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RESUMO
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

(PMAQ-AB) foi formulado pelo Ministério da Saúde e tem por principal objetivo o incentivo

a gestores e equipes de saúde para melhorar a qualidade dos serviços ofertados, por meio da

pactuação de compromissos e indicadores. O PMAQ-AB é organizado em quatro fases:

adesão e contratualização, desenvolvimento, avaliação externa e recontratualização. Utilizar

os dados gerados pela avaliação é de suma importância. O uso desses resultados podem

apresentar tipologias distintas, sendo elas: uso instrumental, uso conceitual, uso político e uso

processual. OBJETIVO: Analisar se houve previsão pelo Ministério da Saúde, na teoria do

PMAQ-AB, de estratégias que fomentem a utilização dos dados gerados pelo programa,

principalmente na fase três, que corresponde à avaliação externa, e classificar as utilizações

indicadas quanto ao seu tipo. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo,

transversal, baseado nos preceitos metodológicos da análise documental, com coleta de

informações de todas as publicações, normativas nacionais, estaduais e municipais do

Ministério da Saúde relacionadas ao PMAQ-AB. RESULTADOS: Retornaram 33

documentos, 30 não citam estratégias claras de uso, apenas três houve o direcionamento

quanto ao tipo de uso, sendo elas a portaria nº 1.645 a qual dispõe sobre PMAQ-AB, a

portaria nº 1.599 aborda o PMAQ-CEO e o vídeo com relato dos profissionais acerca do

PMAQ-AB. O uso instrumental e conceitual foram os mais encontrados nos documentos,

sendo 19 classificados como uso instrumental e 13 como uso conceitual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Houve previsão pelo MS, dentro da teoria do PMAQ,

estratégias que fomentem a utilização dos dados, nas portaria nº 1.645, de 2 de outubro de

2015, portaria nº 1.599, de 30 de setembro de 2015 e o vídeo informativo no qual contém

relatos de profissionais das unidades de saúde que aderiram o PMAQ-AB.

Palavras-chave: PMAQ; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica; Avaliação externa, APS.
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1. INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

(PMAQ-AB) foi formulado pelo Ministério da Saúde e lançado em 2011. O seu principal

objetivo é incentivar os gestores e as equipes de saúde a melhorar a qualidade dos serviços

ofertados, por meio da pactuação de compromissos e indicadores (BRASIL, 2015).

O PMAQ-AB é organizado em quatro fases que se complementam. As fases são: fase

1 a adesão e contratualização, a fase 2 o desenvolvimento, a fase 3 a avaliação externa e fase

4 a recontratualização. As 4 fases formam um ciclo contínuo da qualidade da Atenção Básica

(AB), cada ciclo do PMAQ-AB ocorre a cada 24 meses (BRASIL, 2015). Além disso, o

Programa propicia incentivo financeiro para a unidade de saúde participante do programa e

que tenha atingido o padrão de qualidade previamente pactuado (Portal da Secretaria de

Atenção Primária à Saúde, 2020).

Para a realização deste estudo, escolhemos a fase 3, referente a avaliação externa do

Programa. Avaliar consiste em fazer um julgamento de valor referente a uma intervenção ou

sobre qualquer um de seus componentes, com objetivo de ajudar em tomadas de decisões

(CONTANDRIOPOULOS et al. 1997). Na saúde, a avaliação pode contribuir para melhorias,

soluções de problemas de políticas e programas, bem como na forma de gestão. Dessa

maneira, a avaliação é um instrumento essencial de apoio à gestão pela sua capacidade de

melhorar a qualidade da tomada de decisão (TANAKA, 2012), principalmente através do uso

das informações geradas por ela.

O conceito de “uso” ou “utilização” é classificado a partir de criações de modelos que

compreendam os processos avaliativos, os quais tem capacidade de modificar e introduzir

habilidades e técnicas em intervenções (CAZARIN, GISELE et al. 2020 e ABREU, 2017).

Para Hartz (2014), o uso é a consequência da avaliação, uma característica relevante a ser

analisada no processo e no resultado avaliativo. O uso da avaliação pode ser classificado em

Instrumental; Conceitual; Político (HARTZ et al. 2012); Processual; Mau uso; Uso ritual; Uso

imposto (SANDISON, VAUX e MITCHELL, 2006).

Para Hartz (2008) e Abreu (2017) a influência refere-se à capacidade dos processos

avaliativos gerarem efeitos por meios diretos ou indiretos no nível do conhecer, do produzir e

de mudar as percepções.

Em síntese, as expressões uso e influência devem englobar mudanças individuais nas

atitudes, habilidades, condutas e ações dos indivíduos; mudanças interpessoais nas interações
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entre os indivíduos; e mudanças coletivas nas decisões e práticas das organizações e

aprendizagem organizacional (HARTZ, 2008; FIGUEIRÓ, 2012).

2. OBJETIVO

2.2 Objetivo geral

Analisar se houve previsão pelo Ministério da Saúde, na teoria do PMAQ-AB,

estratégias que fomentem a utilização dos dados gerados pelo programa, principalmente na

fase três, que corresponde à avaliação externa.

2.3 Objetivo específico

Classificar as utilizações indicadas quanto ao seu tipo de uso.

3. JUSTIFICATIVA

Os programas deveriam planejar a utilização da sua avaliação desde o desenho inicial

da intervenção, a fim de auxiliar os responsáveis nas tomadas de decisões e na correta

condução dos usos esperados da avaliação (MEDEIROS, 2019). Sendo o PMAQ-AB um

programa que estimula a cultura de avaliação nos serviços de saúde, entender se as estratégias

de estímulos ao uso da avaliação foram previstas no desenho do programa pode auxiliar os

gestores na avaliação futura dessas ações. Vale ressaltar que a necessidade de utilizar esses

dados gerados pelo Programa é de suma importância, pois o uso dos dados de avaliação ajuda

na identificação de problemas, bem como na melhoria dos níveis de saúde da população

(TANAKA, 2012).

Segundo Silva e Formigli (1994) a avaliação é pouco praticada e não é muito

divulgada, o que implica na baixa utilização para tomadas de decisões. A inserção da

avaliação como prática sistemática nos níveis dos serviços de saúde poderia viabilizar aos

gestores informações relevantes para a definição de estratégias de intervenções

potencializando, dessa forma, seu uso. Existe uma grande quantidade de informações

registradas frequentemente pelos serviços de saúde que não são utilizadas nem para a análise

da situação de saúde, nem para a definição de prioridades, nem para a reorientação de práticas

(SILVA e FORMIGLI, 1994).

Dessa forma, o presente estudo parte das seguintes perguntas de pesquisa: o Ministério

da Saúde previu, no desenho do PMAQ, estratégias para a utilização dos dados gerados pelo

programa? Como as avaliações geradas pelo PMAQ-AB podem ser utilizadas pelos serviços
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de saúde, segundo o desenho do programa? Se o programa prevê a utilização da avaliação,

quais tipos de utilizações indicam?

4. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial está organizado em três subcapítulos. O primeiro apresenta e

contextualiza o PMAQ-AB, o segundo refere-se à avaliação em saúde, expondo seu conceito,

e o terceiro aborda sobre o uso e influência da avaliação bem como suas classificações. Houve

essa divisão de subcapítulos para facilitar a apresentação dos dados e uma melhor

compreensão.

4.1 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

(PMAQ-AB)

Lançado em 2011, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica (PMAQ-AB) tem como objetivo incentivar os gestores e todas as equipes de

saúde (sendo elas: equipes de Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Centros

de Especialidades Odontológicas) a melhorar a qualidade dos serviços ofertados para a

população.

Segundo Soares (2020), o PMAQ-AB é um programa fundamental e importante para o

nível da Atenção Básica bem como para o Sistema Único de Saúde (SUS). Elaborado pelo

MS, o programa apresenta estratégias que visam a reorganização dos sistemas municipais de

saúde, mediante estratégias de facilitação do acesso e de melhoria da qualidade dos serviços e

ações da AB.

A adesão dos municípios e do Distrito Federal ao programa é de forma voluntária.

Com a adesão, as equipes precisam seguir as diretrizes e os indicadores contratualizados

(BRASIL, 2015), que são: diretrizes do PMAQ-AB I - definir parâmetro de qualidade,

considerando-se as diferentes realidades de saúde; II - estimular processo contínuo e

progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva

a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção

básica; III - transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento

de suas ações e resultados pela sociedade; IV - envolver e mobilizar a todos envolvidos com o

Programa em um processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica;
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V - desenvolver cultura de planejamento, negociação e contratualização, que implique na

gestão dos recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados; VI -

estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Atenção

Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das

necessidades e da satisfação dos usuários; e VII - caráter voluntário para a adesão tanto pelas

equipes de saúde da atenção básica quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto

de que o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos.

São selecionados um conjunto de indicadores referente às áreas estratégicas da Saúde

da Família, classificados segundo a natureza de seu uso, em:

• Indicadores de desempenho: vinculados ao processo de Avaliação Externa e que

serão utilizados para a classificação de desempenho das equipes;

• Indicadores de monitoramento: a serem acompanhados de forma regular para

complementação de informações sobre a oferta de serviços e resultados alcançados por cada

equipe. Estes indicadores não influenciam a pontuação das equipes no processo de Avaliação

Externa.

O PMAQ-AB é organizado em quatro fases: Fase 1 adesão e contratualização, a fase 2

o desenvolvimento, a fase 3 a avaliação externa e fase 4 a recontratualização.

A fase 1 é a Adesão e Contratualização: todas as unidades de saúde e equipes da

atenção básica poderão aderir ao PMAQ-AB, sendo de caráter voluntário sua adesão. A

formalização da adesão é feita por intermédio do preenchimento de formulário eletrônico

específico a ser indicado pelo Ministério da Saúde.

A fase 2 corresponde ao Desenvolvimento/ Eixo Estratégico Transversal de

Desenvolvimento: consiste no desenvolvimento do conjunto de ações que serão executadas

pelas equipes, gestões municipais e estaduais e pelo Ministério da Saúde, com o intuito de

promover mudança da gestão, do cuidado e da gestão do cuidado, viabilizando a melhoria do

acesso e da qualidade da atenção básica.

Essa fase está organizada em quatro dimensões, sendo elas: A primeira dimensão-

Autoavaliação, tem o intuito de provocar mudanças, contribuir para implementação de novas

práticas bem como na identificação de fragilidades na oferta do serviço (Manual Instrutivo

PMAQ, 2015), feita pela equipe de saúde da atenção básica a partir de instrumentos ofertados

pelo PMAQ-AB definidos e pactuados pelas três esferas de governo ou Região de Saúde

(BRASIL, 2015).
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A segunda dimensão- Monitoramento, o qual tem a finalidade de monitorar os

indicadores contratualizados na Fase 1 do PMAQ-AB e o uso das informações.

A terceira dimensão é a Educação permanente, por meio de ações dos gestores

municipais, do Distrito Federal, estaduais e federal, considerando-se as necessidades de

educação permanente das equipes (BRASIL, 2015). Segundo Almeida (2019), a educação

permanente como eixo transversal do PMAQ-AB fundamenta-se como um instrumento para a

qualificação das práticas de saúde.

A quarta dimensão é o Apoio Institucional, busca a reestruturação do método

tradicional de coordenar, da supervisão, do planejamento e avaliação em saúde, é pensado

como uma função gerencial objetivando a mudança nas organizações tendo em vista os

problemas encontrados (Manual Instrutivo PMAQ, 2015).

A fase 3 é a avaliação externa: é composta pela avaliação de desempenho das equipes

de saúde e gestão da atenção básica, por meio da avaliação de desempenho dos indicadores

contratualizados na etapa de adesão e verificação da realização de momento auto avaliativo

pelos profissionais das equipes de atenção básica.

As equipes contratualizadas avaliadas receberão classificações de desempenho sendo:

I- Ótimo; II- Muito Bom; III- Bom; IV- Regular; e - Ruim. Se a equipe contratualizada não

alcançar o conjunto de padrões mínimos de qualidade considerados essenciais, ela será

certificada com desempenho ruim e serão desclassificadas do programa e deixam de receber o

Componente de Qualidade (BRASIL, 2015).

Nos instrumentos de avaliação externa são observados os padrões de acesso e

qualidade que compõem o processo de certificação das equipes, classificados como: gerais,

obrigatórios, essenciais e estratégicos. Os padrões essenciais estão relacionados a elevados

percentuais de cumprimento e/ou a condições mínimas de acesso e qualidade. Caso a equipe

não alcance todos esses padrões, automaticamente seu desempenho será classificado como

ruim (BRASIL, 2015).

A Fase 4- Recontratualização, se caracteriza pela pactuação com incremento de novos

padrões e indicadores de qualidade, a partir dos resultados verificados na fase 2 do

PMAQ-AB.

Além dos componentes citados anteriormente, o Programa tem um incentivo

financeiro denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB

Variável) para as equipes de saúde participantes do programa e que tenham atingido o
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conjunto de padrão de qualidade considerados essenciais (Portal da Secretaria de Atenção

Primária à Saúde, 2020). Ainda em relação ao incentivo financeiro, mesmo com a publicação

da portaria GM/MS nº 166, de 27 de janeiro de 2021 no âmbito do programa Previne, a qual

dispõe sobre a transferência dos incentivos financeiros federais de custeio da Atenção

Primária à Saúde, para o ano de 2021, não foram encontradas modificações no incentivo

financeiro do PMAQ-AB.

Em relação aos impactos causados pelo PMAQ, Bertusso e Rizzotto (2018) tiveram

por objetivo identificar as mudanças nos processos de adesão, avaliação externa e organização

do processo de trabalho na visão dos profissionais participantes do PMAQ-AB. Os achados

sugeriram que o PMAQ trouxe resultados relevantes para os serviços, com mudanças geradas

a partir da avaliação externa. O resultado desse estudo mostrou que a avaliação externa

contribuiu grandemente para a organização e registro das informações e planejamento, a partir

da autoavaliação e da avaliação externa como estratégia de mobilização da gestão e das

equipes.

Um estudo realizado nos municípios do Estado do Paraná mostrou ampla participação

desses no segundo ciclo do PMAQ-AB, com predominância da Estratégia Saúde da Família

(ESF) com Equipes de Saúde Bucal (ESB) (BALDANI et al. 2018). No mesmo estudo, os

autores relataram uma desigualdade quanto ao processo de trabalho entre os diferentes

municípios analisados. Este achado expressou a necessidade de compreender o papel da

gestão como apoiadora das ESB, com ênfase na sua qualificação. Os autores enfatizaram a

importância do apoio do MS e das Secretarias Estaduais da Saúde para os municípios

menores.

Segundo Soares (2020), o PMAQ-AB é uma ferramenta importante para gestão,

contribuindo para as melhorias do acesso e qualidade concomitantemente às melhorias dos

indicadores de saúde. O autor enfatizou que é essencial que os objetivos do PMAQ-AB sejam

aplicados no dia a dia das equipes de saúde para que os serviços prestados sejam efetivos e o

programa se fortaleça.

A inclusão da equipe de saúde bucal no Programa ocorreu em 2015, com a publicação

da portaria nº 1.599 (BRASIL, 2015), que instituiu o Programa de Melhoria do Acesso e

Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO).

O PMAQ-CEO tem o objetivo de melhorar o acesso e a qualidade dos Centros de

Especialidades Odontológicas. Constituída por quatro fases (Adesão e Contratualização;
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Desenvolvimento; Avaliação Externa; e Recontratualização) e diretrizes que são bem

semelhantes às do PMAQ, no entanto tendo um foco mais específico aos Centros de

Especialidades Odontológicas, assim como o PMAQ a adesão do PMAQ-CEO também é de

caráter voluntário. Os objetivos do PMAQ-CEO são semelhantes ao PMAQ-AB, entretanto,

são aplicados aos CEOs.

4.2 Avaliação em saúde

Avaliar consiste em fazer um julgamento de valor referente a uma intervenção ou

sobre qualquer um de seus componentes, com objetivo de ajudar nas tomadas de decisões

(CONTANDRIOPOULOS et al. 1997). Para Tanaka e Melo (2000) a avaliação utilizada na

gestão auxilia o processo de decisão a fim de torná-lo o mais racional e efetivo possível.

Na saúde, a avaliação pode contribuir para melhorias, soluções de problemas de uma

política e programas bem como na forma de gestão. O papel da avaliação no processo de

gestão é o de gerar elementos de conhecimento que fomentem a tomada de decisão,

possibilitando o aumento da eficiência, eficácia e efetividade das atividades desenvolvidas

pelo serviço ou pela organização (TANAKA, 2012).

A avaliação contribui para os demais componentes da gestão, planejamento, execução,

financiamento e regulação, os quais podem subsidiar intervenções mais efetivas no contexto

da Rede de Atenção à Saúde, contribuindo assim para a melhoria organizacional da Atenção

Básica, subsidiando assim nos processos decisórios (MEDRADO et al. 2015).

O resultado de um julgamento de valor advém de uma avaliação normativa ou

pesquisa avaliativa. A avaliação normativa é a aplicação de critérios e normas sobre uma

intervenção, acerca da estrutura que corresponde aos recursos empregados e sua organização,

processos são os serviços ou bens produzidos e por fim os resultados que são as mudanças

obtidas a partir do objetivo proposto na intervenção (SAMICO et.al, 2010). A pesquisa

avaliativa por sua vez é através de métodos científicos, analisa a pertinência (análise

estratégica) se há adequação entre a intervenção e o problema que a originou; fundamento

teórico (análise lógica) avalia a conformidade entre o objetivo da intervenção e os meios

utilizados para alcançá-los; produtividade, verifica os recursos utilizados e os serviços

produzidos; relações existentes entre a intervenção e o contexto no qual estabelecido (análise

de implantação) tem como foco dois aspectos: “influência do grau de implantação de uma
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intervenção sobre seus efeitos e a influência do contexto em que está inserida a intervenção

sobre seus efeitos” (SAMICO et al. 2010).

Avaliadores de uma intervenção se difere em: avaliador interno e avaliador externo, o

avaliador interno faz parte da organização, ou seja, pessoas que estão diretamente vinculadas

a esse projeto. O avaliador externo não faz parte da organização e é contratado para estar

conduzindo a avaliação do programa (SAMICO et.al, 2010).

Um programa é composto por aspectos estruturais e operacionais (HARTZ, 1997),

além disso são necessárias estratégias para formulação do programa. As estratégias utilizadas

na pesquisa para a avaliação buscam reunir recursos teóricos e técnicos visando responder à

pergunta de investigação (SILVA, 2005).

Para a execução da avaliação de uma política ou de um programa, geralmente

elabora-se um modelo lógico dessa intervenção. O modelo lógico é uma representação visual

que demonstra o funcionamento do programa, com base em seus componentes, visando os

resultados da avaliação e objetivando o alcance das metas. O modelo teórico explicita o

funcionamento ideal do programa, com subsídio teórico que dá sustentação à hipótese

avaliada, relacionando os aspectos operacionais do programa, bem como os indicadores e os

níveis de análise (HARTZ,1997; FRIAS, LIRA E HARTZ, 2005; MEDINA et al. 2005).

A seguir, segue uma descrição do Modelo lógico-operacional do Programa Nacional

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica em um município do sudoeste da

Bahia, desenvolvido entre agosto de 2017 e junho de 2018 onde houve a identificação dos

objetivos do Programa no município, as ações realizadas no território e os resultados

alcançados em curto prazo, esse modelo lógico mostrou a análise dos relato dos atores sociais

envolvidos na implementação do PMAQ-AB no município bem como se condizem com as

recomendações nacionais.
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Figura 1- Modelo lógico-operacional do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da

Qualidade da Atenção Básica em um município do sudoeste da Bahia.

Fonte: LEMOS, Larissa Morgan Andrade (2020). Modelização do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e

da Qualidade em um município baiano.

Em um modelo deve estar expresso detalhadamente questões pertinentes como: o

problema, a população-alvo, o contexto e os componentes fundamentais do programa para

gerar os efeitos desejáveis (FRIAS et al. 2005).

Após a elaboração do modelo lógico, o segundo passo é a construção de ferramentas

para a emissão do juízo de valor. Nesta etapa, os indicadores são fundamentais, pois são eles

que vão quantificar o desempenho do programa. Segundo Tanaka (2012), o conjunto de

indicadores escolhidos deverá refletir fidedignamente o objeto e englobar a finalidade e os

objetivos da avaliação. Samico et.al, (2010) traz a mesma perspectiva sobre os indicadores, os

indicadores devem expressar-se de modo claro a serem capazes de medir ou interpretar o

fenômeno que pretende explicar, assim consolidando a importância da compreensão dos

indicadores.

Samico et al. (2010) elucidou características relevante para um bom indicador tais

quais: validade: medir o que foi proposto; sensibilidade: o indicador captar as mudanças;
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especificidade: veracidade das mudanças captadas; relevância: importância do indicador na

tomada de decisão; simplicidade: o indicador está facilmente disponível; custo-efetividade: o

resultado justifica o investimento de tempo e recurso; e por fim oportunidade: disponibilidade

do indicador quando necessário.

A avaliação externa do PMAQ-AB é realizada pelo Departamento de Atenção Básica

(DAB) juntamente com as Instituições de Ensino e Pesquisa contratadas. A avaliação externa

consiste em avaliar as condições de acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados e das

equipes que aderiram ao programa, através da verificação de padrões de qualidade e dos

indicadores contratualizados, por meio do monitoramento (PROTASIO et al. 2017).

A autoavaliação na esfera do PMAQ também é um dos instrumentos utilizados pois

auxilia no planejamento de ações das equipes, ajudando na identificação das fragilidades e

auxiliando na resolutividade do mesmo. Segundo o Manual Instrutivo PMAQ (2015) a

autoavaliação pretende orientar continuamente as tomadas de decisões, compreendido como

uma ação essencial para a melhoria da qualidade das ações de saúde.

Segundo Maeyama et al. (2020) adotar um método de avaliação e autoavaliação é de

suma importância pois auxilia na reorganização dos processos de trabalho das equipes,

contribuindo na identificação dos problemas bem como na resolução do mesmo, implicando

na reflexão e ação sobre o próprio trabalho.

De acordo com Cavalcante et al. (2018) para que a Autoavaliação para a Melhoria do

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) seja efetiva enquanto um instrumento de

gestão em saúde, é pertinente que haja conhecimento do processo de autoavaliação efetuada

pelas equipes da Atenção Básica, possibilitando assim a identificação dos fatores facilitadores

e restritivos.

No PMAQ-CEO a avaliação externa é realizada pela Coordenação-Geral de Saúde

Bucal/Departamento de Atenção Básica em parceria com Instituições de Ensino e/ou Pesquisa

(IEP). Nessa fase, os avaliadores aplicarão um questionário para verificação de padrões de

acesso e qualidade conquistados pelos profissionais e pela gestão.

4.3 Uso da avaliação

As informações geradas por uma avaliação contribuem grandemente para tomadas de

decisões, no entanto, tem-se a necessidade de analisar sua capacidade de produzir

informações relevantes e úteis para quem as utilizam (NICKEL, et al. 2014).



18

Para alguns autores o conceito de “uso” é classificado a partir de criações de modelos

que compreendam os processos avaliativos (CAZARIN, et al. 2020). Para Nickel et al.

(2014), o uso é a consequência da avaliação, uma característica relevante a ser analisada no

processo e no resultado avaliativo. O uso da avaliação pode ser classificado em:

● Instrumental: Orientar a política e a prática. Exemplo: elaboração e divulgação de

relatórios (HARTZ, SANTOS e MATIDA, 2008).

● Conceitual: Gerar novas ideias ou conceitos que sejam úteis para prover de sentido o

cenário político (HARTZ, SANTOS e MATIDA, 2008).

● Político: Justificar preferências e ações preexistentes (SANDISON, VAUX e MITCHELL,

2006).

● Processual: Mudança direta no comportamento dos indivíduos, sem relação com os

resultados (HARTZ, SANTOS e MATIDA, 2008).

● Mau uso: Manipulação da avaliação para interferir nos resultados (SANDISON, VAUX e

MITCHELL, 2006).

● Uso ritual: Meramente formais para cumprimento de rotinas administrativas

(SANDISON, VAUX e MITCHELL, 2006).

● Uso imposto: Ocorre quando as pessoas são obrigadas a usar a avaliação (NICKEL,

2013).

Um estudo realizado por Medeiros (2019) teve como objetivo avaliar o uso do

PMAQ-AB nas ações da gestão de Atenção Básica e das equipes de saúde. Como resultado do

uso do PMAQ-AB, encontrou-se o apoio para tomada de decisão, aprimoramento do processo

de trabalho e qualidade da comunicação (uso instrumental), aprendizado e apoio à gestão do

conhecimento (uso conceitual), prestação de contas, certificação de melhores práticas,

negociação estratégica e empoderamento das partes interessadas (uso simbólico),

receptividade à avaliação; mudanças individuais de pensamento, atitudes e comportamento e,

mudança na cultura organizacional (uso processual).

Couto e Figueiró (2019) abordaram o mesmo pensamento que Amara et al. (2004), os

três tipos de uso (instrumental, conceitual e o político) podem ser usos complementares e não

divergentes com relação à utilização da pesquisa, pois dependendo da situação a qual exige

tomada de decisão poderá ser utilizada o uso instrumental, conceitual e o político. Para Abreu

et al. (2017), a forma dos usos não são excludentes, sendo assim um determinado tipo de uso

pode levar a outro.
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Abreu et al. (2017) aduz também que a pesquisa avaliativa pode desempenhar sua

influência em momentos distintos, seja imediatamente após a avaliação, ou a longo prazo

(tempo); como também durante o processo da avaliação ou por meio dos resultados.

A influência está relacionada com capacidade dos processos avaliativos gerarem

efeitos, do produzir e de mudar as percepções. Assim como o uso, segundo a Figueiró (2012)

a influência pode ser classificada quanto ao seu tipo:

● Fonte (processo ou resultado)

● Intenção (prevista ou inesperada)

● Tempo (imediato, por ciclos ou de longo prazo)

Quanto aos níveis de influência da avaliação, podemos encontrar a seguinte categorização.

● Individual (aquisição ou aprimoramento de atitudes, habilidades e condutas pelos

envolvidos na avaliação),

● Interpessoal (persuasão de pares, reconhecimento ou aprimoramento de lideranças,

mudança de opinião dos envolvidos e de normas na organização), e

● Coletivo (incorporação da cultura e dos achados das avaliações na agenda política da

organização).

Segundo Cazarin et al. (2020) o uso e a influência geram mudanças individuais, em

atitudes, condutas e ações; mudanças interpessoais; e mudanças coletivas nas decisões e

práticas das organizações.

5. METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo, transversal, baseado nos preceitos metodológicos

da análise documental. Segundo Pimentel (2001), uma análise documental é um processo de

pesquisa que consiste na busca de informações provenientes de publicações, anais de

congressos, vídeos, documentos, referências, entre outros, em concordância com o objetivo do

estudo.

A análise proposta por Pimentel (2011) corresponde primeiramente à organização do

material coletado, segundo critérios da análise de conteúdo. Nesse momento, elaboram-se

fichamentos e o levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes nos

documentos, com separação de trechos de interesse.
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O segundo momento proposto pela autora, corresponde à análise dos trechos

selecionados. A autora sugere a elaboração de quadros contendo: 1) autor citado; 2)

localização no texto; 3) contexto da citação; 4) a própria citação; 5) observações; 6) referência

bibliográfica e 7) número da página da citação. Em seguida, também sugere a elaboração de

quadros de termos-chave: palavras e frases que sintetizam um conceito, expressão de uma

ideia que tenha relevância no assunto em discussão e o tratamento dos dados: interpretação e

inferências sobre as informações contidas nas publicações.

Para nosso estudo, foi realizada uma análise documental com coleta de informações de

todas as publicações, normativas nacionais, estaduais e municipais do Ministério da Saúde

relacionadas ao PMAQ-AB (incluindo relatórios, orientações em páginas oficiais, portarias,

resoluções). O recorte temporal selecionado para a inclusão dos documentos foram os

publicados de 2011 (ano de implementação do programa) a 2020, a fim de buscar elementos

das categorizações (instrumental; conceitual; político; processual; mau uso; uso ritual; uso

imposto e influencia) relacionadas ao uso nesses documentos. O período de busca dos

documentos para a construção da matriz de análise documental foi do dia 22/01/2020 ao dia

25/03/2021.

Dessa forma, etapas metodológicas propostas por Pimentel (2011) e aplicadas ao

presente estudo foram:

Etapa 1: Levantamento de documentos oficiais sobre o PMAQ nos sites do Ministério

da Saúde disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br, no SAUDELEGIS disponível em:

http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml, Portal da Secretaria

de Atenção Primária à Saúde, disponível em https://aps.saude.gov.br/ape/pmaq. Foi realizada

busca dos documentos nos sítios eletrônicos relatados, mediante as seguintes palavras-chave:

PMAQ; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica;

Avaliação externa, Atenção Primária à Saúde (APS). Foram incluídos no estudo somente os

documentos que se relacionavam diretamente ao PMAQ e que foram produzidos pelo

Ministério da Saúde.

Etapa 2: Construção da matriz de análise documental, com os dados relevantes que

foram coletados nos documentos e pertinentes ao uso da avaliação (baseados nos estudos de

Hartz, 2012). Essa etapa foi a correspondente às etapas de organização do material indicadas

por Pimentel (2001) e que foram adaptadas ao presente estudo. Os documentos levantados na

etapa anterior foram descritos em forma de quadro, de acordo com os seguintes itens:
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identificação do documento, conteúdo do documento, onde se localiza, cita alguma estratégia

de utilização dos dados de avaliação e separação dos trechos de interesse.

Etapa 3: Análise dos documentos selecionados – análise dos dados. Nessa etapa, os

dados organizados na matriz foram categorizados segundo o tipo de publicação e estratégias

de uso da avaliação encontradas. O uso da avaliação foi classificado segundo as propostas de

HARTZ (2012) e (HARTZ, SANTOS e MATIDA, 2008; SANDISON, VAUX e MITCHELL,

2006; NICKEl, 2013), que consistem em usos instrumentais; conceituais; políticos;

processuais; mau uso; usos rituais; usos impostos. Essa análise foi realizada mediante a

análise do conteúdo dos documentos, segundo os trechos destacados na matriz. A

categorização foi realizada por duas juízas, em avaliações separadas e análise conjunta final.

O presente trabalho não necessitou de apreciação ética pois utiliza dados secundários

de documentos públicos e de livre acesso, de acordo com a Resolução 510/2016 (CNS, 2016)

e conforme trecho destacado abaixo:

“Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas
pelo sistema CEP/CONEP II– pesquisa que utilize

informações de acesso público, nos termos da Lei no

12.527, de 18 de novembro de 2011; III– pesquisa que
utilize informações de domínio público”.

6. RESULTADOS

O processo de busca inicial dos documentos nas bases escolhidas retornou o total de

37 portarias e um vídeo produzido pelo MS, com relatos de profissionais que aderiram ao

Programa. Os locais em que os documentos foram encontrados foram prioritariamente o

SAUDELEGIS e o Portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e foram excluídas as

portarias revogadas e as que haviam duplicidade. Para a análise final, após a aplicação dos

critérios de inclusão e exclusão, restaram 23 portarias do SAUDELEGIS e nove do Portal da

Secretaria de Atenção Primária à Saúde mais o vídeo, somando um total de 32 documentos

referentes ao PMAQ-AB.

Após a leitura em profundidade dos documentos selecionados, três documentos

indicaram elementos relacionados ao uso para categorização, sendo elas a portaria nº 1.645 a

qual dispõe sobre PMAQ-AB, a portaria nº 1.599 aborda o PMAQ-CEO e o vídeo com relato

dos profissionais acerca do PMAQ-AB.  De acordo com a figura abaixo.
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FIGURA 1: Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos

Os três documentos incluídos para a análise em profundidade estão descritos no quadro a

seguir:

Quadro 1- Documentos elaborados pelo MS em que houve o direcionamento quanto à

tipologia do uso da avaliação no âmbito do PMAQ.

Documento Conteúdo do documento Onde se localiza

Portaria nº 1.645, de 2

de outubro de 2015

Dispõe sobre o Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2015/prt1645_01_10_2015.html
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Portaria nº 1.599, de 30

de setembro de 2015

Dispõe sobre o Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade dos Centros de
Especialidades Odontológicas
(PMAQ-CEO).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2015/prt1599_30_09_2015.html

Vídeo

Programa Nacional de Melhoria do

Acesso e da Qualidade
https://www.youtube.com/watch?v=n4cK
wR-T9SE&t=6s; acesso em: 9 de mar. de

2021

Para melhor visualização e entendimento, cada documento foi analisado em quadros

distintos, segundo os usos identificados e os trechos que os embasam. O primeiro a ser

analisado foi a Portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015, de acordo com o quadro.
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Quadro 2 - Portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015

Transcrição do trecho selecionado Tipo de uso (classificação)

Art. 2º O PMAQ-AB tem como objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção
básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a
permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em
Saúde

Uso instrumental

Art. 3º São diretrizes do PMAQ-AB: I - Definir parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes
realidades de saúde, de maneira a promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção
básica;

Uso instrumental

II - Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de
qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde da
atenção básica;

Uso instrumental

III - Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e
resultados pela sociedade;

Uso instrumental e
conceitual

IV - Envolver e mobilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, as equipes de
saúde de atenção básica e os usuários em um processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da
atenção básica;

Uso instrumental e
conceitual

V - Desenvolver cultura de planejamento, negociação e contratualização, que implique na gestão dos
recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados;

Uso instrumental
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VI - Estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Atenção Básica, o
desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação

dos usuários;

Uso instrumental e
conceitual

Art. 7º A Fase 3 do PMAQ-AB é denominada Recontratualização, que se caracteriza pela pactuação
singular do Distrito Federal e dos Municípios com incremento de novos padrões e indicadores de qualidade,
estimulando a institucionalização de um processo cíclico e sistemático a partir dos resultados verificados na
fase 2 do PMAQ-AB.

Uso conceitual e
instrumental

Art. 8º O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento do PMAQ-AB é composto pelos seguintes
elementos: I - autoavaliação, a ser feita pela equipe de saúde da atenção básica a partir de instrumentos
ofertados pelo PMAQ-AB ou outros definidos e pactuados pelo Estado, Distrito Federal, Município ou
Região de Saúde;

Não foi possível categorizar

III - Educação permanente, por meio de ações dos gestores municipais, do Distrito Federal, estaduais e
federal, considerando-se as necessidades de educação permanente das equipes;

Uso processual

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.

Uso conceitual

Parágrafo único. O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento 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.

Uso instrumental
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O segundo documento analisado foi a portaria nº 1.599, de 30 de setembro de 2015.

Quadro 3 - Portaria nº 1.599, de 30 de setembro de 2015

Transcrição do trecho selecionado Tipo de uso (classificação)

Art. 2º O PMAQ-CEO tem como objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade nos Centros
de Especialidades Odontológicas (CEO), com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional,
regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais
direcionadas à atenção especializada em saúde bucal.

Uso instrumental

Art. 3º Constituem-se diretrizes do PMAQ-CEO: I- definir parâmetros de qualidade dos CEO, considerando as
diferentes realidades de saúde, de maneira a promover uma maior resolutividade dos serviços especializados em
saúde bucal;

Uso instrumental

II - Fortalecer o processo de referência e contra referência de saúde bucal; Uso instrumental

III - Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de
qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelos CEO;

Uso instrumental

IV - Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e
resultados pela sociedade;

Uso instrumental e
conceitual
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V - Envolver e mobilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, as equipes dos CEO e
os usuários num processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção especializada em saúde
bucal;

Uso instrumental e
conceitual

VI - Desenvolver cultura de planejamento, negociação e contratualização, que implique na gestão dos recursos
em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados;

Uso instrumental

VII - Estimular a efetiva mudança do modelo de atenção em saúde bucal, o desenvolvimento dos trabalhadores
e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários;

Uso instrumental e
conceitual

Art. 7º A Fase 3 do PMAQ-CEO é denominada Recontratualização, que se caracteriza pela pactuação singular
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com incremento de novos padrões e indicadores de qualidade,
estimulando a institucionalização de um processo cíclico e sistemático a partir dos resultados verificados nas
Fases 2 do PMAQ-CEO

Uso conceitual e
instrumental

Art. 8º O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento do PMAQ-CEO é composto pelos seguintes
elementos: I- autoavaliação, a ser feita pela equipe do CEO a partir de instrumentos ofertados pelo PMAQ-CEO
ou outros definidos e pactuados pelo Município, Distrito Federal, Estado ou Região de Saúde;

Não foi possível
categorizar

III - Educação permanente, por meio de ações dos gestores municipais, do Distrito Federal, estaduais e federal,
considerando-se as necessidades de educação permanente das equipes dos CEO;

Uso processual
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V - Cooperação horizontal (presencial e/ou virtual), que deverá ocorrer entre equipes do CEO e entre gestores,
com o intuito de permitir a troca de experiências e práticas promotoras de melhoria da qualidade da atenção
especializada em saúde bucal.

Uso conceitual

Parágrafo único. O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento deve ser entendido como transversal em
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-CEO

Uso instrumental

O terceiro documento selecionado foi um vídeo no qual contém relatos de profissionais das unidades de saúde que aderiram ao PMAQ-AB.

Quadro 4 - Vídeo: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Transcrição do trecho selecionado Tipo de uso (classificação)

“O PMAQ traz ferramentas não só para a gestão, mas principalmente pra equipe subsidiando de informações de
coisas simples do dia a dia que a equipe às vezes não tinha conhecimento mesmo o acesso à critérios que
definissem por exemplo o seu processo de trabalho então como eu faço uma agenda como é que eu organizo o
atendimento do ciclo de vida” Renata Mercez- Gestora de Atenção Básica em Sobradinho- DF

Uso Processual

“Isso faz com que equipe se fortaleça enquanto equipe, no sentido de que a necessidade de sentar junto, pensar
sobre os seus processos de trabalho de uma forma tranquila madura” Angelita Herman- Secretaria de Saúde de
Vacina- RS

Uso conceitual

“Eu notei que as equipes se uniram mais a gente começou a trabalhar mais empenhado” Vagner Belmonte-
Enfermeiro em Olinda- PE

Uso Processual
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“As pessoas começaram a organizar fluxos para a inserção de diu mais fortalecidos na unidade, que reverberaram
em outras unidades próximas de colegas, que inclusive se colocaram à disposição pra mudar sua prática pra
aprender o procedimento” Igor Chaves- Coordenador de Direito Sanitário em Florianópolis- SC

Uso processual e conceitual

“Na unidade de saúde a equipe observou a importância de manter sempre atualizado os registros em prontuários”
Fernanda- Enfermeira ESF em Km 4 de Vacaria- RS

Uso processual

“E isso também ajudou a equipe a identificar quais são os perfis dos membros da minha equipe, e o que eu preciso
trabalhar nessa equipe olhando o contexto desse território para beneficiar essa comunidade, então quando a
equipe faz a autoavaliação e quando a gente foi preencher o instrumento em conjunto cada gerente com sua
equipe, a gente conseguiu identificar vários itens, eu falei isso que a gente consegue fazer não preciso esperar o
Ministério, esperar a secretaria de saúde nem diretoria regional, isso a equipe tem autonomia”

Uso processual e conceitual

"A partir dessa avaliação que a gente tem junto com a secretaria de saúde e com o PMAQ a gente conseguiu
reduzir a nossa área de abrangência, pro número que é adequado”. Maria Ângela Filgueiras - Enfermeira ESF em
Engenho Velho-DF

Uso processual
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As principais estratégias encontradas referente à portaria nº 1.645, de 2 de outubro de

2015 foram o tipo de uso instrumental e conceitual sendo elas: garantia de um padrão de

qualidade, definição de parâmetro de qualidade, melhoramento dos padrões e indicadores de

acesso e de qualidade que envolva a gestão. Pelo fato dos objetivos e diretrizes do

PMAQ-CEO serem semelhantes ao do PMAQ-AB as principais estratégias de uso também

são similares.

Os principais achados da portaria nº 1.599, de 30 de setembro de 2015, foram de uso

instrumental e conceitual, sendo elas: garantia de um padrão de qualidade, definir parâmetros

de qualidade dos CEO, melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade.

Referente ao vídeo, foi identificado o tipo de uso processual como mais frequente, isso

se deu por ser um relato de experiência com o programa, sendo a estratégia mais encontrada a

mudança comportamental das equipes após a adesão ao PMAQ.
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7. DISCUSSÃO

Poucos documentos do PMAQ-AB orientam sobre o uso dos dados da avaliação, de

33 documentos 30 não citam estratégias claras de uso (ou seja, não responderam a pergunta da

presente pesquisa), e em apenas três houve o direcionamento quanto ao tipo de uso.

A questão do uso da avaliação está em debate, está sendo abordada na literatura,

entretanto, ainda há dificuldade em encontrar de forma clara nos documentos orientadores do

MS. Vale ressaltar que esses documentos não tinham o tipo de uso explícito, a partir da leitura

em profundidade, foi interpretado trechos que poderiam ser um direcionamento para o uso, a

partir da compreensão da autora do estudo.

O MS poderia qualificar, por meio de seus documentos, alguns direcionamentos para o

uso desses dados e ter esse olhar específico, visto que é o grande formulador de políticas

públicas em saúde no país. Dispor essa orientação seria importante para o incentivo da gestão

baseada em evidências, pois a utilização dos dados de avaliação auxilia o processo de decisão,

otimiza o funcionamento das organizações a obter o máximo de eficiência, eficácia e

efetividade, e podem subsidiar intervenções mais efetivas (Tanaka e Melo, 2000; Tanaka,

2012, Medrado et al. 2015).

Segundo o Manual do PMAQ-AB (BRASIL, 2015) há dez compromissos para o MS

relacionados ao programa, e dentre eles temos: garantir a efetiva implementação do programa

nos três âmbitos, nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal e implantar processo

regular de monitoramento e de avaliação para acompanhamento e divulgação dos resultados

da atenção básica no País. Apesar do compromisso, percebe-se que ainda é necessário deixar

mais evidente para os municípios estratégias para consolidá-lo.

Apesar dos poucos documentos em que foi possível identificar estratégias de uso,

observou-se que o uso instrumental e conceitual foram os mais encontrados nos documentos,

sendo 19 classificados como uso instrumental e 13 como uso conceitual, ou seja, verifica-se

que existe esse padrão pelo MS para o direcionamento desses usos.

O MS é responsável pela elaboração de políticas públicas, planos e ações as quais

colaborem para promoção da saúde da população, nesse sentido, o MS tem o intuito de

orientar a prática, com isso o uso instrumental e conceitual torna- se mais adequado ao papel

do MS (BRASIL, 2017).

A literatura aponta também que os usos instrumental e conceitual são mais frequentes

na prática. No estudo realizado por Medeiros (2019) cujo o método foi uma revisão
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integrativa, expõe-se que o uso instrumental foi identificado em 13 artigos sendo eles

relacionados ao apoio na tomada de decisão e orientação sobre mudanças no programa.

Quanto ao uso conceitual, a autora relatou 9 artigos, os quais dizem respeito à compreensão

do funcionamento do programa, mudanças no nível organizacional e impacto do programa.

A normatividade é ultrapassada pela realidade do trabalho, visto que o vídeo

disponível no site do Portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde contém mais

experiências de uso do que nas normas/ documentos referente ao PMAQ-AB, nos relatos dos

profissionais foi encontrado mais o uso processual, pois houve mudança direta no

comportamento dos profissionais e na dinâmica de trabalho.

Não foi possível categorizar a autoavaliação quanto ao seu tipo a partir da análise

documental, pois dependendo do contexto em que a autoavaliação esteja, ela pode ser

classificada como uso processual, instrumental e até conceitual. Esse ponto justifica a leitura

mais atenciosa para as direções quanto à avaliação externa do PMAQ. No entanto, segundo

Maeyam et al. (2020) a autoavaliação pode ser um potente dispositivo de reflexão e indutor de

mudanças para melhoria dos indicadores de saúde e para Cavalcante et.al (2018) a

autoavaliação constitui-se como um meio e processo potente de transformação das práticas de

atenção à saúde.

O Manual Instrutivo do PMAQ, no 1º ciclo, aduz que “recomenda-se que a

autoavaliação seja realizada a partir de ferramenta composta por um conjunto de padrões de

qualidade, ou seja, por um conjunto de declarações acerca da qualidade esperada quanto à

estrutura, aos processos e aos resultados das ações da atenção básica, configurando-se,

assim, como ferramenta de potencial pedagógico de caráter reflexivo e problematizador que

abre possibilidades de construção de soluções a partir da identificação de problemas. Os

processos auto avaliativos devem ser constituídos não apenas pela identificação de

problemas, mas também pela realização de intervenções no sentido de superá-los.” Podendo

ser classificada como uso instrumental e processual.

Desta forma, considera-se interessante que o uso da avaliação seja incorporado dentro

do processo de formulação de políticas públicas, com instruções claras quanto ao uso

recomendado, principalmente para as políticas que estimulem a avaliação a fim de estimular a

utilização desses dados pelos gestores locais, bem como potencializar o retorno da avaliação e

dos resultados do programa.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Houve previsão pelo MS, dentro da teoria do PMAQ, estratégias que fomentem a

utilização dos dados, sendo elas: a portarias nº 1.645, de 2 de outubro de 2015, portaria nº

1.599, de 30 de setembro de 2015 e o vídeo informativo no qual contém relatos de

profissionais das unidades de saúde que aderiram o PMAQ-AB.

O vídeo do PMAQ-AB disponível no site do Portal da Secretaria de Atenção Primária

à Saúde abordou muito o tipo de uso (processual e conceitual), nota-se que na aplicação das

práticas o uso torna-se frequente e encontra-se de forma clara, o que nos faz pensar que de

certa forma as normas/leis do programa não há escrito de forma explícita e definida o tipo de

uso mas no cotidiano torna-se claro e frequente os tipo de uso da avaliação.

Há necessidade de abordar as tipologias de uso nos documentos referente ao

PMAQ-AB de forma mais clara pois a utilização dos dados gerados pela avaliação auxilia no

processo de decisão, no funcionamento das organizações bem como no processo de trabalho e

qualidade.

O PMAQ-AB é um programa importante para a atenção básica, no entanto foi

publicada apenas uma portaria (portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015) desde sua

implementação, não há atualização das normatizações do programa referente a utilização,

seria interessante que o MS retomasse o programa, visto que tem gerado resultados positivos

para a atenção básica e as equipes que aderiram o PMAQ-AB.
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ANEXOS

ANEXO A - Matriz de análise documental: PMAQ-AB

Documento Conteúdo do documento Onde encontrou Cita alguma estratégia de utilização
dos dados de avaliação

Portaria nº 1.215, de 13
de junho de 2012

Regulamenta a transferência de recurso
destinado ao Eixo Estrutura do Programa
Nacional de Qualificação da Assistência
Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) no âmbito
do SUS.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2012/prt1215_13_06_2012.html Não

Portaria nº 1.222, de 13

de junho de 2012

Autoriza o repasse de recursos para Estados e
Municípios referentes aos novos exames do
Componente Pré-Natal da Rede Cegonha.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2012/prt1222_13_06_2012.html

Não

Portaria nº 3.114, de 28

de dezembro de 2012

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
PMAQ-AB, denominado como Componente
de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2012/prt3114_28_12_2012.html

Não

Portaria nº 2.513, de 29

de outubro de 2013

Homologa a contratualização dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) no
PMAQ-AB dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2013/prt2513_29_10_2013.html

Não
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Portaria nº 1.383, de 9

de julho de 2013

Homologa a contratualização/
recontratualização dos Municípios ao segundo
ciclo do PMAQ-AB.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2013/prt1383_09_07_2013.html

Não

Portaria nº 1.399, de 3

de julho de 2014

Altera o anexo da Portaria nº 2.513/GM/MS,
de 29 de outubro de 2013. A homologação da
contratualização do CEO do Município de
Quixadá (CE).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2014/prt1399_03_07_2014.html

Não

Portaria nº 1.559, de 30

de julho de 2014

Altera a homologação da contratualização do
CEO do Município de Ibimirim (PE) no
PMAQ-CEO.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2014/prt1559_30_07_2014.html

Não

Portaria nº 1.599, de 31

de julho de 2014

Altera a homologação da contratualização do
CEO do Município de Aracati (CE) no
PMAQ-CEO.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2014/prt1599_31_07_2014.html

Não

Portaria nº 1.923, de 12

de setembro de 2014

Altera o anexo da Portaria nº 1.383/GM/MS,
de 9 de julho de 2013, para estabelecer o novo
quantitativo de equipes
contratualizadas/contratualizadas do
Município de Varginha (MG), relativo ao
segundo ciclo do PMAQ.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2014/prt1923_12_09_2014.html Não
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Portaria nº 2.666, de 4

de dezembro de 2014

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB), denominado como Componente
de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2014/prt2666_04_12_2014.html

Não

Portaria nº 652, de 3 de

junho de 2015

Altera o anexo da Portaria nº 1.383/GM/MS,
de 9 de julho de 2013.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt0652_03_06_2015.html

Não

Portaria nº 664, de 3 de

junho de 2015

Altera a homologação da contratualização do
Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) do Município de Cambé (PR) no
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt0664_03_06_2015.html

Não

Portaria nº 665, de 3 de

junho de 2015

Altera a homologação da contratualização dos
CEO do Município de Volta Redonda (RJ) no
PMAQ-CEO.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt0665_03_06_2015.html

Não

Portaria nº 836, de 26 de

junho de 2015

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
PMAQ-AB, denominado como Componente
de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável, referente à certificação final das
equipes participantes do 2º ciclo do PMAQ.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt0836_26_06_2015.html

Não
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Portaria nº 1.599, de 30

de setembro de 2015

Dispõe sobre o Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade dos Centros de
Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt1599_30_09_2015.html

Sim

Portaria nº 1.645, de 2

de outubro de 2015

Dispõe sobre o Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt1645_01_10_2015.html

Sim

Portaria nº 1.814, de 7

de outubro de 2016

Homologa a
contratualização/recontratualização dos
Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) ao segundo ciclo do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2016/prt1814_07_10_2016.html

Não

Portaria nº 280, de 27 de

janeiro de 2017

Altera o anexo da Portaria nº 1.814/GM/MS,
de 7 de outubro de 2016, que homologa a
contratualização/recontratualização dos CEO
ao segundo ciclo do PMAQ-CEO.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2017/prt0280_27_01_2017.html

Não

Portaria nº 2.050, de 10

de agosto de 2017

Altera o anexo da Portaria nº- 1.814/GM/MS,
de 7 de outubro de 2016, que homologa a
contratualização/recontratualização dos CEO
ao segundo ciclo do PMAQ-CEO.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2017/prt2050_14_08_2017.html

Não
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Portaria nº 2.777, de 4

de setembro de 2018

Define os municípios e valores mensais
referente ao Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2018/prt2777_05_09_2018.html

Não

Portaria nº 677, de 3 de

junho de 2015

Homologa a certificação dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) no
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2015/prt0677_03_06_2015.html Não

Portaria nº 874, de 10 de

maio de 2019

Define os municípios e valores mensais
referentes à certificação das equipes da
atenção básica e os NASF participantes do 3º
Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2019/prt0874_20_05_2019.html

Não

Portaria nº 307, de 28 de

fevereiro de 2020

Homologa a certificação dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) ao
segundo ciclo do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade dos
Centros de Especialidades Odontológicas
(PMAQ-CEO)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0307_10_03_2020.html

Não
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Portaria nº 801, de 14 de

abril de 2020

Credencia automaticamente como equipes de
Atenção Primária (eAP) os códigos das
Identificações Nacionais de Equipe - INE das
equipes de Atenção Básica com carga horária
equivalente à Equipe de Saúde da Família
certificadas no 3º Ciclo do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0801_15_04_2020.html

Não

Portaria nº 576, de 19 de

setembro de 2011

404 - Arquivo ou diretório não encontrado. O

recurso que você está procurando pode ter

sido removido, teve seu nome alterado ou está

temporariamente indisponível.

http://189.28.128.100/dab/docs/portfald
ab/documentos/pmaq/prt_576_19_09_2
011.pdf

Não

Portaria nº 2.812, de 29

de novembro de 2011

Homologa a adesão dos Municípios e das
respectivas equipes de Atenção Básica ao
PMAQ-AB.

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_2812_29_11_2
011.pdf

Não

Portaria nº 225, de 10 de

fevereiro de 2012

Homologa a adesão dos Municípios e das
respectivas equipes de Atenção Básica ao
PMAQ-AB.

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_225_10_02_20
12.pdf

Não
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Portaria nº. 644, de 10

de abril de 2012

Homologa a adesão dos Municípios e das
respectivas Equipes de Atenção Básica ao
PMAQ-AB.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2012/PRT0644_10_04_2012.html

Não

Portaria nº 1.089, de 28

de maio de 2012

Define o valor mensal integral do incentivo
financeiro do PMAQ-AB, denominado como
Componente de Qualidade do Piso de
Atenção Básica Variável (PAB Variável).

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_1089_28_05_2
012.pdf

Não

Portaria nº 261, de 21 de

fevereiro de 2013

Institui, no âmbito da Política Nacional de
Saúde Bucal, o Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade dos Centros de
Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO)
e o Incentivo Financeiro (PMAQ-CEO),
denominado Componente de Qualidade da
Atenção Especializada em Saúde Bucal.

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_261_21_2_201
3.pdf Não

Portaria nº - 283, de 28

de fevereiro de 2013

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB), denominado como Componente
de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_283_28_02_20
13.pdf

Não

Portaria nº 635, de 17 de

abril de 2013

Homologa a adesão dos Municípios ao
segundo ciclo do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ)

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_635_17_04_20
13.pdf

Não
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Portaria nº 2.666, de 4

de dezembro de 2014

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB), denominado como Componente
de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_2666_04_12_2
014.pdf Não

Portaria nº 836 de 26 de

junho de 2015

Autoriza o repasse do incentivo financeiro do
PMAQ-AB denominado como Componente
de Qualidade do Piso da Atenção Básica
Variável, referente a certificação final da
equipe participante do 2º ciclo do PMAQ

http://189.28.128.100/dab/docs/portalda
b/documentos/pmaq/prt_836_26_6_201
5.pdf

Não

Vídeo
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e

da Qualidade

https://www.youtube.com/watch?v=n4c
KwR-T9SE&t=6s; acesso em: 9 de mar.
de 2021 Sim


