subcategoria: Melhorias e continuidade dos padrões de 

qualidade 

Eu creio que o resultado será o mesmo (Muito acima da 

média) 

Ações implantadas conseguimos oferecer de forma 

rotineira 

A gente vem sempre buscando o que a gente não avançou 

ainda 

O desejo da equipe é manter este padrão (Muito acima da 

média) 

Quando se mantem o processo , não tem retrabalho 

Na próxima avaliação o desempenho será superior 

(Mediano ou abaixo da média) 

O serviço melhorou após a 2º avaliação 

Terá melhorado  

Institucionalizou [os padrões alcançados] aqui na equipe 

Os padrões já alcançados, mantemos 

Pelo menos acima da média já estará 

Subcategoria: Ausência de melhorias e continuidade 

dos padrões de qualidade 

A equipe teria a mesma avaliação (mediano ou abaixo da 

média) 

A mesma rotina foi mantida (mediano ou abaixo da média) 

São fragilidades que tinha e que não avançou 

Não corresponde ao cenário do 2º ciclo (Muito acima da 

média) 

Ainda falta continuidade de alguns processos 

Precisa melhorar pra próxima avaliação 

A equipe ainda pode melhorar (Muito acima da média)  

Falta ainda avançarmos em outras 

Não conseguimos oferecer o que ainda não implantamos 

no 2º ciclo 

Pode melhorar e muito 

Tem muito a melhorar 

Incipiente em alguns programas importantes  

Não avançamos pra passar para muito acima da média não 

A gente mantem durante um tempo 

Vai vindo outras atribuições 

Principalmente com os essenciais [Padrões essenciais são 

aqueles obrigatórios para que a equipe não fique 
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automaticamente avaliada com desempenho ruim] 

Falta abordagem da equipe em todos os ciclos de vida. 

Tem alguns ciclos que precisa dá uma melhorada 

Temos programas ainda pouco visados nas equipes 

A vontade...mudou [De continuar cumprindo os padrões de 

qualidade] 

Fonte: Dados interpretados da coleta, (2016).  
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