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RESUMO 

 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido o foco das ações do Ministério da Saúde. Por 

estar mais perto da população, ela possibilita maior cuidado e qualidade de vida, bem como a 

redução de riscos e agravos á saúde. E sua reorganização tem sido incentivada através do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que 

objetiva padronizar as ações e maximizar a capacidade dos gestores e das equipes da ESF em 

oferecer maior acesso aos serviços com mais qualidade. O objetivo desse estudo foi analisar o 

processo de implantação desse Programa pelas equipes de ESF do Município de Petrópolis, 

Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, conhecer, identificar e descrever aspectos 

críticos e potenciais que surgiram no planejamento e no desenvolvimento do processo de 

trabalho dessas equipes que se propuseram a cumprir as propostas do PMAQ. Foi realizado 

um estudo de abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória sob a forma de estudo de 

caso. Para a coleta de dados, o procedimento utilizado foi de entrevistas com base em um 

roteiro semi-estruturados, aplicado aos profissionais apoiadores do PMAQ no Município de 

Petrópolis que participaram do 1º e 2º ciclo do programa. A análise das entrevistas foi 

realizada através da técnica de análise de conteúdos, separados e organizados na modalidade 

de análise temática. Os resultados mostram que o PMAQ fortaleceu a rotina, o planejamento 

de ações, e o desenvolvimento do processo de trabalho das equipes que atuam na atenção 

básica de saúde, no entanto, trouxe a atenção para a necessidade de um objetivo prévio para 

os investimentos financeiros advindos do PMAQ e um treinamento específico para o 

cumprimento das metas propostas, uma vez que os Manuais dependem de interpretação 

própria. 

 

 

Palavras-chave: Atenção Básica de Saúde; Estratégia Saúde da Família; Acesso; Qualidade; 

Programa Nacional da Melhoria do Acesso e Qualidade. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Family Health Strategy (ESF) has been the actions focus of Health Department. By been 

close to population, it allows better care and life quality, as the reduction of the risks and 

injuries to health. And its reorganization is been incentivated through the National Program of 

Improvement of the Access and the Basic Care Quality (PMAQ), that has as objective, to 

standardize the actions and maximize the administrator and ESF team capability to offer 

bigger access to services with better quality. The objective of this study was to analyze this 

program implementation process by the ESF teams on Petrópolis city in the state of Rio de 

Janeiro, more specifically, to know, to identify and describe the critics and potentials aspects 

that came in the planning and develop of the work process by the teams that committed to 

fulfill the PMAQ proposal. Was realized a qualitative approach study of descriptive and 

exploratory type by the form of case study. For the gathering of data, the method utilized was 

interviews based on half-estrutural script applied to the PMAQ supportive professionals on 

the Petrópolis city that participated at the 1° and 2° cycle of program. The interview analysis 

was realized through content analysis technique, separated and organized by thematic analysis 

method. The results shows that the PMAQ strengthened the routine, action planning and the 

work process develop of the teams that act at health base care, however, brought attention to 

the necessity of a previous objective for financial investments arising from the PMAQ and a 

specific training for the proposed goals accomplishment, as the manuals depends on a self-

interpretation. 

 

Keywords: Primary Care; Family's Health Strategy; Access; Quality; National Program for 

Improving Access and Quality. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Formada em enfermagem, tive minha primeira experiência profissional em um Centro 

Municipal de Saúde na cidade do Rio de Janeiro, onde participei dos Programas de 

Tuberculose, de Curativos e de Imunização, uma oportunidade incrível. Com o decorrer do 

tempo passei por várias outras experiências, atuei em uma Policlínica e depois em um 

Hospital Geral da Baixada onde percebi que muitos dos problemas de saúde que levavam a 

população a um atendimento na rede secundária e terciária poderiam ser acompanhados e 

tratados na atenção básica.  

Foi quando surgiu a oportunidade de atuar na assessoria da Gestão do Município é que 

pude observar as grandes dificuldades que se apresentavam quando procurávamos melhorar o 

acesso e qualidade na atenção básica e estas questões possivelmente explicavam o grande 

número de usuários que se direcionavam a atenção secundária e terciária.   

Logo após ingressar no curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família tive a 

oportunidade de participar do 2º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica. Como só havia evidenciado até então o lado da Gestão nesse 

assunto, senti, nesse momento, a chance de acompanhar os profissionais que atuam 

diretamente na atenção básica imbuídos da intenção de melhorar o acesso e a qualidade dos 

serviços ofertados. 

Através da elaboração do projeto de dissertação vislumbrei a possibilidade de escrever 

sobre como esses profissionais estão implantando esse Programa do Ministério da Saúde. Para 

a realização da pesquisa segui a linha de raciocínio que perpassa o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e aprofundei o estudo do tema através 

de consulta da bibliografia pertinente. Estas opções possibilitaram o esclarecimento do 

processo histórico-legislativo do acesso e da qualidade na atenção básica, do seu 

funcionamento, de como ocorrem suas avaliações e como esse Programa tem interferido nesse 

processo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema de saúde brasileiro é composto por diversos níveis de atenção, sendo que o 

primeiro pode ser visto e considerado como foco do sistema, isto é, “a porta de entrada”, o 

primeiro contato entre os indivíduos e os serviços de saúde onde são realizados cuidados 

primários e essenciais à saúde, e os demais ofertando serviços mais especializados e 

complexos (OMS, 1978).  

A Declaração de Alma-Ata, de 12 de setembro de 1978, descreve os cuidados 

primários como sendo: 

 

Cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 
cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao 
alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 
plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem manter em 
cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
autodeterminação. [...] Representam o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde 
pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível 
aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro 
elemento de um continuado processo de assistência à saúde. (OMS, 1978, p. 
3, inciso VI) 

 

A atenção primária, também chamada de atenção básica, sem nenhum prejuízo 

conceitual segundo Mello et. al. (2009) e ratificado pela Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) em 2012, no Brasil segue o preceito Constitucional do artigo 198, através da 

“descentralização e capilaridade”, segundo o qual ela deve estar sempre próxima à vida das 

pessoas para que seja a primeira escolha como porta de entrada na Rede de Atenção à Saúde 

feita pelos usuários, tornando-se, assim, indispensável que ela se direcione pelos princípios da 

“universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade 

da atenção, da responsabilização, da humanização, da igualdade da assistência e da 

participação social” (BRASIL, 2012b).  

De acordo com o CONASS (2011a), a atenção primária à saúde é essencial na 

constituição do Sistema Único de Saúde, porque pode exercer grande influencia nos 

indicadores de saúde, além de potencializar o controle dos recursos utilizados na alta 

complexidade, assegurando o acesso universal a estes serviços, de acordo com a real 

necessidade da população. 



As equipes do Programa Saúde da Família (PSF), que passaram a ser formadas a partir 

de 1994, incorporaram e ampliaram o campo de atuação dos agentes comunitários de saúde, 

objetivando reorganizar a prática assistencial em substituição do modelo tradicional centrado 

na área hospitalar, através de uma atenção centrada na família, entendida e percebida em seu 

ambiente físico e social, possibilitando, dessa maneira, que as equipes profissionais 

adquirissem uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da importância da 

intervenção além das práticas curativas. O PSF trouxe como prioridade as ações de proteção, 

promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, numa linha longitudinal que vai do 

recém-nascido ao idoso, de maneira integral e contínua, dando atenção aos sadios e aos 

doentes (BRASIL, 2001). 

O Programa Saúde da Família foge do conceito usual dos demais programas do 

Ministério da Saúde, pois se caracteriza como uma estratégia para reorganizar a atenção 

básica no Brasil, reafirmando e associando os princípios básicos de integralidade, 

universalidade, hierarquização, participação social e descentralização do SUS, possibilitando 

a integração e promovendo a estruturação destas atividades em um território definido 

(BRASIL, 2006b). 

Diferente da maioria dos Programas que ocorrem de forma vertical e paralela, o PSF é 

uma estratégia que permite a integração das atividades em um território previamente definido 

promovendo sua organização. Assim, a Estratégia Saúde da Família (ESF), estruturada, de um 

modo geral, a partir de Unidades Públicas de Saúde, que passaram a ser denominadas 

Unidades de Saúde da Família e a responsabilizar-se por uma determinada população, a 

“clientela adstrita”, cadastrada no seu território de abrangência. A ESF atua no atendimento à 

demanda espontânea, na perspectiva de transformá-la em acompanhamento, na promoção e na 

prevenção da saúde, no tratamento e na reabilitação de agravos, na intersetorialidade, na 

integralidade e na hierarquização das ações e serviços de saúde. (BRASIL, 2001). 

Devido a vários fatores, entre eles a grande expansão do PSF e sua consolidação como 

uma estratégia, a atenção básica foi normatizada tendo como fundamentos: servir de porta de 

entrada preferencial para o sistema de saúde, possibilitando o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivo; cumprir o princípio da integralidade em todos os 

seus aspectos; garantir a continuidade das ações e a longitudinalidade do cuidado com a 

saúde, através do vínculo e responsabilização entre equipes e usuários; estimular e 

acompanhar a formação e capacitação dos profissionais atuantes nas equipes; incentivar o 

controle social e a participação popular; além de realizar avaliações e monitoramento dos 



resultados para que possam ser utilizados no planejamento e na programação das ações 

(BRASIL, 2006b). 

A atenção básica tem características singulares que a diferenciam dos demais níveis de 

atenção. De acordo com o CONASS (2011b), dela provém à base de programas e políticas 

públicas e de critérios para avaliação e alocação de recursos, com ênfase na equidade social, 

qualidade de vida e naco-responsabilidade entre a população e o poder público. Também tem 

como atributos a valorização dos aspectos culturais, o enfoque na pessoa e não na doença, a 

longitudinalidade e a qualidade clínica, entre outros.     

Barbara Starfield (2002, p.29) relata que “a responsabilidade pelo acesso, qualidade e 

custos, bem como a atenção a prevenção, o tratamento, a reabilitação e o trabalho em equipe”, 

são características que a atenção primária compartilha com outros níveis do sistema de saúde. 

Para garantir o acesso a uma atenção à saúde de qualidade as Unidades Básicas de 

Saúde são implantadas de modo estratégico, próximas à moradia, ao trabalho e as escolas das 

pessoas. Assim, a igualdade da assistência vista pela perspectiva da qualidade leva a uma 

mudança de modelo na atenção à saúde, originando um “componente de Qualidade que 

avalia, valoriza e premia equipes e municípios” (BRASIL, 2012b).   

Quando se fala de avaliação, o objetivo é qualificar a atenção básica, através de 

estímulos para a construção de processos estruturados, abrangentes e sistemáticos de acordo 

com os princípios do SUS, podendo alcançar a gestão, o impacto epidemiológico, o processo 

de trabalho, o cuidado e o resultado das ações implantadas (BRASIL, 2005a).    

Nos últimos anos têm ocorrido intensas mudanças no modelo assistencial da atenção 

básica, gerando constante crescimento do acesso da população às ações e aos serviços de 

saúde, no entanto, para que a cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, o 

acesso, bem como a organização da demanda para outros níveis de atenção, estabeleçam a 

Estratégia Saúde da Família como base dessa reorganização, faz-se necessária o contínuo 

monitoramento, a avaliação e a qualificação das ações e serviços oferecidos (BRASIL, 

2005b).  

A garantia da qualidade da atenção atualmente é um dos principais desafios do 

Sistema Único de Saúde, e o Ministério da Saúde com o objetivo de instaurar a cultura de 

avaliação da atenção básica, tem instituído “processos de melhoria contínua do acesso e da 

qualidade dos serviços da atenção básica em todo País”, através de ferramentas de avaliação 

como: (i) Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ), mais 

tarde alterado pela ferramenta de (ii) Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade 



da Atenção Básica (AMAQ) e o (iii) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) (BRASIL, 2012a, p.10). 

Com a necessidade de ampliar o acesso e aumentar o padrão de qualidade, o 

Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.654/2011, instituiu nacionalmente o Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade. Esse Programa realizará ações de monitoramento e de 

avaliação da atenção básica vinculado a um incentivo financeiro variável para as gestões 

municipais, sendo que o monitoramento e a avaliação ocorrerão por meio do 

acompanhamento de alguns indicadores selecionados e de uma avaliação externa de padrões 

de qualidade, onde equipes da Estratégia Saúde da Família e gestores se comprometem e se 

esforçam para alcançar resultados positivos.  

Em função da importância do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica para a população coberta pela Estratégia Saúde da Família, este 

trabalho pretende avaliar como ocorreu o processo de implantação deste programa pelas 

equipes do Município de Petrópolis.  

 Por ser um Programa em início de implantação torna-se oportuno acompanhar as 

mudanças que estão sendo feitas para o cumprimento de suas normas e identificar as 

dificuldades das equipes da ESF em operacionalizá-las, assim como analisar seu 

desenvolvimento nas unidades SF, além disso, existem poucos materiais de estudo publicados 

e esta será uma oportunidade de incentivar melhorias no trabalho do profissional. 

 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Como vem se dando o processo de implantação do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica no município de Petrópolis?  

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

• Todos os profissionais das equipes de atenção básica participantes do PMAQ estão 

devidamente cadastrados no CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde); 

• Os dados cadastrais dos usuários adscritos foram inseridos no sistema de informação 

em saúde de forma regular e consistente em cumprimento das exigências do 

Ministério da Saúde.  



• As Unidades Básicas de Saúde selecionadas tem a dimensão da infraestrutura e os 

equipamentos conforme o padrão de qualidade sugerido pelo Departamento de 

Atenção Básica; 

• As equipes de Estratégia Saúde da Família tiveram apoio institucional e matricial 

oferecidos pela gestão municipal conforme os compromissos assumidos na adesão do 

PMAQ; 

• As equipes têm seus processos de trabalho organizados em conformidade com os 

princípios da atenção básica previstos na PNAB e no PMAQ. 

• As equipes que aderiram ao PMAQ participaram das ações de educação permanente 

para qualificação da gestão e do cuidado; 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o processo de implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade na Atenção Básica pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família do 

Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conhecer como ocorreu a capacitação dos profissionais das equipes locais que 

participaram do 1º e do 2º ciclo do PMAQ-AB. 

• Identificar entre as atribuições exigidas pelo Ministério da Saúde para avaliação 

externa quais as que causaram maior dificuldade para o seu cumprimento e quais as 

que fortaleceram o acesso e a qualidade na atenção básica; 

• Identificar os aspectos críticos e as potencialidades das equipes em relação à estrutura 

e insumos para o cumprimento das metas propostas pelo Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Saúde na Atenção Básica; 

• Descrever como as equipes se organizaram para o planejamento da operacionalização 

do processo de implantação do PMAQ-AB. 

• Identificar os principais pontos resultantes da avaliação externa e do planejamento das 

ações das equipes que ocorreram no 1º e no 2º ciclo do PMAQ-AB.  



3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 A LEGISLAÇÃO EM RELAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE, ACESSO E 

QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Como é configurada a saúde no Brasil? De acordo com a Constituição Federal do 

Brasil de 1988 (CF de 1988), “A saúde é direito de todos”. Essa Lei Suprema que serve como 

padrão de validade para todas as outras normas do Brasil, tem o objetivo de qualificar e 

delimitar o significado da saúde mostrando tudo o que ela abrange. 

Após a publicação dessa Lei outras portarias, normas e resoluções surgiram dando 

seguimento a essa constituinte, até que em 19 de setembro de 1990, foi promulgada, como 

forma de regulamentar os serviços e assegurar o direito à saúde, a Lei no. 8.080, denominada 

como Lei Orgânica da Saúde (LOS). Essa Lei operacionaliza o atendimento público da saúde 

como “direito de todos e dever do Estado”, através de um conjunto de ações e serviços de 

saúde de forma regionalizada e hierarquizada, sendo que o Poder Público regulamenta, 

fiscaliza e controla o Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo os princípios de 

universalidade, que garante o acesso a toda a população, de integralidade das ações, que 

garante o acesso a todos os níveis de complexidade, desde a prevenção até a assistência 

curativa e o de equidade, também mencionado como igualdade, que preza o reconhecimento e 

o atendimento das diferentes necessidades (BRASIL, 1990a). 

Segundo os princípios e diretrizes da LOS, as ações e os serviços de saúde que fazem 

parte do SUS são desenvolvidos com base nas diretrizes de: descentralização, atendimento 

integral e participação da comunidade, previstas no art. 198 da Constituição Federal. Dessa 

maneira, pela sua abrangência, o SUS pode ser considerado um dos maiores sistemas públicos 

de saúde do mundo, pois ele garante a toda população brasileira o direito universal e gratuito 

da saúde, bem como o seu financiamento com recursos originários dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme norteado pelo art. 195 da 

Constituição Federal: “A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 1988). 

Em 28 de dezembro de 1990 a Lei do SUS foi complementada pela Lei no. 8.142, que 

regulamenta a participação da comunidade na Gestão do SUS através dos Conselhos e das 



Conferências de Saúde e as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros a 

serem usados na saúde. Nessa Lei, ficou estabelecido que as Conferências têm como 

competência avaliar a situação de saúde e propor metas que direcionem a elaboração das suas 

políticas; além disso, as Conferências devem ser realizadas de forma ascendente, isto é, 

Conferências Municipais, Estaduais até chegarem a Conferência Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1990b). 

Os Conselhos aqui instituídos têm atuação independente do governo e participam da 

discussão das políticas de saúde e defendem interesses de diferentes segmentos sociais, 

negociando propostas e possibilitando o direcionamento dos recursos para prioridades 

diferentes (BRASIL, 2011a). 

Desde a sua criação o SUS tem passado por mudanças devido ao processo de 

descentralização das atribuições, responsabilidades e recursos para o financiamento da saúde 

nos estados e municípios. Desta forma, ele vem sendo construído através de Normas 

Operacionais e Portarias que definem a competência de cada nível de governo e servem como 

instrumentos de indução e estimulo de mudanças, aprofundamento e reorientação da 

implementação do SUS e de definição de estratégias, diretrizes e prioridades (BRASIL, 

2011a).  

Consideramos que entre estas normas e portarias, algumas chamam atenção pela sua 

relação com o tema deste estudo e, por isso, serão abordadas sucintamente abaixo, como parte 

do referencial teórico que embasará o trabalho. 

A Norma Operacional Básica do SUS de 1992, que se constituiu num referencial para 

o contínuo desenvolvimento do sistema único de saúde, tendo como seus principais pontos de 

discussão: o planejamento, o financiamento da assistência à saúde, os sistemas de informação 

(sistemas de informações ambulatoriais do SUS - SIA/ SUS e de informações hospitalares do 

SUS - SIH/SUS), o controle e a avaliação, a auditoria, o processo de municipalização para 

repasse dos recursos e a produtividade e qualidade (MS, 1992). 

A Norma Operacional Básica do SUS de 1996, que promoveu no processo de 

descentralização alguns avanços, criando novas condições de gestão para estados e 

municípios. Entre suas principais características, estão: a criação do Piso Assistencial Básico 

(PAB) e do incentivo às ações de Vigilância Sanitária, reorganização da gestão dos 

procedimentos de média e alta complexidade e a adoção da reorganização do modelo de 

atenção como estratégia para ampliação da cobertura do Programa de Agentes comunitários 

de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF). 



Posteriormente essa Norma sofreu algumas alterações como: o conceito do PAB, antes 

chamado de Piso Assistencial Básico, passou a chamar-se Piso da Atenção Básica se tornando 

mais abrangente e com seus valores alterados, que passaram a ser transferidos de forma 

regular e automática do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde (fundo a 

fundo) (MS, 1996). 

Durante a implantação da NOB SUS 01/96 foram observados alguns problemas 

referentes à definição da organização do sistema e do planejamento, do acesso aos serviços e 

a sua resolutividade, bem como das responsabilidades. E isso gerou um longo processo de 

negociação entre os gestores, resultando em 2001 na publicação da Norma Operacional da 

Assistência à Saúde do SUS 01/01, embasada na regionalização como possibilidade de 

aumentar a igualdade na assistência e como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde; na ampliação das responsabilidades dos municípios em garantir o acesso aos serviços 

de saúde na atenção básica e na organização funcional do sistema (MS, 2001). 

Através da NOAS SUS 01/01, foi instituído o processo de regionalização que se 

direciona ao planejamento integrado, seguindo o conceito da territorialidade na identificação 

de situações prioritárias e na estruturação dos sistemas funcionais de saúde, de maneira a 

garantir o acesso da população a todas as ações e serviços, otimizando a utilização dos 

recursos disponíveis. Neste sentido, de acordo com a Portaria nº 95, de 26 de janeiro de 2006, 

a NOAS 01/01 considerando os avanços alcançados e focalizada nos desafios a serem 

superados no processo de constante aprimoramento e consolidação do SUS, atualizou a 

regulamentação da assistência utilizando os seguintes instrumento: 

 

• Plano Diretor de Regionalização (PDR), elaborado de forma a garantir aos cidadãos o 

acesso a todos os níveis de atenção a saúde o mais próximo de sua residência; 

• Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA), que diz respeito à ampliação do 

acesso e da qualidade da atenção básica, definindo critérios mínimos de atuação nas 

seguintes áreas: controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da 

hipertensão arterial, controle da diabetes mellitus, saúde da criança, da mulher e saúde 

bucal; 

• Qualificação das Microrregiões na Assistência à Saúde, definidas como um conjunto 

mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência 

intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional; 

• Organização dos Serviços de Média Complexidade; e 



• Política de Atenção de Alta Complexidade/Custo no SUS. 

 

No ano de 2002 em razão da necessidade de dar continuidade a descentralização e a 

organização do Sistema Único de Saúde, algumas mudanças foram introduzidas no 

referenciamento da população para o atendimento de média e alta complexidade, ocasionando 

o fortalecimento da gestão dos estados sobre referências intermunicipais, através da Norma 

Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 (MS, 2002). 

Com a finalidade de qualificar a gestão pública do SUS, objetivando maior eficiência, 

efetividade e qualidades das respostas, foi estabelecida a organização de um Pacto pela Saúde, 

com a capacidade de dar respostas concretas aos desafios da organização do sistema e às 

necessidades da população brasileira no que diz respeito à saúde, tornando-a numa “Política 

de Estado mais do que uma Política de Governo”, e qualificando o acesso da população à 

atenção integral à saúde. Três dimensões foram definidas nesse Pacto pela Saúde: Pacto em 

Defesa do SUS; Pacto de Gestão e Pacto pela Vida (BRASIL, 2006a). 

O Pacto em Defesa do SUS tem como prioridades pôr em prática um projeto definitivo 

de mobilização social e de criar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS (BRASIL, 

2006a). 

O Pacto de Gestão contribui para fortalecimento da gestão compartilhada do SUS, 

contemplando os princípios previstos na Constituição Federal de 1988 e avança na 

descentralização para desburocratização dos processos normativos e na regionalização, que 

tem por objetivos garantir o acesso e a integralidade da atenção, promover a igualdade na 

assistência, qualificar o processo de descentralização, garantir também a resolutividade e a 

qualidade das ações e serviços de saúde e otimizar a utilização dos recursos gastos na saúde, 

possibilitando uma diversidade operativa que leve em conta as singularidades regionais, 

reforçando a territorialização da saúde como suporte básico para estruturar e definir a 

responsabilidade das regiões sanitárias, organizar os sistemas e instituir o colegiado de gestão 

regional (BRASIL, 2006a). 

O Pacto pela Vida reforça o movimento da gestão pública por resultados, formado por 

um conjunto de compromissos sanitários expostos em metas e objetivos prioritários definidos 

pelos três níveis de gestão e da análise da situação de saúde populacional. Este Pacto 

determina a utilização do Termo de Compromisso de Gestão (TCG) regulamentado por 

normas específicas, contendo metas, objetivos, responsabilidades e atribuições de cada gestor, 

além dos indicadores de monitoramento e avaliação firmados entre as três esferas de governo 

(BRASIL, 2006a). 



Considerando a pactuação feita em cada âmbito de governo, o Pacto pela Saúde é 

monitorado de acordo com as seguintes diretrizes: ser orientados por indicadores, metas, 

objetivos e responsabilidades que compõe o Termo de Compromisso de Gestão; ser 

permanente e desenvolver ações de apoio para qualificação da Gestão (BRASIL, 2006a).    

O Ministério da Saúde, levando em consideração as diretrizes e os princípios descritos 

nos Pactos pela Vida, de Gestão e em Defesa do SUS, e a ampliação do Programa Saúde da 

Família, que ao se transformar em uma estratégia de dimensão nacional teve a necessidade de 

revisar e readequar suas normas aprovou e editou no ano de 2006 a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB). A experiência acumulada nos diferentes municípios e estados 

brasileiros serviu para facilitar esta nova regulamentação da atenção básica, fundamentada 

nos eixos transversais da descentralização, integralidade, da universalidade e da igualdade na 

assistência, contextualizados ao controle social, tornando possível para toda a população o 

acesso universal e contínuo às ações e aos serviços de saúde resolutivos e de qualidade 

(BRASIL, 2006c). 

Com todas essas normativas a Atenção Básica foi gradualmente sendo fortalecida e se 

tornando a porta de entrada preferencial do SUS. Assim, a Política Nacional de Atenção 

Básica passou a buscar a integralidade; desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre a população e as equipes a fim de garantir a longitudinalidade do cuidado; valorizar os 

profissionais através de estímulos de capacitação; realizar acompanhamento e avaliação 

sistemática de resultados para planejar e programar as ações futuras e mais uma vez estimular 

a participação da comunidade (BRASIL, 2006c). 

Dessa maneira, a partir da instituição da Política Nacional de Atenção Básica o 

processo de pactuação em cada esfera de governo passou a ser a realizado e firmado através 

do Pacto de indicadores de saúde na atenção básica, que continuou seguindo a 

regulamentação antes especificada no Pacto de Gestão. Por conseguinte, nesse momento, 

tornou-se competência dos gestores locais de saúde (BRASIL, 2006c):  

 

• O gerenciamento, a execução e organização das ações e serviços de saúde de forma 

universal seguindo sua territorialização;  

• A organização do fluxo de usuários garantindo-lhes o referenciamento a outros níveis 

de atenção;  

• A garantia da infraestrutura, de recursos materiais, de insumos e de equipamentos 

necessários para o funcionamento e para o cumprimento das ações propostas;  



• A alimentação dos sistemas de informação nacional garantindo a qualidade e a 

consistência dos mesmos; 

• O desenvolvimento e o estimulo de capacitação e de educação permanente para 

qualificação da gestão e dos profissionais das equipes; e 

• A definição de estratégias para institucionalizar a avaliação da atenção básica, 

firmando, monitorando e avaliando os indicadores pactuados, consolidando e 

analisando as informações de interesse divulgando os resultados conquistados. 

  

Desde o fim da década de 90 os indicadores são usados para medir resultados 

desejáveis a serem alcançados na saúde e após a conclusão do Pacto pela Saúde foi 

determinada a unificação do monitoramento da gestão, considerando os Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS) a melhor forma de realizá-la. Atualmente existem inúmeros SIS 

desenvolvidos para gerenciar a rede de serviços, analisar as estatísticas vitais, controlar as 

doenças que serão utilizadas para o planejamento das ações, investigar casos, operacionalizar 

os estabelecimentos assistências, servir de marcadores de avaliação, facilitar a intervenção 

necessária na vigilância sanitária e até para fazer reajustes no recurso investido no PAB fixo 

(BRASIL, 2011a). 

O sistema instituído pelo DATASUS foi o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), que visa possibilitar maior coleta e consolidação de dados que proporcionam a 

realização do diagnóstico da comunidade, facilitar a emissão de relatórios que podem ser 

utilizados por toda a equipe de saúde da unidade básica para acompanhar seu trabalho e 

avaliar sua qualidade, permitindo que sejam feitas intervenções necessárias, além de 

possibilitar o conhecimento real sócio sanitário da população assistida e facilitar, ainda, a 

avaliação dos resultados adquiridos a fim de qualificar os serviços de saúde (BRASIL, 2003).   

Em 28 de junho de 2011, a então Presidente da República Dilma Rousseff, publicou o 

Decreto no 7.508, que regulamenta a Lei no 8.080 e define que as regiões de saúde devem ser 

estabelecidas pelo Estado, numa articulação com os Municípios e que as mesmas se tornarão 

referência para transferência dos recursos; que a hierarquização diz respeito ao acesso 

universal e igualitário organizado pela atenção primária como porta de entrada do SUS e 

direcionado para a rede de serviços de saúde regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade necessária, possibilitando assistência integral à saúde cidadão. 

Quanto ao planejamento da saúde, este se tornou “ascendente e integrado, do nível 

local até o federal” realizado através de Mapas da Saúde compostos das necessidades de 

saúde que se tornam metas a serem alcançadas. A assistência à saúde considera que: “A 



integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde” 

(BRASIL, 2011 d, Art. 15 e 20.).  

Logo após essa nova regulamentação do Sistema Único de Saúde, foi publicada em 

2011a Portaria no 2.488, que aprovou a atualização da PNAB para 2012, instaurando a revisão 

das diretrizes e das normas de organização da Atenção Básica. Uma vez que a dinamicidade 

existente em cada território passou a ser mais considerada, observou-se a necessidade de rever 

e, mais uma vez, readequar as normas nacionais ao momento.  

 

 

3.2 O ACESSO E A QUALIDADE DA SAÚDE: O QUE ESTÁ ENVOLVIDO? 

 

 

A partir de cinco de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF 88), diversas garantias foram asseguradas, entre elas a de 

que a saúde é um direito de cidadania, como registra o artigo 196, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas, que visem, além da redução do risco de doença e de outros 

agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, sendo assim, o acesso à saúde se tornou um direito fundamental de todo e 

qualquer cidadão brasileiro.  

O art. 198 da CF 88 determina que as ações e os serviços públicos devam integrar uma 

rede regionalizada e hierarquizada constituindo um sistema único, que deve ser organizado de 

acordo coma as diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da 

comunidade, sendo que o “atendimento integral” está relacionado diretamente ao acesso à 

saúde do qual toda a população brasileira tem direito (BRASIL, 1988). 

Como uma proposta que vem sendo defendida ao longo dos anos e que ainda se 

encontra sujeita a possíveis alterações de aprimoramento, o Sistema Único de Saúde garante 

através de seus princípios e diretrizes a universalidade e a igualdade na assistência (BRASIL, 

1990a). 

A disseminação desta estratégia ampliou a programação em saúde através da “curva 

epidemiológica” e do perfil demográfico, que permitem dentre outras coisas, a elaboração e 

interpretação do diagnóstico da população adstrita e a atuação direta no impacto sobre 

indicadores de saúde, além da criação de políticas intersetoriais que possibilitam articulação 

da saúde com outros setores, responsáveis por fatores determinantes e condicionantes da 

saúde, não biológicos, de acordo com o artigo terceiro, do Título I da LOS (BRASIL, 1990a). 



Embora a Constituição Federal conceitue o processo saúde/doença nas determinações 

sócio políticas e econômicas, Giovanella e Fleury (1996) apontam que o dever do Estado, 

nesse contexto, tem aparecido como uma necessidade de ampliar o acesso à atenção por 

diversos meios legais, organizacionais e institucionais. 

No cenário da saúde, os ideais firmados pela Constituição Federal confirmam-se na 

vivência do povo brasileiro, através de uma progressiva incorporação e entendimento dos 

princípios doutrinários, organizacionais e ideológicos. Isso significava para cada brasileiro em 

sua singularidade, a oportunidade de ajudar a construir, bem como usufruir de políticas 

públicas sociais e econômicas que reduzem os riscos e agravos à saúde, que permitam o 

acesso universal, de forma igual para todos aos serviços e ações de proteção, promoção e de 

recuperação da saúde (MS, 1996). 

O objetivo de aproximar os serviços de saúde da população, como dito anteriormente, 

culminou no planejamento e na criação do Programa Saúde da Família (PSF), que passou a 

ser considerada como uma estratégia (ESF) para a reorganização da Atenção Básica e 

reorientação do Sistema de Saúde. A ESF tem como prioridade as atividades preventivas e 

atendimentos básicos, sem prejuízo ao atendimento assistencial, garantindo a referência e 

contra-referência para os diferentes níveis de assistência, no momento em que for identificada 

a real necessidade da utilização de alta complexidade tecnológica para a resolução dos 

problemas identificados (BRASIL, 1997). 

Para o Ministério da Saúde é competência de cada município desenvolver o projeto de 

implantação da ESF, e este projeto deve contemplar, entre outras coisas, a eleição de áreas 

prioritárias considerando o grau de vulnerabilidade das famílias do território, a implantação de 

sistemas de informação, o acompanhamento e a avaliação das ESF, além de garantir o 

funcionamento da rede básica necessária para o pleno desenvolvimento das ações 

programadas (BRASIL, 1997).  

A publicação Saúde da Família: Uma Estratégia para a Reorientação do Modelo 

Assistencial, em 1997, já afirmava que essa avaliação deveria considerar “a realidade e as 

necessidades locais, a participação popular e o caráter dinâmico e perfectível da proposta” e 

que os instrumentos utilizados para a mensuração deveriam possibilitar a avaliação “das 

alterações efetivas do modelo assistencial, da satisfação do usuário, da satisfação dos 

profissionais, da qualidade do atendimento/desempenho da equipe e do impacto nos 

indicadores de saúde” (BRASIL, 1997, p. 22). 

A construção do SUS é uma tarefa partilhada entre as três esferas de governo, onde 

todos se empenham em garantir o acesso da população brasileira a serviços eficientes e de boa 



qualidade na saúde. A prioridade dada à atenção básica é mais um esforço para tornar 

eficiente o vínculo entre a população e os serviços de saúde, colaborando para a 

universalização do acesso e para a garantia da integralidade da assistência (MS, 1998). 

Ao entender que a expansão do acesso à atenção na saúde tem ocorrido através de 

mecanismos legais, organizacionais e institucionais, que objetivam unificar e descentralizar a 

atenção à saúde, Hortale et. al. (2000) defendem a associação entre o acesso e a 

descentralização, e consideram que um sistema de saúde descentralizado permite maior 

acesso dos usuários. Estes autores declaram ainda que: 

 

O acesso depende, ao mesmo tempo, da combinação de recursos humanos e 
físicos disponíveis, e dos sistemas administrativos e financeiros que 
determinam quais indivíduos receberão os serviços que os recursos permitem 
oferecer e em que condições (Hortale et. al., 2000, p. 60).  

 

Algumas questões sobre a heterogeneidade com que os Programas relacionados à 

Saúde da Família têm sido implantados nas diferentes regiões Brasileiras foram levantadas na 

11º Conferência Nacional de Saúde, entre elas, podemos destacar as seguintes: serviços de 

saúde considerados essenciais não são oferecidos igualmente aos usuários do SUS e quando o 

são, é sempre em condições precárias, pois existe a fragmentação na atuação das equipes de 

saúde, com profissionais que realizam uma mesma tarefa e respondem a diferentes gerências, 

recebem diferentes salários, tem diferentes condições de trabalho e de carga horária e 

diferente acesso à capacitação (CNS, 2001).  

Na 11º Conferência Nacional de Saúde, ficou claro que o desconhecimento da 

população referente aos programas e ações do SUS, ocasionam dificuldades para sua 

utilização. Além desse, a conferência explicitou outros fatores, tais como: o acesso 

diferenciado para alguns, devido à desorganização da assistência e a proximidade com 

gestores e profissionais da equipe, enormes filas que levam as pessoas a madrugar esperando 

atendimento. Tudo isso concorre para que esses usuários acabem recorrendo aos planos de 

saúde (CNS, 2001).  

No sentido de melhorar, a cada dia, a atenção à saúde é preciso analisar a qualidade da 

situação atual sob alguns aspectos, tais como: se existe a garantia da assistência em todos os 

níveis; como está ocorrendo à expansão da atenção básica; as políticas e os programas que 

visam à melhoria, entre outros, sem esquecer, entretanto, os pontos que causam insatisfação e 

diminuição da qualidade, como o acolhimento sem qualificação para classificação da 

gravidade e da necessidade do cidadão; encaminhamentos desnecessários; filas longas e 



demoradas; pouca resolutividade dos casos na atenção básica e contra-referência prejudicada 

(CNS, 2001). 

Sá (2002), ao verificar a evolução do acesso à saúde realizada pelo SUS nos três níveis 

de assistência, utilizando a concentração de procedimentos e os gastos per capita em 1995 e 

2000, construídos a partir do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), concluiu que 

“os avanços ocorridos no sistema de saúde foram insuficientes para superar as desigualdades e 

injustiças sociais e que, portanto, os princípios do SUS ainda não haviam sido garantidos”. 

Em relação aos processos de ampliação da qualidade e da quantidade dos serviços de 

saúde, após a regulamentação do SUS, a NOB SUS 01/96 teve uma contribuição significativa 

e abriu caminho para a melhoria da qualidade da atenção. A partir dessa idéia de ofertar 

atendimento de qualidade junto aos avanços tecnológicos, o acolhimento e inclusão do 

usuário, a melhoria do ambiente do cuidado, as condições de trabalho e a redução das filas e 

do tempo de espera, concorrem para que a atenção à saúde se torne humanizada (BRASIL, 

2004). 

A Constituição de 1988, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei 8.142 favoreceram, ainda, 

mudanças essenciais no modelo de atenção à saúde no Brasil. Assim, várias ações foram 

sendo construídas ao longo da execução do SUS em vista da necessidade de uma 

reorganização em condição de assegurar a continuidade das conquistas do direito social. 

Foram estabelecidas algumas propostas como a de reorganização da atenção básica em saúde, 

tornando a família o principal objetivo de atenção; a noção de território que deixou de ser 

apenas um local geográfico e passou a ser entendido como o local onde a sociedade se 

estrutura, o que envolve sua cultura, história e vivencia; e também a compreensão do processo 

saúde/doença, que teve de ser ampliada sob a ótica da cobertura universal e do princípio da 

igualdade na assistência, bem como da assistência integral, contínua, resolutiva e de boa 

qualidade (BRASIL, 2006b). 

Visando a reorganização do modelo assistencial da atenção básica, ampliando o acesso 

e a qualidade dos serviços de saúde, num País onde ainda predomina o atendimento 

emergencial, foi implementada a Estratégia de Saúde da Família, reafirmando os princípios de 

igualdade na assistência, integralidade, universalidade, participação de comunidade e 

descentralização do SUS. Esta estratégia, acrescentando ao que já foi relatado, tem como 

característica principal as equipes multiprofissionais, que desenvolvem ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde e atendem tanto nas Unidades Básicas de 

Saúde como nas residências de um território geograficamente definido, acompanhando um 

número específico de famílias (BRASIL, 2006c). 



Durante o fórum da Reforma Sanitária Brasileira, denominado “O SUS pra valer: 

universal, humanizado e de qualidade”, ocorrido em 2006, foi defendido o objetivo de se fazer 

mudanças dos valores sobre o significado da saúde, dominantes na sociedade. Foi pontuado 

que essa mudança ocorreria se fosse da vontade política assumir um compromisso social, 

onde ao invés da saúde ser tratada como um gasto ela passasse a ser considerada um 

investimento e, com isso, o que caracteriza grande dificuldade no acesso poderia ser evitado. 

(ABRASCO, 2006). 

Com relação à infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica, a Secretaria de 

Atenção à saúde (SAS), do Ministério da Saúde se propôs a facilitar os princípios do acesso, 

do vínculo, da continuidade do cuidado e da responsabilidade sanitária, admitindo a existência 

de diferentes necessidades de saúde e de realidades sociais, econômicas e epidemiológicas 

(BRASIL, 2006c). 

Ao analisar o discurso de gestores Nacionais, Estaduais e Municipais, ligados a doze 

municípios, que têm a competência e a responsabilidade de intervir nos processos de 

qualificação e expansão do PSF no Brasil, Sousa (2007) relata que entre as idéias centrais, 

ficou claro que houve uma consideração pela possibilidade de diminuir as desigualdades de 

acesso aos serviços de atenção básica, ao se pensar na implementação dessa Estratégia. Este 

autor menciona ainda que foram apontados pelo estudo três aspectos principais onde o acesso 

aos serviços básicos de saúde apresenta-se limitado, são eles: 

 

• A baixa capacidade de integração entre as equipes das unidades tradicionais e as 

equipes do PSF, tendo como consequência a continuidade do modelo médico 

centralizado e em tecnologias de prevenção, tratamento e cura; 

• A desintegração entre o PSF e os níveis de média e alta complexidade (falta de 

referência e contra-referência), tornando vulnerável a continuidade e a integralidade da 

atenção; 

• A baixa capacidade das equipes em elaborar planos, projetos, programas e ações 

contínuas. 

 

Partindo da afirmativa, já consagrada, de que os níveis de saúde expressam a 

organização social e econômica de um País, consideramos que o Brasil com sua extensa 

dimensão territorial deve sempre levar em conta as diferenças culturais, sociais e 

demográficas de cada região para atender a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação ou 



outra variável, reduzindo as desigualdades entre indivíduos e grupos populacionais e 

direcionando suas Políticas Públicas de Saúde para tais questões.  

Deve-se registrar que Hésio Cordeiro, em 1992, já afirmava que os diversos fatores 

determinantes da saúde, sejam sociais, culturais, geográficos, demográficos, econômicos, 

devem ser considerados juntamente com a questão da acessibilidade e da qualidade dos 

serviços de saúde (CORDEIRO, H, 1992). 

O acesso à saúde está diretamente ligado à qualidade da atenção e, de acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011), a garantia da qualidade envolve a 

completude das ações necessárias que garantam o cumprimento dos serviços prestados dentro 

da padronização exigida, e o desenvolvimento das ações dos serviços de saúde deve ser 

direcionado a uma política de qualidade que envolva estrutura, processo e resultado na gestão 

dos serviços.    

Nesse ponto, o Ministério da Saúde tem apoiado a estruturação e o funcionamento das 

Redes de Atenção à Saúde através da criação de projetos como “QualiSUS-Rede”, 

estabelecido através da Portaria no 396 de 2011. Este projeto de Formação e Melhoria da 

Qualidade de Redes da Atenção à Saúde é uma forma que o governo encontrou para auxiliar 

na estruturação e no funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, que têm como questão 

prioritária garantir que centros de atenção integral sejam implantados. Essa proposta do 

QualiSUS-Rede tem como linha de ação a qualificação das ações do SUS através da estratégia 

de regionalização (BRASIL, 2011c).  

Com a regulamentação da PNAB, a atenção básica de saúde passou a ser caracterizada 

por ações direcionadas à proteção, promoção e recuperação da saúde objetivando desenvolver 

uma atenção integral que impacte os fatores condicionantes e determinantes da saúde 

individual e coletiva. Entre os princípios que a orientam estão: a territorialização e a 

responsabilidade sanitária, adscrição de usuários, vínculo, acessibilidade, acolhimento e porta 

de entrada, cuidado longitudinal, ordenação da rede de atenção á saúde, gestão do cuidado 

integral em rede e trabalho em equipe multiprofissional (BRASIL, 2011g). 

A garantia da qualidade da atenção é atualmente considerada um dos principais 

desafios do Sistema Único de Saúde, pois essa qualidade compreende a integralidade e a 

igualdade da assistência, a universalidade do acesso, e também a participação social 

(BRASIL, 2013c). 

A saúde pode ser transformada com o apoio dos municípios, é o que diz o PMAQ. 

Este programa que está inserido na estratégia Saúde Mais Perto de Você tem por objetivo 

incentivar gestores locais a melhorar o padrão de qualidade da assistência mediante a 



assunção de compromissos com atendimento humanizado, qualificação da gestão e 

otimização de recursos. O PMAQ através da criação de incentivos financeiros provê 

condições adequadas para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (BRASIL, 

2013c).  

Este Programa tem induzido a redução do tempo de espera no atendimento, a melhoria 

do acesso ao público de maior carência e em situação de risco, e a melhor utilização dos 

recursos investidos na atenção básica (BRASIL, 2013c). 

 

 

3.3 A AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Como afirmado por Contandriopoulos et. al. (1997 p.29), a avaliação é algo tão antigo 

quanto o mundo, “banal e inerente ao próprio processo de aprendizagem”, com desenho sem 

contornos existentes, que associa múltiplas realidades. Para Contandriopoulos et.al. (1997), 

avaliar se refere basicamente em fazer um julgamento de valor, resultante da aplicação de 

normas e de critérios ou de um procedimento científico, a respeito de uma intervenção ou de 

seus componentes.  

Avaliar carece de investimentos consistentes e cuidadosos, é necessário harmonizar os 

instrumentos e pactuar os objetivos. Esta é uma atividade ajustada pelos próprios atores do 

sistema de saúde, pois sem isso se torna inviável promover ações comprometidas com a 

institucionalização da igualdade na assistência e maior efetividade dos serviços de saúde. 

Entendida como um instrumento de permanente negociação e de formação cotidiana, a 

avaliação é parte do trabalho no SUS (BRASIL, 2005a). 

Embora a avaliação possa ter diversos direcionamentos ligados a inúmeras 

perspectivas, este estudo propõe-se apenas em apontar objetivamente alguns aspectos 

inerentes a avaliação, que tem a qualidade e o acesso como destaque. 

Para Contandriopoulos et. al. (1997), são vários os objetivos de uma avaliação, tais 

como: ter caráter oficial ou não oficial sem deixar de exercer autoridade, ser claro e preciso ou 

subtendido, em conformidade ou incompatível, aprovado por todos os atores envolvidos ou 

somente por alguns. Os autores mencionam ainda quatro objetivos de uma avaliação, são eles: 

ajudar na elaboração e no planejamento de uma intervenção, proporcionar informações que 

possibilitem uma intervenção, apontar os efeitos de uma intervenção para saber se deve ser 

transformada, mantida ou interrompida e cooperar para o aperfeiçoamento do conhecimento. 



De acordo com Contandriopoulos et. al. (1997), se a intenção final da avaliação for a 

de auxiliar em uma tomada de decisão, é necessário se indagar sobre a influência que as 

informações fornecidas pelo avaliador podem ter nas decisões. 

Segundo Novaes (2000), quando a qualidade se constitui o parâmetro de referência 

dos instrumentos utilizados em uma avaliação de um programa ou tecnologia, esta passa a ser 

uma avaliação de qualidade, no entanto, os serviços é que têm se mostrado mais 

frequentemente como o objetivo na avaliação de qualidade. Sendo assim, a avaliação da 

qualidade do serviço, pode ter seu objetivo alcançado através de instrumentos que mensuram 

condições estruturais, que constroem e que influenciam nas práticas a serem avaliadas, além 

de os indicadores e os processos que definem essas práticas. 

Uchimura e Bosi (2002) afirmam que é necessário delimitar qual o objetivo real da 

avaliação, se um programa, um serviço, os elementos que o constituem, ou se a qualidade em 

toda sua dimensão, e é isso o que definirá qual estratégia será utilizada na sua condução. 

Sendo a qualidade em toda a sua dimensão dividida em objetiva e subjetiva, a primeira pode 

ser generalizada, no entanto, a segunda encontra-se no âmbito da vivência, do sentimento e 

das emoções, não são quantificáveis por expressarem uma singularidade. 

No campo da saúde pública, a qualidade dos programas e serviços de saúde é tratada 

de forma objetiva e quantificável. Uchimura e Bosi (2002) afirmam que na literatura científica 

a qualidade da saúde é considerada nos estudos unicamente com base em seus elementos e 

componentes, sendo-lhe conferida um tratamento unidimensional. 

Como um elemento da gestão na saúde, a avaliação tem seu reconhecimento retratado 

nas diversas iniciativas direcionadas à sua própria implementação, visto que ela dá subsídio 

para identificação de problemas e suporte as decisões tomadas, permite a reorientação dos 

serviços e ações desenvolvidos, além de possibilitar a mensuração do impacto que estes têm 

sobre a saúde da população (BRASIL, 2005a). Felisberto (2004) corrobora dessa afirmativa, 

ratificando que a avaliação procede das atividades de monitoramento que acontecem segundo 

informações produzidas diariamente. O autor menciona ainda que, mesmo sozinha, ela não 

apreende todas as modificações desejáveis, sendo fundamental na implementação, no 

estabelecimento e na reestruturação das práticas em saúde. 

A institucionalização entendida como a “incorporação da avaliação à rotina de 

serviços” precisa ser fortalecida e desenvolvida e investir nessa institucionalização é apontado 

por Felisberto (2004, p. 1519), como uma contribuição na qualificação da atenção básica, 

onde são promovidas construções sistemáticas e estruturadas dos processos, seguindo os 



princípios do SUS, em suas diversas dimensões.  Dessa forma, a avaliação se tornaria uma 

ferramenta indispensável para a “melhoria da qualidade da atenção” (BRASIL, 2005a). 

Os processos avaliativos contribuem para o avanço do conhecimento, e o propósito 

nesse sentido é trazer mais segurança nas tomadas de decisão, transparecendo para a 

sociedade os efeitos e as consequências da implementação e da implantação das políticas, em 

especial as diretamente ligadas à atenção básica (BRASIL, 2005a). 

Para Sousa. (2008), o estímulo de realizar a avaliação no cotidiano das instituições de 

saúde, sejam advindas da Secretarias de Saúde ou das equipes, é um dos focos centrais da 

avaliação na atenção básica e a institucionalização dessa avaliação objetiva a propagação da 

capacidade avaliativa dos diversos atores envolvidos com a Estratégia Saúde da Família. 

Foi por buscar melhorar o acesso, ampliar e fortalecer a atenção básica, que ao passar 

dos anos os Governos direcionaram suas ações e esforços para a qualificação desse cuidado. 

Um dos investimentos mais recentes foi o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica, que adota um modelo de gestão por resultados e avaliação de 

desempenho (BRASIL, 2011e). 

A avaliação é uma peça fundamental para o planejamento e para a gestão do sistema 

de saúde, pois ela parte da idéia de que um sistema de avaliação efetivo possibilita a 

reordenação da execução das ações e dos serviços de maneira a atender as necessidades da 

população, ocasionando melhor uso dos recursos investidos (BRASIL, 2013b). 

O Ministério da Saúde tem baseado a gestão pública nas ações de avaliação e 

monitoramento de processos e resultados, implantando ações que gerem maior acesso e 

qualidade dos serviços de saúde, o que fortalece o SUS. É nesse contexto que entram os 

instrumentos de autoavaliação das equipes e da gestão (BRASIL, 2013b). 

Já foram utilizadas diversas ferramentas de avaliação de serviços de saúde, entre elas o 

“MoniQuor, o PCATool e Quality book of Tools” todas já validadas nacional e 

internacionalmente. Com o passar do tempo surgiu a Avaliação para a Melhoria da Qualidade 

da Estratégia Saúde da Família (AMQ) com o objetivo de estreitar os caminhos da avaliação e 

da qualidade, redirecionando e criando possibilidades aos diferentes atores para alcançar a 

situação desejada em relação à qualidade dos serviços de saúde (BRASIL, 2005a). 

Em 2013, norteada pelos princípios e diretrizes da Atenção Básica, construídas a partir 

da revisão e da adaptação do AMQ de forma que gestores municipais e equipes de atenção 

básica pudessem utilizá-lo é que foi construída e implantada o AMAQ (BRASIL, 2013b). 

A autoavaliação é parte do início da fase de desenvolvimento do PMAQ. Através 

desse instrumento é que os processos de melhoria da qualidade são orientados, pois com ele 



as equipes e a gestão podem identificar e reconhecer seus pontos positivos e problemáticos e 

reorganizar seu trabalho. Atualmente essa Autoavaliação pode ser feita com a utilização do 

AMQ, do AMAQ ou de um instrumento próprio de cada município de auto-analise (BRASIL, 

2013b).  

 

 

3.4 O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO 

ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Para executar a gestão pública fundamentada na “indução, no monitoramento e na 

avaliação de processos e resultados mensuráveis” de forma a garantir a qualidade na atenção e 

o acesso à saúde, vários esforços têm sido empreendidos para ajustar as estratégias registradas 

na PNAB nos mais diferentes contextos do País. (BRASIL, 2011 d).  

Foi por considerar diversos pontos descritos nas legislações como, por exemplo, as 

ações de saúde apontadas na LOS, que visam garantir condições de bem estar social, físico e 

mental à pessoa e sua coletividade; a PNAB, que normatiza o desenvolvimento das ações e 

serviços da atenção básica no Sistema Único de Saúde; as diretrizes e os princípios propostos 

nos Pactos de Gestão e em Defesa do SUS e no Pacto pela Vida e a regulamentação, o 

controle e o monitoramento do financiamento e das transferências dos recursos direcionados à 

saúde, que o Ministério da Saúde decidiu qualificar a gestão pública com base em resultados 

mensuráveis, que possibilitam a garantia do acesso e da qualidade da atenção (BRASIL, 

2011g). 

Com o propósito de conduzir a melhoria da qualidade e a ampliação do acesso na 

atenção básica, assegurando um padrão de qualidade que permita maior efetividade e 

transparência das ações governamentais foi instituído através da Portaria 1.654 de 2011, “o 

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

 Este Programa tem por metas criar parâmetros comparativos levando em conta as 

diferentes realidades, incitar uma crescente e contínua melhora dos indicadores de acesso e 

padrão de qualidade, permitir à população o acompanhamento das ações e resultados de forma 

transparente, mobilizar, envolver e responsabilizar os gestores dos três níveis de atenção, as 

equipes e os usuários para uma mudança de cultura e qualificação da atenção básica e incitar 

mudança no modelo de atenção (BRASIL, 2011 d). 



Objetivando proporcionar o acesso universal e contínuo a serviços de qualidades o 

Ministério da Saúde tem direcionado parte dos recursos investidos na ampliação do acesso, na 

qualificação das ações e serviços e na melhoria da atenção à saúde, recursos esses que são 

repassados por intermédio de programas que tem a função de avaliar a “implantação de 

processos e melhoria de resultados como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade” (PMAQ) (BRASIL, 2011e). 

Pode-se dizer que o maior compromisso que o PMAQ tem é o de desenvolver 

melhorias da qualidade da atenção básica de saúde de forma contínua, através do 

desenvolvimento e aprimoramento de iniciativas de saúde habilitado a enfrentar os desafios 

que são infligidos pelas diferentes situações e necessidades de saúde (BRASIL, 2011f). 

Encontram-se entre os desafios a serem enfrentados pelo Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica na qualificação da Atenção Básica: a 

precariedade da rede física - UBS - em situações inadequadas; ambientes pouco acolhedores 

que transmitem a idéia de baixa qualidade dos serviços ofertados; condições inadequadas de 

trabalho que comprometem as intervenções das equipes e diminuem a satisfação dos usuários; 

a necessária qualificação dos profissionais para a realização do processo de trabalho; a grande 

rotatividade de profissionais; comprometimento da qualidade e da cobertura das ações; a não 

resolutividade das redes de assistência; e o financiamento inadequado e insuficiente 

vinculados a equipes e não a resultados (BRASIL, 2011e). 

Associado a um incentivo financeiro variável que depende de resultados, o PMAQ 

acontecerá por meio de avaliação e monitoramento da atenção básica. As gestões municipais 

que por vontade própria aderem ao programa receberam o incentivo de qualidade que é 

transferido mês a mês, de acordo com os resultados alcançados pelas equipes inscritas no 

programa e sua gestão municipal (BRASIL, 2011g). O repasse do incentivo financeiro é 

realizado através da transferência fundo a fundo pelo Componente de Qualidade do Piso de 

Atenção Básica Variável (PAB Variável), sendo que, inicialmente, o valor repassado é 

correspondente a 20% do valor integral e ao final da avaliação externa o valor passa a ser 

vinculado ao desempenho dos profissionais das equipes (BRASIL, 2011f). 

São consideradas aptas a participar do PMAQ todas as equipes de atenção básica que 

cumpram os critérios da parametrização e os princípios da atenção básica, entre eles, o da 

territorialização e responsabilização sanitária, o da adscrição de usuários, o do vínculo entre 

profissionais e usuários, o da acessibilidade, o do acolhimento e da porta de entrada 

preferencial, o do cuidado longitudinal, o da ordenação da rede de atenção à saúde e o da 

gestão do cuidado integral em rede e trabalho em equipe multiprofissional (BRASIL, 2011c). 



Os compromissos assumidos pelas equipes e o município são voltados para a melhoria 

do acesso e da qualidade da atenção básica, visando à melhoria à saúde da criança e da 

mulher, a ampliação das redes e as ações de controle do tabagismo. Dessa forma, estão 

envolvidos no processo de contratualização a assinatura dos termos de compromisso entre as 

equipes participantes e gestão municipal, entre a gestão municipal e o Ministério da Saúde e 

entre a gestão municipal e estadual (BRASIL, 2011e).   

Os padrões de qualidade são definidos com a finalidade de induzir avanços na direção 

do que se espera. No que diz respeito à adequação dos critérios e parâmetros da avaliação, 

estes podem ser classificados como: padrões obrigatórios, essenciais, estratégicos e gerais 

(BRASIL, 2011e). 

Com o passar do tempo diversos serviços começaram a ser ofertados, gerando uma 

demanda de qualificação e adequação dos mesmos, através do modelo de gestão baseado em 

resultados, um modelo que tem se manifestado de forma a alcançar os resultados planejados e 

com qualidade, sempre considerando as necessidades e os interesses dos usuários do SUS 

(ALENCAR et. al., 2012).  

A implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica em um município exige que o compromisso dos profissionais juntamente com 

as instituições e a gestão devem ser parte de um processo que garanta a crescente melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde locais e que possibilite aos usuários assistidos um impacto 

positivo na atenção (ALENCAR et. al., 2012). 

A escolha do conjunto de indicadores foi limitada aos que possam ser avaliados e 

monitorados através do Sistema de informação, e que, de alguma forma, se refiram aos pontos 

estratégicos na atenção básica, totalizando o quantitativo de 47 (quarenta e sete) indicadores 

de sete áreas estratégicas da atenção básica, divididos entre indicadores de desempenho – 

usados na avaliação externa para a classificação das equipes de atenção básica, e de 

monitoramento – usados para complementar as informações sobre os serviços ofertados e 

sobre os resultados que as equipes tenham alcançado (ALENCAR et.al., 2012).  

O Governo Federal tem se comprometido em desenvolver ações direcionadas a 

melhoria do acesso e da qualidade do SUS, entre suas iniciativas encontra-se o Programa de 

Avaliação para Qualificação do SUS, este é “um modelo de avaliação de desempenho dos 

sistemas de saúde, nos três níveis de governo, que pretende mensurar os possíveis efeitos da 

política de saúde”. Ele fortalece o controle social, auxilia a tomada de decisão, permite maior 

visibilidade dos resultados obtidos, garante a transparência dos processos de gestão e o foco 



nos usuários. É nesse ponto que o programa Nacional de Melhor

está inserido por estimular a

A formalização de todo o processo de implantação do PMAQ em nível local está 

organizada em quatro fases, as quais se seguem complementando em um ciclo contínuo, 

conforme demonstrado na figura a

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Na primeira fase, a adesão

contratualização e a recontratualização, é feita de forma voluntária. Nela o gestor municipal 

de saúde demonstra interesse em participar e assume mediante uma 

compromissos a serem cumpridos e indicadores a serem acordados, por intermédio de uma 

pactuação entre eles e as equipes, e posteriormente, entre esses e o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde (2013

metas a serem cumpridas, ocorre a segunda fase do programa, 

postos em prática as ações acordadas, esta fase se organiza em quatro eixos, 

 

• A autoavaliação: as equipes buscam identificar e reconhecer os pontos positivos e 

negativos de seu trabalho, para que possam promover mudanças e aprimoramento no 

sentido de superá-los. Por recomendação do PMAQ essa autoavaliação deve acontecer 

através de uma ferramenta e

aos processos e resultados;

• O monitoramento: deve acontecer periodicamente através da análise dos indicadores 

pactuados para que se tenha um controle presente do andamento das ações de ges

do cuidado, e da atenção e

prioridades para a educação permanente e para o apoio institucional;

• A educação permanente: deve ser utilizada como uma “estratégia de gestão”, baseada 

na perspectiva das necessida

nos usuários. É nesse ponto que o programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

inserido por estimular a qualidade na atenção básica (BRASIL, 2013c).

A formalização de todo o processo de implantação do PMAQ em nível local está 

organizada em quatro fases, as quais se seguem complementando em um ciclo contínuo, 

conforme demonstrado na figura a seguir: 

Na primeira fase, a adesão, apesar de ser um requisito obrigatório para a 

contratualização e a recontratualização, é feita de forma voluntária. Nela o gestor municipal 

de saúde demonstra interesse em participar e assume mediante uma contratualização formal 

compromissos a serem cumpridos e indicadores a serem acordados, por intermédio de uma 

pactuação entre eles e as equipes, e posteriormente, entre esses e o Ministério da Saúde 

Segundo o Ministério da Saúde (2013a), após a contratualização e a pactuação das 

metas a serem cumpridas, ocorre a segunda fase do programa, o desenvolvimento

postos em prática as ações acordadas, esta fase se organiza em quatro eixos, 

: as equipes buscam identificar e reconhecer os pontos positivos e 

negativos de seu trabalho, para que possam promover mudanças e aprimoramento no 

los. Por recomendação do PMAQ essa autoavaliação deve acontecer 

através de uma ferramenta estruturada por padrões de qualidade referentes à estrutura, 

aos processos e resultados; 

O monitoramento: deve acontecer periodicamente através da análise dos indicadores 

pactuados para que se tenha um controle presente do andamento das ações de ges

cuidado, e da atenção e com base no monitoramento é que são determinadas as 

prioridades para a educação permanente e para o apoio institucional;

A educação permanente: deve ser utilizada como uma “estratégia de gestão”, baseada 

na perspectiva das necessidades detectadas pelos profissionais e pelo gestor de saúde 

ia do Acesso e da Qualidade 

qualidade na atenção básica (BRASIL, 2013c). 

A formalização de todo o processo de implantação do PMAQ em nível local está 

organizada em quatro fases, as quais se seguem complementando em um ciclo contínuo, 

 

apesar de ser um requisito obrigatório para a 

contratualização e a recontratualização, é feita de forma voluntária. Nela o gestor municipal 

contratualização formal 

compromissos a serem cumpridos e indicadores a serem acordados, por intermédio de uma 

pactuação entre eles e as equipes, e posteriormente, entre esses e o Ministério da Saúde 

ós a contratualização e a pactuação das 

o desenvolvimento, onde são 

postos em prática as ações acordadas, esta fase se organiza em quatro eixos, a saber: 

: as equipes buscam identificar e reconhecer os pontos positivos e 

negativos de seu trabalho, para que possam promover mudanças e aprimoramento no 

los. Por recomendação do PMAQ essa autoavaliação deve acontecer 

struturada por padrões de qualidade referentes à estrutura, 

O monitoramento: deve acontecer periodicamente através da análise dos indicadores 

pactuados para que se tenha um controle presente do andamento das ações de gestão, 

que são determinadas as 

prioridades para a educação permanente e para o apoio institucional; 

A educação permanente: deve ser utilizada como uma “estratégia de gestão”, baseada 

des detectadas pelos profissionais e pelo gestor de saúde 



de forma a contribuir para o aprimoramento da capacidade de entender as situações e 

de agir; e 

• O apoio institucional: este deve ocorrer através de ações que incentivam a autonomia e 

o comprometimento dos profissionais, auxiliando na criação de alternativas para o 

enfrentamento de desafios que surjam no âmbito da atenção básica. 

 

É nesse momento que os apoiadores do PMAQ entram em ação, baseado no Manual 

Instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2013a), o apoio institucional envolve uma gestão intra e entre 

equipes, auxiliando-as no processo de trabalho e na construção de intervenções, na constante 

avaliação de planejamento, na implantação e na implementação as agendas de educação 

permanente e no reconhecendo a complexidade de cada realidade em sua singularidade.     

A terceira fase consiste na avaliação externa do PMAQ, esta “é realizada pelo 

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

Nessa etapa são verificados os padrões de acesso e de qualidade alcançados, padrões esses 

que envolvem condições de funcionamento das UBS, observação da infraestrutura, entrevistas 

com os usuários e com os profissionais das equipes, verificação de documentos, avaliação da 

rede local de saúde e o monitoramento dos indicadores contratualizados (BRASIL, 2013a). 

Nessa fase o esforço das equipes e da gestão é reconhecido através da certificação que 

considera a implantação da autoavaliação, verificação de desempenho em conjunto com os 

indicadores contratualizados, e a avaliação externa propriamente dita, e que permite a 

comparação de desempenho entre as equipes, os municípios e as especificidades das 

demandas locais. Somente com base nessa certificação é que uma nova recontratualização 

poderá ser realizada, finalizando o ciclo de qualidade que é previsto pelo Programa (BRASIL, 

2013b).  

Da condição de permanência no Programa, podem ser destacadas: o cadastramento e 

atualização regular dos profissionais das equipes no CNES, a alimentação do Sistema de 

Informação (SIAB ou eSUS/SISAB), a adequação das regras de sinalização externa 

estabelecida pelo Ministério da Saúde e interna determinadas pelo PMAQ (BRASIL, 2013a).   

Após a avaliação de desempenho uma nova contratualização de compromissos e de 

indicadores é realizada, dando início a quarta e última fase PMAQ. Nesse momento são 

definidos novos parâmetros de qualidade e indicadores a serem alcançados a partir dos 

resultados alcançados, tornando o programa um processo cíclico e sistemático (BRASIL, 

2013a). 

 



4. DESENHO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

 

Para que todos os objetivos da pesquisa fossem contemplados optamos pela 

abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, sob a forma de estudo de caso.  

Segundo Ludke e André (1986), a abordagem qualitativa trás algumas características 

básicas, como por exemplo: ter como fonte direta de dados o ambiente da pesquisa, os dados 

são na grande maioria descritivos e o pesquisador dá uma atenção especial para o que as 

pessoas consideram como significado da sua vida ou de algumas coisas. 

A descrição das características, bem como o estabelecimento de relações entre 

variáveis são o objetivo principal das pesquisas descritivas, entretanto, estas servem também 

para propiciar um novo modo de ver o problema, e isso a torna mais próxima da pesquisa do 

tipo exploratória (Gil, 2002,).  

Para Gil (2002), a pesquisa do tipo exploratória objetiva, através da investigação, 

permitir um conhecimento maior a respeito do problema, tornando-o mais claro ou apoiando 

na construção de hipóteses, possibilitando, assim, o aperfeiçoamento de idéias. 

Ludke e André (1986) apontam o estudo de caso como sendo um estudo que tem seus 

limites bem definidos, e mesmo que o pesquisador inicie seu estudo com base em 

pressupostos ele esta em busca de uma nova descoberta. Outras características desse estudo, 

apontadas pelos autores são: a ênfase na “interpretação em contexto” objetivando melhor 

compreensão das manifestações gerais que surgem e a buscar o conhecimento da realidade de 

maneira completa, retratando as diversidades presentes em um determinado problema ou 

situação. 

Para Costa e Costa (2011) a pesquisa sob a forma de estudo de caso é um estudo 

limitado a uma ou poucas unidades (pessoas, instituição, comunidade, etc.), detalhada e 

profunda. 

Utilizamos a amostragem não probabilística, que segundo Costa e Costa (2011), 

permite que a população da amostra seja feita em parte, pelo julgamento do pesquisador e 

intencional, ou seja, o pesquisador pode utilizar seu julgamento para selecionar membros da 

população que possam fornecer informações relevantes. 



Gil (2002, p.138) afirma que a utilização do estudo de caso tem sua “utilização maior 

em estudo exploratório e descritivo” e, por isso, consideramos a importância de aplicar o 

mesmo nesta pesquisa e as informações obtidas de entrevistas, de análise de documentos, e de 

depoimentos pessoais. 

  

 

4.2 Procedimentos 

 

 

• COLETA DE DADOS 

 

Para coleta dos dados primários foi utilizada a técnica de entrevista, com um roteiro 

semi-estruturado, com questões abertas e fechadas, elaborado pela própria pesquisadora e 

previamente testado com outros profissionais apoiadores do PMAQ com a finalidade de 

valida-lo e de executar possíveis correções no mesmo. 

Essas entrevistas foram previamente agendadas e realizadas no local de trabalho dos 

profissionais selecionados, para a coleta de dados foram utilizados diário de campo e 

gravador. 

Gil (2002) relata que a constante retomada das anotações de campo possibilita trazer 

possíveis explicações sobre o fluxo de causa e efeito e suas configurações. 

A coleta de dados através da entrevista, para Ludke e André (1986) tem como 

vantagem o estabelecimento da interação entre o que esta sendo pesquisado e o pesquisador. 

As autoras propõem que a elaboração do questionário a ser usado como roteiro seja elaborado 

com grande flexibilidade e que os registros da entrevista sejam realizados através de 

anotações ou de gravações diretas. 

O roteiro foi composto de duas partes para que a obtenção dos dados fosse suficiente e 

permitisse o conhecimento relacionado com os propósitos definidos para a investigação da 

pesquisa. Essa divisão ficou definida da seguinte forma: uma parte com questões objetivas 

relacionadas ao perfil dos profissionais apoiadores e outra parte com questões sobre a 

implantação do PMAQ. Essa organização do roteiro permitiu que os objetivos fossem 

contemplados e relacionados diretamente com o referencial teórico que deu sustentação ao 

objetivo desse estudo. 



Para coleta dos dados secundários foi solicitado aos participantes da pesquisa que 

dispusessem das notas das avaliações externas e a matriz de intervenção das equipes 

relacionadas. 

 

• QUESTÕES ÉTICAS 

 

Para a realização do estudo, o mesmo foi inscrito na Plataforma Brasil que o 

direcionou a submissão do comitê de ética e o aprovou através do Protocolo (CAAE): 

38323214.9.0000.5284.  

Cada profissional selecionado que se dispôs a participar da pesquisa de forma 

espontânea assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que fora 

previamente aprovado pelos comitês de ética, além disso, os mesmos receberam orientações 

prévias sobre os objetivos da entrevista e o roteiro utilizado. Não houve nenhum caso de 

recusa. (O termo encontra-se em anexo). 

 

 

4.3 Análise dos Dados. 
 

 

Para as questões abertas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo de Bardin 

(2004), sendo os dados gerados pelas entrevistas separados e organizados em três grandes 

eixos temáticos relacionados diretamente aos objetivos deste estudo, e relacionadas às 

categorias definidas previamente, por opção da pesquisadora, para análise dos resultados, 

como mostra o quadro 1, abaixo.  

 
 
QUADRO 1: Eixos temáticos e Categorias para análise dos resultados. 
 

Eixo 1: Informação 
profissional 

Categoria: Participação e Capacitação 

Eixo 2: Desenvolvimento 
Categoria: Operacionalidade do 

Programa 
Eixo 3: Avaliação externa 

                   Fonte: Elaboração Própria. 

 



Foram realizadas leituras, transcrição e exploração dos dados obtidos, para que a 

realidade, ainda que de forma superficial, e a descrição exata das características levantadas 

fossem feitas. Os dados foram sistematicamente organizados e agregados nas respectivas 

categorias, cabendo mencionar que os profissionais entrevistados foram codificados e que o 

anonimato dos pesquisados foi mantido. 

Mesmo sabendo que um estudo de caso não permite a realização de conclusões 

generalizadas, os elementos do discurso foram isolados e as mensagens organizadas, de forma 

a apontar o que cada resposta tinha de incomum com a outra relacionada ao tema proposto. 

Para Bardin (2002) a análise de conteúdo é um somatório de técnicas de análise das 

comunicações que tem por objetivo descrever o conteúdo das mensagens, possibilitando dessa 

forma, identificar e analisar os conhecimentos explicitados. 

As questões fechadas foram tratadas com ferramentas estatísticas simples 

(percentuais) e após a classificação e organização dos dados coletados foi realizada uma 

análise das variáveis e das características relacionadas á implantação do PMAQ no Município 

de Petrópolis. 

Todas as informações obtidas foram analisadas com base no Manual Instrutivo do 

PMAQ, para que as soluções locais adotadas pelas equipes sob orientação dos apoiadores 

entrevistados o cumprimento dos padrões apontados pelo programa pudessem ser 

considerados. 

 

 

4.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Os sujeitos desse estudo foram profissionais de nível superior que ocupam o cargo de 

apoiador do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 

que participaram integralmente do 1º e 2º ciclos da avaliação externa no município de 

Petrópolis.  

Cabe ressaltar que em Petrópolis haviam 7 (sete) apoiadores do PMAQ e 6 (seis) deles 

se enquadraram nos requisitos acima mencionado. Não houve alteração numérica dos sujeitos 

da pesquisa, ou seja, todos os 6 (seis) participaram do estudo. 

A escolha desses profissionais levou em conta o fato de serem funcionários 

estatutários, ocupantes do mesmo cargo desde a implantação do PMAQ, e desta forma terem 

atuado em uma função que os permitiu participar do acompanhamento cíclico de todas as 



atividades desenvolvidas com a implantação do PMAQ, além da participação integral no 

processo de trabalho das equipes. 

Verificou-se, então, a disponibilidade desses profissionais participarem das entrevistas 

através de um agendamento prévio, e em seguida todos foram informados sobre tipo de 

participação que teriam e o tempo provável de duração das entrevistas. Não houve alteração 

numérica dos sujeitos da pesquisa, sendo, ao todo, entrevistados 06 (seis) profissionais 

apoiadores do PMAQ no município de Petrópolis. 

Devido à demora excessiva na avaliação do Projeto pelo Comitê de Ética do 

Município e na emissão da autorização para a pesquisa de campo, não previsível, houve, por 

isto, um atraso no cronograma proposto para a defesa desse estudo, tendo em vista que a 

Coleta de Dados foi realizada num curto período de uma semana inteira de intenso trabalho, 

ocorrida entre os dias 09 e 13 de março de 2015. 

  

 

4.5 Cenário do Estudo 

 

 

A escolha do Município de Petrópolis levou em consideração o fato de que durante a 

implementação dos dois ciclos do PMAQ haviam profissionais em regime estatutário 

ocupando o cargo de apoiadores deste programa na Estratégia Saúde da Família, o que 

provavelmente os possibilitou acompanhar de forma contínua a gestão, o planejamento e as 

ações das equipes envolvidas na Estratégia Saúde da Família, além de, por estes motivos, 

reunirem condições de fornecer com maior detalhamento as informações solicitadas. 

Petrópolis é o maior Município da Região Serrana, localizado no Estado do Rio de 

Janeiro, ocupando segundo o IBGE uma área de 795, 798 km2 e tendo, em 2013 sua 

população estimada em 297.888. Petrópolis é detentor do maior PIB e IDH da região. 

O Município conta com um total de 54 unidades dividas entre Unidades Básicas de 

Saúde e Unidades do Programa Saúde da Família, tendo implantadas 44 equipes de Saúde da 

Família. Dessas equipes SF, 18 participaram do primeiro ciclo do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e 42 do segundo ciclo. 

 

 

 

 



Mapa da Cidade de Petrópolis 

 
              Fonte: Rede de Operações de Emergência de Petrópolis, jun. 2014. 

 

 

Estiveram envolvidos na pesquisa os apoiadores das dezoito equipes de Estratégia de 

Saúde da Família que participaram do 1º (primeiro) e 2º (segundo) ciclos do PMAQ-AB. As 

equipes são: 

 

• USF Águas Lindas • USF Estrada da Saudade I 

• USF Alto da Serra • USF Estrada da Saudade II 

• USF Boa Vista  • USF Fazenda Inglesa 

• USF Castelo São Manoel • USF Jardim Salvador 

• USF Caxambu • USF Machado Fagundes 

• USF Comunidade 1º de Maio • USF Nova Cascatinha 

• USF Comunidade Menino Jesus de Praga • USF Vale das Videiras 

• USF Comunidade São João Batista • USF Vila Felipe 

• USF Doutor Thouzet • USF Vila Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os dados obtidos através do roteiro de entrevista aplicado aos sujeitos da pesquisa 

foram consolidados e apresentados em tabelas e gráficos, e analisados de acordo com o 

desenho metodológico anteriormente explicitado. Sendo assim, para as questões fechadas, foi 

utilizada a ferramenta de estatística simples, apresentada como frequências relativas e 

absolutas, já as questões abertas foram divididas em categorias temáticas relacionadas aos três 

eixos (conforme apontado previamente no quadro 1), que respondem aos objetivos da 

pesquisa.  

 Em conformidade com a solicitação feita por mais de 50% dos apoiadores 

entrevistados, optamos pelo anonimato da identidade dos mesmos, a vista disso foram criadas 

as seguintes codificações: A1, A2, A3, A4, A5, A6 (a letra A que se refere á palavra apoiador 

e a numeração de 1 á 6 refere-se ao número de apoiadores entrevistados).  

 

 

5.1 Perfil dos Apoiadores 

 

 

 O apoio institucional, como descrito no Manual Instrutivo do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (2013a), visa auxiliar as equipes de 

Saúde da Família locais nesse processo de trabalho, com a análise de suas práticas, o 

planejamento de intervenções e como facilitador da Educação Permanente.   

 Dos apoiadores entrevistados 83% são enfermeiros, 17% são fonoaudiólogos, e todos 

têm alguma especialização em saúde pública e saúde coletiva além de outras especializações 

em saúde. Além disso, cada profissional apóia de 6 á 8 equipes de atenção básica.  

Todos estes profissionais eram supervisores de equipe da Atenção Básica que tiveram 

o nome de seus cargos bem como suas funções alteradas e direcionadas ao PMAQ, passando, 

assim, a serem conhecidos como apoiadores do PMAQ. Cabe ressaltar que nenhum deles 

desempenha outra função na Atenção Básica de Saúde de Petrópolis. 

O total dos entrevistados tem idade igual ou superior á 39 anos, e eles tem de 15 

(quinze) anos á 45 (quarenta e cinco) anos de atuação Serviço Público de Saúde (atual SUS), 

pode-se perceber que apenas 4 (quatro) deles tem experiência entre 16 (dezesseis) á 30 (trinta) 



anos na atenção básica de saúde, isso considerando á época do INAMPS, os outros 2 (dois) 

tem entre 6 (seis) e 7 (sete) anos de atuação na atenção básica de saúde.    

Com a intenção organizar e otimizar o trabalho dos apoiadores do PMAQ, o 

Município de Petrópolis publicou uma lista contendo as atribuições desses profissionais junto 

às equipes de Atenção Básica local. E de acordo com esse documento, cedido em cópia para 

consulta da pesquisadora pela própria coordenação de atenção básica do município, cabe ao 

profissional apoiador:  

 

• Discutir, dar suporte, facilitar, mediar, apontar ações, definir e estimular o 

Processo de Trabalho das Equipes; 

• Garantir, articular e realizar a Educação Permanente em Saúde; 

• Monitorar indicadores, avaliar, elaborar, prover, participar na realização e 

colaborar no Suporte da Gestão; e 

• Atuar de forma integrada e planejada, elaborar projetos, apoiar e discutir com 

as equipes, realizar ações e abordagens coletivas, promover vínculo, participar 

na elaboração e realização da Educação Permanente e nas ações de formação 

profissional das equipes de atenção básica de forma a Contemplar Apoio 

Matricial. 

 

Ao serem questionados sobre quais dessas atribuições os apoiadores acham mais 

importantes obtivemos diversas respostas, entre elas: 

A1: “fazer feedback de informações, discutir resultados, facilitar o processo 
de educação permanente, facilitar o processo de autoavaliação”; 
 
A2: “acompanhar o processo de trabalho das equipes, acompanhar 
indicadores e verificar os problemas relacionados á eles, apoiar na 
reorganização da agenda, servir como ponte das solicitações da equipe com 
a gestão e das equipes e a área intersetorial (mesmo essa não sendo uma 
função específica do apoiador), trabalhar com base na planilha de ações e 
metas”; 
 
A3: “apoiar ações de planejamento, apoiar a realização dessas ações, 
apoiar e garantir ações intersetoriais, analisar os indicadores pactuados, 
garantir e estimular o cumprimento do planejamento, facilitar as ações 
internas das equipes, apoiar a melhoria e a busca de equipe pela melhoria 
das ações da atenção básica”. 
 
A4: “monitorar e avaliar os indicadores, sensibilizar para definição de 
objetivos e metas, sugerir ações de intervenção dentro da governabilidade 
avaliando a viabilidade do planejamento, acompanhar o processo de 
trabalho das equipes”. 



 
A5: “Monitora e analisa os dados com as equipes, ajuda na aquisição de 
materiais para as equipes, discutir o processo de trabalho nas reuniões de 
equipe”. 
 
A6: “acompanhar e apoiar no desenvolvimento do plano de ação das 
equipes”. 

 

As falas dos apoiadores mostram o objetivo de potencializar o processo de trabalho 

das equipes por eles acompanhadas, ora auxiliando nas tensões cotidianas que se apresentam 

de muitas formas nas ações intersetoriais e nas negociações com a Gestão Municipal, ora 

amenizando os conflitos entre os membros da própria equipe e nos desafios do trabalho 

próprio do apoiador, e ora auxiliando na criação e no desenvolvimento de um planejamento, e 

na ampliação de autonomia dos sujeitos envolvidos. As atividades realizadas por esses 

apoiadores estão em acordo com o que foi preconizado pelo PMAQ, que se mostra associada 

à atenção á saúde e ao fortalecimento da gestão, na busca de qualificar o que é ofertado aos 

usuários.   

 

 

5.2 Eixos 1: Informação Profissional - Categoria: Participação e Capacitação. 

 

 

A educação em saúde dirigida aos profissionais de saúde tem o objetivo de construir, 

qualificar as práticas do cuidado, aumentar a capacidade de análise, intervenção e autonomia 

das equipes envolvidas com a Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2013a).  

Uma vez que a capacitação dos profissionais atuantes na estratégia em saúde da 

família é uma das exigências do Ministério da Saúde descrita na Política Nacional de Atenção 

Básica (Brasil, 2011) e apontada no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade como sendo uma obrigação da Gestão, colocou-se para os profissionais 

entrevistados, algumas questões relacionadas a essa Educação em Saúde.  

Dentre as questões procuramos saber se houve algum treinamento para os apoiadores, 

se eles têm e/ou tiveram algum apoio institucional e como transcorreu o treinamento das 

equipes. Segundo as informações colhidas todos (100%) os apoiadores passaram por um 

introdutório assim que assumiram seus cargos na atenção básica, no entanto, quando 

questionados sobre um treinamento direcionado ao PMAQ, constatou-se uma unanimidade 



nas respostas com a afirmação de o que houve foi uma “auto capacitação” feita pelos 

apoiadores e depois junto à equipe.  

Conforme apontado pela Portaria nº 2.488, as equipes tem de desenvolver ações 

resolutivas e qualificadas de forma a contribuir no processo de trabalho dos profissionais e 

para o benefício da comunidade. E aportado nisso é que ao direcionar o tema do nosso estudo 

para a capacitação dos profissionais atuantes nas equipes de atenção básica, obtivemos de 

todos os entrevistados, respostas que apontaram para a necessidade de alguma forma de 

educação em saúde para os profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família, seja ela 

permanente ou continuada.  

De acordo com os apoiadores, para a Coordenação de Atenção Básica, é de suma 

importância que as equipes tenham alguma atividade de educação em saúde, e foi pensando 

nisso que as equipes se organizaram, algumas usam as rodas regionais que acontecem no 

município, outras usam as reuniões de equipe e outras aproveitam quando um especialista está 

presente. 

Cabe ressaltar que os temas direcionados ao PMAQ são parte integrante dos conteúdos 

desenvolvidos nas reuniões de educação em saúde.  O quadro 2, abaixo, mostra o 

funcionamento dessas atividades de acordo com os apoiadores.   

 

QUADRO 2: participação das equipes nas atividades de capacitação de educação em saúde 
para os profissionais, segundo os apoiadores do Município de Petrópolis entrevistados. 
 

  Profissionais 
participantes Periodicidade Apoio Matricial 

A1 Equipe completa de 
atenção básica 

1 vez a cada 2 ou 3 meses 
(esporadicamente nas 
reuniões de equipe) 

Odontologia, Psicologia e Serviço Social 

A2 Varia de acordo com o 
tema e o interesse Semanalmente 

Odontologia, Médico especialista 
(quando estritamente necessário) e 

Serviço Social 

A3 Equipe completa de 
atenção básica Mensalmente Odontologia, Psicologia e Serviço Social 

(quando estritamente necessário) 

A4 Varia de acordo com o 
tema e o interesse Semanalmente Odontologia, Psicologia e Serviço Social 

(quando estritamente necessário) 

A5 Varia de acordo com o 
tema e o interesse Semanalmente Não informado 

A6 Varia de acordo com o 
tema e o interesse Mensalmente Odontologia, Psicologia e Serviço Social 

Fonte: Elaboração própria. 



 O Manual Instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2013a), ao considerar a grande diversidade 

e complexidade de situações envolvidas na atenção básica prevê que os profissionais atuantes 

na Estratégia Saúde da Família, tenham a capacidade de analisar e intervir junto ás demandas 

de modo resolutivo, no entanto, isto só ocorrerá de forma positiva se eles forem capacitados 

para implantar tais ações. As falas selecionadas e descritas abaixo apontam as inquietações 

dos entrevistados, quanto ao que se refere à educação em saúde direcionada as equipes de 

atenção básica. 

 

A2: “As minhas equipes fazem educação continuada sobre indicadores toda 
à semana, a educação permanente acontece só quando estou presente 
nelas”.  
 
A4: “Conseguimos que a grande maioria participe dessas atividades, e vejo 
que eles se envolvem mais quando o tema é o processo de trabalho em 
caráter pessoal e técnico e sobre as exigências do PMAQ”. 
 
A5: “Alguns temas como saúde mental, violência familiar e drogas não são 
tão bem desenvolvidos, porque existe um só profissional matriciador de 
cada especialidade no município, e ele atende as equipes mais próximas a 
ele, deixando as equipes mais distantes algumas vezes desprivilegiadas”. 
 
A6: “Nós aproveitamos todos os momentos para investir na educação 
permanente, mais alguns profissionais escorregam e fogem, não vendo a 
real necessidade da sua participação”. 

  

 Estas falas nos ajudam a refletir sobre a capacitação até então adquirida pelos 

profissionais, apontam para a falta de esclarecimento referente às ações desenvolvidas na 

Atenção Básica, às exigências do Ministério da Saúde e quanto à importância do 

cumprimento de metas, o que nos permite afirmar que muitas vezes os profissionais de ponta 

não obtendo atualização do conhecimento, não terão também condições suficientes de 

desenvolver ações direcionadas à melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica. Além 

disso, somos levados a pensar que essas demandas explicitadas nas falas dos apoiadores não 

foram consideradas anteriormente pelos gestores. 
 

 

5.3 Eixo 2: Desenvolvimento e Eixo 3: Avaliação Externa - Categoria: Operacionalidade 

do Programa – aspectos centrais  

 



 Conforme o Manual Instrutivo do PMAQ (Brasil, 2013a) aponta, o desenvolvimento é 

a etapa em que o conjunto de ações direcionadas ao cumprimento das exigências do PMAQ é 

empreendido pelas equipes e pela Gestão. 

Nesse sentido, quando questionados sobre essa fase de desenvolvimento do Programa 

pelas equipes, os apoiadores relataram alguns Pontos Críticos e as Potencialidades que 

encontraram ao passar para a equipe atuante na ponta os requisitos solicitados pelo PMAQ, 

estas estão apontadas nos quadros 3 e 4 abaixo. 

 

QUADRO 3: Fatores dificultosos (Aspectos Críticos) apresentados pelas equipes e apontados 
pelos apoiadores do município de Petrópolis durante a implantação do PMAQ. 
 

FATORES DIFICULTOSOS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Resistência 
dos 

profissionais 
á mudanças 
no processo 
de trabalho. 

Resistência dos 
profissionais em 

participar de 
Programas do 

Ministério da Saúde 
"descrédito" e 
dificuldade em 
entenderem os 
cálculos dos 
indicadores 

Falta de 
experiência 

em se 
organizar, 
planejar, 

monitorar e 
avaliar as 

ações. 

Organização 
dos 

documentos, 
resistência dos 
profissionais á 
mudanças do 
processo de 

trabalho 

Resistência dos 
profissionais á 
mudanças no 
processo de 

trabalho. 

Resistência 
dos 

profissionais 
em participar 
de Programas 
do Ministério 

da Saúde 
"descrédito". 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

QUADRO 4: Fatores Positivos (Potencialidades) apresentados pelas equipes e apontados 
pelos apoiadores do município de Petrópolis durante a implantação do PMAQ. 
 

FATORES POSITIVOS 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Algumas das 
exigências do 

PMAQ já eram 
cumpridas pelas 

equipes. 

Regularização 
das reuniões 
periódicas 

para análise 
dos 

indicadores, 
planejamento 

fechado. 

Idealismo e 
disposição 
de alguns 

profissionais. 

Idealismo de 
alguns 

profissionais. 

Algumas das 
exigências do 

PMAQ já eram 
cumpridas pelas 

equipes. 

Idealismo de 
alguns 

profissionais. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Ao observar a fala dos profissionais entrevistados fica evidente que o grande nó crítico 

é a resistência dos profissionais em mudar sua rotina, em participar de atividades 



desenvolvidas pela gestão e em se readaptar á novas situações. Mudanças são, na maioria das 

vezes inevitáveis, especialmente quando o foco é a saúde, e não aceitar essa situação não só 

prejudica o processo de trabalho mais também os usuários que dele dependem. Por outro lado, 

foram apontados como potencialidades, o idealismo de alguns profissionais que tentam levar a 

saúde “ideal” para a população e que aceitam embarcar nas propostas advindas do Ministério 

da Saúde, e cumprimento prévio da maioria das exigências do PMAQ, o município se mostrou 

muito bem organizado no que diz respeito à atenção básica de saúde.    

Quanto à operacionalização do processo de implantação do PMAQ-AB as equipes se 

organizaram de forma a cumprir o que lhes foi exigido. Definiram metas baseadas na 

população adstrita, população esta que fora definida geograficamente e dividida em micro-

áreas de abrangência. 

Em relação ao cadastramento dos usuários, apenas 50% das equipes referentes à 

pesquisa têm todo o seu território coberto, as outras 50% das equipes que não conseguiram 

essa meta e apontaram dois motivos, que são: falta de agentes comunitários de saúde nas 

equipes e abranger população de classe média que não faz uso do SUS. 

 Esta é uma fase dividida em quatro pontos, são eles: o apoio institucional, a educação 

permanente, a autoavaliação e a monitoramento. 

A autoavaliação é considerada o “ponto inicial” da fase de desenvolvimento por tornar 

evidentes as questões positivas e problemáticas do processo de trabalho das equipes. Sobre 

este ponto, quando entrevistados, os apoiadores afirmaram que 100% de suas equipes fazem a 

autoavaliação e utilizam como instrumento o AMAQ, no entanto, a periodicidade varia de 

equipe para equipe e de acordo com o incentivo dos apoiadores, sendo assim, 33% se auto-

avaliam a cada 06 (seis) meses e 67% só quando lhes é solicitado. Segundo os apoiadores a 

autoavaliação: 

 

A1: “A autoavaliação é realizada pelas equipes desde a implantação do 
AMQ, mas as equipes estão mais motivadas a fazer desde a exigência no 1º 
ciclo do PMAQ e a finalidade é a busca da melhoria do processo de 
trabalho da equipe”. 
 
A2: “Essa autoavaliação á boa porque permite que as equipe reconheçam 
seus déficits e consigam assim melhorá-los”. 
 
A3: “A autoavaliação os permite trocar experiências dentro de cada olhar 
direcionado a área de atuação, e os ajuda a entender como atuar em 
equipe”. 
 



A4: “Eles usam essa autoavaliação para construir a matriz de intervenção 
deles e analisar problemas que ainda tem que resolver”. 
 
A5: “A autoavaliação os permite monitorar e analisar o trabalho deles”. 
 
A6: “A autoavaliação permite que as equipes alimentem seus planos de 
ação e definam a matriz de intervenção”. 

 

 A autoavaliação na atenção básica de saúde tem como foco estimular as equipes a 

analisar seu processo de trabalho e a modificar o que for necessário para superar problemas de 

forma a alcançar um objetivo em comum, e segundo os entrevistados, essa já é uma rotina dos 

profissionais de Petrópolis que foi reforçada após a implantação do PMAQ. Como pode ser 

visto nas respostas dos apoiadores, o objetivo dessa autoavaliação para as equipes de ESF, 

está em acordo com o descrito no Manual de Apoio á Autoavaliação – AMAQ (BRASIL, 

2013b).  

 Após a realização da autoavaliação, as equipes tendem a se organizar para cumprir o 

que foi previamente estabelecido pelo PMAQ. Segundo o Manual Instrutivo desse Programa 

(BRASIL, 2013a), é nesse momento que as equipes buscam soluções locais para realinhar 

suas atividades e implantar os padrões de qualidade previamente definidos pelo Ministério da 

Saúde, que são verificados através de um instrumento de avaliação aplicado por uma equipe 

externa. Dentre as exigências encontram-se padrões direcionados a estrutura, a distribuição de 

insumos e o processo de trabalho das equipes.  

 Para entender melhor como as equipes se organizaram para o planejamento da 

operacionalização do processo de implantação do PMAQ, questionamos os apoiadores sobre 

alguns pontos específicos no que diz respeito ao desenvolvimento e a busca desses padrões. 

Os dados estão distribuídos nos 8 (oito) quadros abaixo, de acordo com as perguntas 

constantes do roteiro de entrevista: 

 

QUADRO 5: Como estão organizados os prontuários das equipes participantes do primeiro e 
do segundo ciclo do PMAQ?  
 

ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Organizados por núcleo familiar e divididos por microárea 

        Fonte: Elaboração Própria. 

 



 Embora não exista nenhum ponto na Política Nacional de Atenção Básica nem no 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica referente à 

obrigatoriedade na organização de prontuários das Unidade Básica de Saúde, o Instrumento 

de Avaliação Externa do PMAQ trás uma questão sobre esse assunto. Entende-se que os 

prontuários organizados por núcleo familiar permitem um atendimento de qualidade aos 

usuários, pois se um membro da família vai a uma consulta, essa organização possibilita que o 

profissional veja se mais alguém da família também precisa de um acompanhamento.  

 

QUADRO 6: Como ocorreu a implementação do processo de acolhimento à demanda 
espontânea, direcionada a ampliação, facilitação e qualificação do acesso? 
 

ACOLHIMENTO Á DEMANDA ESPONTÂNEA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Está em 
fase de 

implantação 

Funciona para 
equipes atuantes em 
território urbano e 
não para equipes 

que atuam em 
territórios rurais 

Já funciona em 
todas as 

equipes, desde 
a exigência do 

PMAQ 

Está em fase de 
implantação, no 

entanto, as equipes 
apresentam muita 

dificuldade. 

Está em fase de 
implantação, no 

entanto, as equipes 
apresentam muita 

dificuldade. 

Existe a 
proposta 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A1: “O grande nó esta em: nós não somos pronto socorro, a ESF trabalha 
com demanda agendada”. 
 
A2: “Para as equipes que atendem a zona rural esta sendo complicado, os 
usuário que moram longe da unidade perdem a vaga porque os moradores 
mais próximos acabam por superlotar a unidade, agora usamos o 
agendamento”. 
 
A4: “Existem conflitos entre a equipe e a população que reclama da falta do 
estabelecimento de agendas”. 
 
A5: “Não foi, nem está sendo fácil, a população tem a cultura de que tudo 
tem que ser resolvido agora e isso dificulta muito a agenda programada das 
unidades”. 
 
A6: “Atualmente esse acolhimento ocorre parcialmente através do processo 
de escuta do usuário porque não temos estrutura montada”. 

 

 O acolhimento a demanda espontânea envolve uma escuta qualificada, para que sejam 

feitas: classificação de risco, avaliação da vulnerabilidade, e análise das reais necessidades de 

saúde do usuário, além disso, esse atendimento capacitado á demanda espontânea apóia a 

garantia da integralidade e da equidade com qualidade, porque possibilita a ampliação e a 



facilitação do acesso, embora ele se restrinja á uma triagem de atendimento. Para uma equipe 

organizar seu atendimento á partir do acolhimento ela precisa refletir sobre sua agenda de 

trabalho, discutir e definir de que forma os profissionais devem se revezar para participar 

nessa atividade. Por não ser uma tarefa fácil, essa ação é minorizada pelas equipes de atenção 

básica, que continuam a se direcionar ao agendamento de consultas marcadas, deixando de 

cumprir o que é preconizado pela PNAB (BRASIL, 2012b).  

 

QUADRO 7: Como ocorreu a programação e implementação das atividades para os usuários 
com maior risco e vulnerabilidade? 
 

ATIVIDADES DIRECIONADAS Á USUÁRIOS COM MAIOR VULNERABILIDADE 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Sempre houveram 
grupos 

direcionados á 
necessidade dos 

usuários 

Está em 
fase de 

implantação 

Está em 
fase de 

implantação 

Está em 
fase de 

implantação 

Existe a 
proposta 

Sempre houveram 
grupos direcionados á 

necessidade dos 
usuários 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A1: “As equipes tem muita dificuldades com o tema saúde mental, e o 
gargalo é a falta do profissional médico para fortalecer a equipe e melhorar 
o atendimento”. 
 
A2: “Os profissionais desenvolvem grupos de ações de prevenção e 
assistência, mais temos grande dificuldade em abordagens com 
adolescentes”. 
 
A6: “As equipes tem uma agenda das pessoas ligadas aos assuntos temas, e 
elas são contactadas para participar das atividades”. 

 

 São muitos os fatores de risco e vulnerabilidade dos quais os profissionais ligados as 

equipes de atenção básica tem de lidar no dia-a-dia, por isso torna-se muito necessário a 

realização de cursos de atualização e capacitação para esses. Quando questionados sobre os 

temas de menor resolutividade na ESF, os apoiadores mencionaram: saúde mental, 

sexualidade, drogas, violência familiar e violência sexual, como sendo os de mais difícil 

desenvolvimento na atenção básica, algumas vezes por desconhecimento, outras por falta de 

habilidade dos profissionais. No entanto, vale ressaltar que o PMAQ aponta como prioridade 

os indivíduos, grupos e famílias com maior risco ou vulnerabilidade, quando fala dos 

compromissos das equipes e da gestão nos três níveis.    

 



QUADRO 8: Como esta sendo para as equipes, implantar ações direcionadas á Promoção da 
Saúde?  
 

ATIVIDADES DIRECIONADAS Á PROMOÇÃO DA SAÚDE 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Uma equipe 
faz grupo de 
convivência 

Algumas equipes 
desenvolvem 

atividades com grupo 
de férias e de 

atividades manuais 
outras apresentam 
grande dificuldade. 

Está em fase 
de 

implantação 

Está em fase de 
implantação, no 

entanto, as 
equipes 

apresentam 
muita 

dificuldade. 

Está em 
fase de 

implantação 

As equipes tem 
grupos 

direcionados á 
alimentação 
saudável e a 

atividades físicas 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A1: “É difícil para as equipes implantar esse tipo de atividade”. 
 
A3: “As equipes já fazem ações e estão se organizando melhor, mais ainda 
falta um entendimento correto sobre a diferença das atividades de 
prevenção e promoção”. 

 

Outro tema de difícil desenvolvimento na atenção básica é a promoção da saúde, isso 

porque na maioria das vezes os profissionais da ponta mostram grande dificuldade em 

diferenciar atividade de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Isso ficou evidente 

nas respostas dos entrevistados que algumas vezes mostraram-se confusos sobre o tema, vale 

ressaltar que com base na experiência vivida pela pesquisadora, essa situação não ocorre só 

em Petrópolis.  

O próprio Ministério da Saúde viu a importância de publicar uma Política Nacional 

sobre o assunto, atualizado através do Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014, por isso cabe 

á Gestão o fortalecimento da Promoção em Saúde em atividades de educação em saúde para 

os profissionais da Estratégia. 

 

QUADRO 9: Como funcionam as ações intersetoriais? 
 

AÇÕES INTERSETORIAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Não existe 
nada oficial 

Só funciona por 
meio de trocas 

Não existe 
nada oficial 

São sempre 
pontuais 

Não existe 
nada oficial 

São sempre 
pontuais 

  Fonte: Elaboração Própria. 

 

A1: “Só funciona pela rede afetiva, pedimos aos amigos e conhecidos”. 



 
A2: “É difícil, só conseguimos assumindo o papel dos outros, a maior ajuda 
é com os desastres ambientais”. 
 
A4: “Não tem cronograma de continuidade, existem muitas dificuldades em 
desenvolver ações conjuntas, o melhor relacionamento é com as escolas”. 
 
A5: “Com a média e a alta complexidade não é fácil, existem equipes com 
grande dificuldade com as escolas do território, principalmente quando o 
tema é DST”. 

 

Embora as ações intersetoriais sejam de extrema importância para saúde, devido ao 

grande impacto nas situações determinantes e condicionantes da saúde, elas mostram-se de 

difícil desempenho da Gestão bem como dos profissionais envolvidos. Isso ocorre certas 

vezes porque as articulações dependem do envolvimento de outros profissionais, de outras 

coordenações, de outras Gestões e até de outras Secretarias governamentais.  

Integrar projetos com redes de apoio, bem como, identificar recursos e parceiros que 

possibilitem a potencialização das ações em saúde são funções designadas muitas vezes aos 

apoiadores que na maioria das vezes só tem abertura de ações na saúde, quando na verdade 

deveria ser algo direcionado a um comprometimento de toda a Gestão municipal, onde todas 

as Secretarias estariam envolvidas.     

 

QUADRO 10: Como aconteceu a distribuição dos equipamentos e dos insumos para as 
equipes que participaram do PMAQ? 
 

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Não houve 
                      Fonte: Elaboração Própria. 

 

A1: “tudo que tem lá na unidade foi posto por emendas parlamentares”. 
 
A3: “As coisas que chegaram, chegaram por emenda parlamentar, acredito 
que faltou as orientações sobre como o município pode gastar a verba do 
PMAQ”. 
 
A5: “Tudo o que conseguimos de melhorias veio direcionado pelas emendas 
parlamentares”. 

 

De competência da Gestão Municipal, a garantia de equipamentos de insumos 

suficientes para o bom funcionamento e a execução de atividades propostas á atenção básica 

de saúde, tem se mostrado um dos pontos de menor preocupação para esses. Entretanto, 



muitas ações de saúde que devem ser desenvolvidas na atenção básica, são impossibilitadas 

por falta da distribuição desses recursos, e muitos são os usuários prejudicados por isso. 

Segundo os entrevistados, o município de Petrópolis conta com um bom incentivo financeiro 

advindo das emendas parlamentares, porém isso não é suficiente para cobrir todo o município 

e isso nos leva a pensar: “aonde está sendo investido os recursos do Ministério da Saúde para 

essas ações?”.   

 

QUADRO 11: Houve alguma reorganização estrutural que viesse a favorecer a atenção 
básica?  
 

REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Não 
houve 

Houve distribuição 
de placas, de um 

quadro de agenda e 
até o expurgo 

melhorou. 

Houve 
distribuição 
de placas, de 

balcão e 
pintura. 

Houve uma pequena 
reforma porque ser 
unidade própria do 
município, além de 

distribuição de placa, 
e de um quadro de 

agenda.  

Só houve 
distribuição 

de placas 

Houve distribuição 
de placas, de 

identificação dos 
profissionais, de 
mapas e de um 

quadro de agenda. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A2: “Se for contínuo será funcional porque a população já reconhece a 
unidade como sendo algo bom para saúde”. 
 
A3: “Favoreceu os usuários só de forma pontual”. 
 
A4: “A maioria das unidades não pode ser reformada porque ficam em 
prédios alugados ou cedidos”.     
 
A6: “Acredito que a atenção básica foi favorecida com uma maior 
identificação da unidade”. 

 

 Conforme pontuado no Manual instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2013b), na última 

década houve um expressivo aumento no investimento financeiro para a indução de maior 

qualidade, de melhorias na infraestrutura e de modernização das ações direcionadas á saúde e 

informatização, ainda assim, mostra ser um desafio cobrir as unidades básicas de saúde de 

infraestrutura necessária á um atendimento de qualidade. Atualmente muitas equipes estão 

instaladas em imóveis alugados, o que dificulta qualquer melhoria que a Gestão se proponha a 

realizar. Embora isso algumas vezes prejudique a qualidade no atendimento á população, com 



certeza esse nó é comum em grande parte do Brasil, e deveria ser mais bem visto pelos 

governantes.  

 Foi prevendo “um processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade” que o Ministério da Saúde incentivou através do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica o cumprimento 

de indicadores que viessem a permitir uma adequação de compromissos contratualizados de 

forma coerente com cada especificidade local (BRASIL, 2013a).  

 Como o PMAQ é um programa sem participação obrigatória, fica a cargo dos 

profissionais aceitar ou não participar. Frente a essas circunstâncias é que a Coordenação de 

Atenção Básica do município de Petrópolis tem feito regularmente reuniões com as equipes 

para fortalecer o interesse dos mesmos em seguir participando do PMAQ.  

 Quando questionados sobre as questões em que as equipes mais precisaram de apoio, 

os profissionais apoiadores do PMAQ de modo unânime mencionaram fatores ligados aos 

indicadores. De acordo com as informações obtidas, foram contratualizados por todas as 

equipes participantes toda a lista de indicadores apresentada no Manual Instrutivo do PMAQ. 

 Esses indicadores conforme mencionado no referencial bibliográfico envolvem os 

principais focos estratégicos para a atenção básica de saúde e são divididos em: indicadores 

de monitoramento e indicadores de desenvolvimento. E os entrevistados relataram que desde 

a contratualização do PMAQ o setor de informatização da Secretaria de Saúde tem produzido 

uma planilha aonde todos esses dados são consolidados e enviados a cada equipe através dos 

apoiadores, que os monitora e os discute nas reuniões de equipes que acontecem 

semanalmente. Quanto ao cumprimento dos números contratualizados e a importância dos 

mesmos, obtivemos as seguintes respostas: 

 

A1: “As equipes tem se esforçado pra alcançar os números e isso serviu 
para repensar o processo de trabalho e reorganizar as agendas. Esses 
indicadores foram importantes porque a partir do dado concreto as equipes 
conseguiram rever suas necessidades”. 
 
A2: “Foi realizado de acordo com o processo de trabalho das equipes e com 
base no que já faziam essa contratualização só fortaleceram esse trabalho e 
ajudou a redirecionar o trabalho das equipes”. 
 
A3: “Alguns indicadores serviram para se ter um olhar sobre o que é saúde 
da família, mas outros são desnecessários para o município, porque não 
mostram a realidade - nós temos que pactuar metas mesmo que o município 
não tenha casos, como por exemplo: a hanseníase. Seria mais válido se a 
resposta fosse mais rápida, além disso, A falta de compromisso da gestão 
atrapalha um pouco”. 
 



A4: “A matriz foi em parte alcançada e quando não, foi porque faltou 
governabilidade, resolutividade e porque alguns desses indicadores não são 
reais, “saúde do homem aonde não tem e o acesso ao 3º turno não funciona 
para algumas comunidades, o PMAQ ajuda porque estabelece um 
direcionamento na prática e na assistência mais cada território tem sua 
particularidade”. 
 
A5: “As equipes contratualizaram todos os indicadores, mais os cumpridos 
“de verdade” foram todos os priorizados pelo Ministério da Saúde como 
sendo de desempenho por serem mais reais para as equipes e elas puderam 
ver melhor o seu trabalho, alguns indicadores não foram fáceis!”. 
 
A6: “Foram feitas reuniões aonde os indicadores de desempenho com 
parâmetro obrigatório apontados pelo PMAQ foram à prioridade, esses 
foram cumpridos os outros não porque os profissionais dessas equipes 
estavam meio perdidos em como e o que se faz, por exemplo, consultas de 
pré-natal e porcentagem na vacinação já os indicadores que dependem de 
metas intencionais como, por exemplo, número de gestantes cadastradas 
naquele ano, não foram cumpridas, mas no todo, o acompanhamento desses 
indicadores são importantes porque ajudam a equipe avaliar a qualidade do 
trabalho deles”.  

 

 O padrão de qualidade converge com bons resultados nos indicadores é o que mostra o 

Manual Instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2013b), por isso é que as ações de monitoramento, 

apontadas pelos indicadores, são na maioria das vezes priorizadas pelas equipes. Quando 

observamos as ações realizadas para que indicadores, tanto os de desempenho quanto os de 

monitoramento, sejam alcançados, concluímos que houve um grande empenho das equipes 

envolvidas, e um claro benefício para os usuários. Pois é nesse momento que aumentam os 

números de atendimento, as agendas são reorganizadas, as atividades são postas em práticas e 

o vínculo entre profissionais e usuários á aumentado. 

A pedido dos entrevistados as notas não serão divulgadas neste estudo, mas através de 

sua análise pudemos ver que como resultado de todo esse trabalho, 67% das equipes 

continuaram com a mesma nota no 1º e no 2º ciclo, enquanto 33% tiveram suas notas 

rebaixadas no 2º ciclo, e os apoiadores pontuaram o que foi mais importante para o 

crescimento da atenção básica no município de Petrópolis após a implantação do PMAQ-AB, 

e dentre estes estão: a reorganização do processo de trabalho, a definição clara de metas 

baseadas em indicadores, a importância da qualidade dos dados enviados para os Sistemas de 

Informação de Saúde e a rotina de analisar o processo de trabalho. 

No entanto, também foi apontado o aumento do descrédito nos programas do governo, 

isso porque segundo eles, a avaliação é momentânea, o trabalho é desenvolvido o ano todo, 

mas a avaliação é pontual, frente a isso alguns apoiadores acrescentaram o seguinte:  

 



A1: “A equipe depende também da opinião dos usuários, mais se os 
usuários que estava na hora da visita são aqueles encrenqueiro, da a 
entender que a equipe não funciona”. 
 
A3: “Eles chegaram em uma semana complicada, choveu a semana toda, 
não conseguimos repor alguns estoques e isso fez com que os nossos pontos 
caíssem”,  
 
A6: “Como estavam com pouco atendimento na época, acham que foram 
avaliados pelo momento e por isso perderam pontos”. 

 

 Os apoiadores em suas falas apontaram a preocupação comum dos profissionais da 

ESF, que é a avaliação realizada em um único momento, momento esse que pode ser atípico 

na unidade e ao mesmo tempo ser prejudicial para a equipe no que diz respeito à pontuação 

final realizada pelo Ministério da Saúde. Embora visem um padrão de qualidade, o 

instrumento é único e aplicado a diferentes realidades, o que pode prejudicar em muito o 

desenvolvimento do processo de trabalho das equipes, por mais que os profissionais se 

esforcem em alcançar esses padrões impostos, igualando suas atividade á outras equipes.  

Ao final das entrevistas foi questionado aos apoiadores quais eram suas possíveis 

críticas e sugestões em relação ao PMAQ, as respostas estão apontadas no quadro 12 E 13 

abaixo:  

 

QUADRO 12: Críticas dos apoiadores entrevistados em relação ao PMAQ. 
 

CRÍTICAS RELACIONADAS AO PMAQ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Falta uma 
análise dos 
indicadores 

Muita 
burocracia 

falta de 
informatização 

da rede, 
deficiência no 
controle social 

A avaliação 
deveria ser no 
contexto do 
município; a 
avaliação não 

deveria ser 
apenas um 
momento 

O PMAQ 
deveria ser 

uma Política 
na Atenção 

Básica e não 
apenas um 
programa 

Falta de clareza 
na distribuição 
dos recursos; 

Falta de 
monitoramento 

dos recursos pelo 
Ministério da 

Saúde  

Falta de regularidade 
da avaliação; ser 
baseada em uma 

avaliação de momento 
não mostrando a 

realidade do dia-a-dia 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 13: Sugestões dos apoiadores entrevistados em relação ao PMAQ. 
 

SUGESTÕES RELACIONADAS AO PMAQ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

O programa deveria ser 
melhor organizado e 

mais regular; Os 
municípios deveriam 

ter mais apoio do 
Ministérios da Saúde 

para o desenvolvimento 
desses programas 

Melhora a 
formação 

dos 
profissionais 
que atuam 

na ESF 

Os apoiadores 
também poderiam 

ser avaliados; 
Deveria ser 

oferecido para as 
equipes 

capacitação em 
epidemiologia 

para as equipes; 

O PMAQ 
deveria ser uma 

Política na 
Atenção Básica 
e não apenas um 

programa 

O PMAQ tem 
ajudado muito 
na organização 
do processo de 

trabalho das 
equipes  

Maior 
regularidade 
na frequência 

dessas 
avaliações 

externas e na 
liberação dos 

resultados 

Fonte: Elaboração Própria 

 
A1: Críticas - “As equipes trabalharam muito em cima dos indicadores, no 
entanto, o Ministério da Saúde nem os analisou e nem deu um feedback 
sobre eles, isso deixou os meus profissionais um pouco desmotivados em 
continuar”. 
 
A2: Crítica - “Tivemos que montar diferentes cadernos para os mesmos 
dados”, Sugestão - “Os profissionais deveriam entender o SUS e vivê-la, 
para que não o tratasse só como um trabalho e sim como algo real pode 
ajudar outros. Seria muito interessante uma imersão de verdade no SUS”. 
 
A3: Críticas - “Uma avaliação de um dia não mostra o que o município tem 
de melhor, isso porque uma avaliação assim não retrata a realidade”, 
Sugestão – “Todos os profissionais das equipes de Estratégia Saúde da 
Família deveriam ser capacitados em epidemiologia para que pudessem 
entender o porquê, da necessidade de suas ações”. 
 
A4: Crítica - “O PMAQ sofre uma ameaça de perder o norte sendo apenas 
um programa”; 
 
A5: Crítica - “A distribuição dos recursos deveria ser uniforme e 
previamente definida pelo Ministério da Saúde, eles não deveriam deixar 
que os municípios definissem isso, deveria ser algo mais transparente”, 
Sugestão – “Vejo o grande fortalecimento que o PMAQ trouxe na 
organização do processo de trabalho das equipes”. 
 
A6: Crítica - “A falta de regularidade da avaliação externa trás perda de 
credibilidade dos profissionais no Programa, e uma avaliação momentânea 
não mostra a realidade do processo de trabalho, porque pode ser que a 
equipe esteja passando por uma mudança ou uma reorganização no 
momento em que também está sendo avaliado e isso pode ser muito 
prejudicial”.  

 

Quando analisamos as falas dos apoiadores e as relacionamos ao PMAQ, podemos 

observar que a proposta do programa algumas vezes divergem de sua aplicação. O PMAQ 

envolve muitas questões que, colocadas em prática, realmente melhoraram em muito a 



qualidade de vida dos usuários, no entanto, a grande maioria de suas exigências não é 

acompanhada por ninguém á não ser pelo próprio profissional que se desmotiva ao ver que 

sua pontuação é baseada em apenas um momento, não importa o contexto que esteja 

envolvido nele, esse momento em questão é a “avaliação externa”. 

Essa avaliação externa praticamente define se a equipe é boa, se está cumprindo suas 

obrigações, se está proporcionando maior acesso e mais qualidade á população, porém ela é 

realizada por profissionais de diversas formações, não necessariamente ligados á saúde, sem 

exigência de comprovação de experiência na área e muitas vezes sem conhecimento do 

processo de trabalho da equipe de atenção básica, e isso pode ser um causador de conflitos ou 

dificuldade, pois “como alguém avalia uma ação, um relato documentado ou uma organização 

local se não tem vivência da situação?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao repensar as práticas e os valores adquiridos a partir da implantação da estratégia 

saúde da família e baseado na PNAB de 2013, fica evidente a complexidade do processo de 

trabalho envolvido nas ações das equipes de atenção básica de saúde e a necessidade de 

readequação e aumento de habilidades dos profissionais atuante nessa área. Pois, mais do que 

as atividades direcionadas a assistência desenvolvidas pela ESF, cabem as equipes um 

planejamento contínuo de identificação e análise da realidade local, bem como o 

desenvolvimento de ações propostas capazes de interferir nessa realidade. 

As atividades direcionadas á atenção básica, contam com a convivência entre a equipe 

e a comunidade, uma vez que elas desencadeiam significativas mudanças na área, e sob esse 

aspecto, pode-se apontar como sendo atribuição fundamental dos profissionais ligados a ESF: 

o planejamento de ações, que de acordo com a PNAB (BRASIL, 2012b), envolve ter 

capacidade para diagnosticar as potencialidades dos usuários em resolver seus problemas de 

forma autônoma, de conhecer os fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-

doença, definir prioridades entre os problemas detectados, identificar o perfil epidemiológico 

dos usuários adstritos a ares de abrangência, garantir a regularidade dos insumos e avaliar o 

impacto das suas ações.   

É fácil perceber que as ações tem maior impacto na saúde da população quando a 

formação das equipes é composta por profissionais de diferentes formações, porque a 

valorização dos múltiplos saberes e práticas possibilitam uma abordagem integral de forma 

resolutiva. A intervenção direta na saúde das famílias, só é possível ao profissional que entra 

na dinâmica dela, e é nesse momento em que a equipe tem que trabalhar junta no 

planejamento de suas ações e no processo de trabalho. 

Quando pesquisamos a Estratégia Saúde da Família, observamos claramente que nela 

estão envolvidos planos e manobras para que um objetivo seja alcançado de forma a produzir 

um resultado esperado, e quando associamos isso ao acesso e a qualidade, fica claro que o 

contínuo crescimento da atenção básica precisa ser acompanhado de perto. 

Ao pontuarmos o que envolve o acesso na atenção básica de saúde encontramos dentre 

outras coisas: uma definição de um território e de população á ser coberta pelos profissionais 

da ESF; o desenvolvimento e a implementação de atividades direcionadas á necessidade dos 

usuários; a organização e o planejamento de agendas de trabalho das equipes; o 

desenvolvimento de uma atenção integral, longitudinal e organizada para a população; a 



realização de visitas e atividades domiciliares e ações intersetoriais; o planejamento e o 

desenvolvimento das ações educativas que venham á interferir no processo saúde-doença e o 

desenvolvimento de um vínculo com a população adstrita (BRASIL, 2012b).  

Não menos, quando analisamos a qualidade, encontramos: o desenvolvimento de 

ações visando à priorização de atendimento á população com maior vulnerabilidade; o 

desenvolvimento de ações que objetivem a prevenção do surgimento de doenças e agravos á 

saúde, bem como de danos evitáveis; a realização de um acolhimento com escuta qualificada 

de forma a avaliar á necessidade do cuidado, a classificação de risco e a vulnerabilidade do 

usuário; o incentivo o auto-cuidado e a qualidade de vida; o planejamento, o monitoramento e 

a avaliação das ações das equipes objetivando a readequação do processo de trabalho frente às 

necessidades, as dificuldades e as realidades da população; o apoio as estratégias para o 

fortalecimento do controle social e da gestão local (BRASIL, 2012b). 

Para que tudo isso seja realmente funcional nos dias de hoje, é preciso que toda a 

equipe tenha um objetivo em comum, no entanto, existem profissionais resistentes á 

mudanças no cotidiano, algumas vezes por insegurança, e isso faz com que eles reajam de 

diferentes formas que vão desde uma ação mal executada á uma tarefa não concluída. E 

através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica o 

Ministério vem tentando impor uma reorganização que contemple todas as necessidades dos 

usuários.  

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na atenção Básica não 

define minimamente qual a função apoiadores, no entanto, ele aponta como algo principal o 

acompanhamento das equipes no desenvolvimento do processo de trabalho deles. E durante as 

entrevistas pode-se ver que os apoiadores incentivam a troca de informações e de 

conhecimento entre as equipes, auxiliam no planejamento das ações delas, os ensinam e 

incentivam a monitorar e analisar os dados enviados para os sistemas de informação e ainda 

auxiliam no desenvolvimento das redes intersetoriais.   

Em conformidade com os princípios da Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2012b) todas as equipes de ESF são compostas por um enfermeiro, um técnico de 

enfermagem, um médico e agentes comunitários, sendo algumas, complementadas pela 

equipe de Saúde Bucal, formada por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal. E 

todos esses profissionais cumprem a jornada de 40 horas semanais.  

Quando analisamos as respostas obtidas nas entrevistas, pudemos perceber que o 

Município de Petrópolis se interessa em crescer e evoluir, no entanto, a grande maioria dos 

profissionais que atuam nas equipes locais são estatutários e precisam se readequar nas suas 



funções o que tem apresentado alguma resistência. Muitas das explicações para essa 

resistência são direcionadas á falta de apoio da gestão, a falta de informação advinda do 

Ministério da Saúde que lança uma idéia nova sem dar base concreta para o seu 

desenvolvimento e a falta de clareza nos gastos financeiros direcionados á melhoria do 

trabalho e ao incentivo profissional.  

Esses pontos são realmente importantes quando pensamos na ponta, porque para o 

pleno desenvolvimento de um Programa novo é preciso muito treinamento e explicação sobre 

o que realmente ele quer, sobre como ele quer que seja desenvolvido, como ele quer que seja 

documentado e sobre como ele quer que funcione não basta lançar manuais escritos que 

dependam da interpretação de quem lê. E quando se fala do gasto de recursos financeiros 

envolvidos no Programa, tudo isso deve estar incluído, porque novamente, quando não tem 

uma especificação clara e depende de uma interpretação pessoal da gestão, os gastos serão 

direcionados ao que o Gestor está propondo ao Município e nem sempre isso beneficia a 

equipe que trabalhou para receber esse incentivo, fazendo com que muitos profissionais 

fiquem desmotivados a continuar no seu crescimento.  

 Além disso, para que o acesso seja realmente melhorado as unidades precisam 

primeiro se tornar próprias do município, só assim as obras de melhoria e adaptação podem 

ser realizadas, uma vez que unidades alugadas dependem de uma liberação do proprietário. Só 

ai encontramos uma barreira, pois muitas vezes o acesso a cadeirantes ou a outros portadores 

de necessidades especiais não são possíveis naquela unidade que muitas vezes são de dois 

andares, sem rampas e com portas estreitas, sem contar com a distribuição de salas específicas 

para cada atividade como, por exemplo: sala de vacinação, sala de curativo, consultórios de 

atendimento, recepção, expurgo, copa, entre outros. O acesso para o usuário também depende 

da distribuição local de fármaco, da realização de exames, do desenvolvimento de atividades 

que promovam a saúde e da realização do atendimento necessário.   

E a qualidade envolve, principalmente, um local apropriado para o atendimento, 

profissionais capacitados e atualizados dispostos a dar o seu melhor no âmbito profissional, 

ações conjuntas com outras áreas de inferência á saúde, como a educação, assistência social, 

cultura, entre outras, disponibilização de insumos necessários para o cuidado com a saúde e 

uma Gestão que apóie todo esse desenvolvimento (BRASIL 2013a). 

Pudemos ver através do município de Petrópolis que o PMAQ acelerou uma série de 

coisas como o fortalecimento das equipes e da atenção básica, o desenvolvimento de padrões 

de qualidade no atendimento ao cidadão, a reorganização da assistência e das ações dos 

serviços de saúde, entre outras mudanças importantes para o crescimento da melhoria da 



saúde da população, mais especificamente as que se direcionam a Estratégia Saúde da 

Família. As equipes tinham em sua rotina o planejamento e o desenvolvimento de seu serviço 

conforme o que é solicitado pelo programa, no entanto, após a implantação do mesmo, esses 

profissionais se viram direcionados a reorganizar e readequar seu processo de trabalho, bem 

como monitorar e avaliar os dados que inserem nos sistemas de informação de saúde, por 

exemplo: baseado no Manual Instrutivo, é uma exigência do PMAQ que os dados sejam 

inseridos regularmente no SIAB ou no eSUS, e as equipes se organizaram para cumprir essa 

meta da seguinte forma, em umas toda a equipe ajudava no preenchimento e em outras apenas 

o enfermeiro e o cirurgião dentistas eram responsáveis pelo envio desses dados ao Ministério 

da Saúde e para os apoiadores que os analisam e ajudam as equipes á entendê-los e melhorá-

los quando preciso.    

A imposição dos indicadores foi de certa forma, fortalecedora para a atenção básica, 

uma vez que fez com que esses pontos passassem a ser vistos pelos profissionais, pontos esses 

que de acordo com algumas afirmações dos apoiadores, eram considerados “desnecessários 

para o rendimento do trabalho”. Mas ao mesmo tempo, nos faz pensar que esses dados não 

deveriam ser tão fechados e inflexíveis, que deveriam ser avaliados de acordo com a realidade 

local, ou seja, os padrões não deveriam ser tão rígidos, uma vez que o Brasil é um país com 

diversas peculiaridades. Vemos isso quando observamos o trabalho em ilhas, em área rural, 

assentamentos, e entre outras situações incomuns. 

Após esse estudo, o que pudemos concluir é que a saúde da família precisa sim de um 

incentivo para que seu progresso seja aumentado e que o PMAQ vem trazendo esse objetivo 

de forma clara e de alguma forma impositiva, oferecendo benefícios aos profissionais e à 

Gestão, mas que precisa ser melhor organizado e acompanhado para que a interpretação e o 

entendimento seja igual para todos, isso inclui o uso correto e favorável dos recursos 

financeiros investidos nas equipe participantes, de profissionais avaliadores experientes e 

capacitados para tal serviço, de acordos intersetoriais previamente estabelecido, entre outros, 

de capacitação profissional para todos os participantes incluindo os apoiadores do PMAQ e a 

Gestão.    

Através da lista de certificação do 2º ciclo do PMAQ, divulgado pelo Departamento de 

Atenção Básica, o Município de Petrópolis teve 42 (quarenta e duas) equipes de atenção 

básica e 20 (vinte) equipes de saúde bucal certificadas, rendendo um total de R$ 278.400,00 

(duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais) para o Município. 

Como recomendação ao município, diríamos que os resultados obtidos através das 

entrevistas e dos levantamentos de dados advindos do Departamento de Atenção Básica, 



tornaram evidente pontos fundamentais para atenção básica de saúde, como por exemplo, a 

importância da autoavaliação como uma ferramenta estruturada por padrões de qualidade 

referentes, dentre outras coisas, ao processo de trabalho e aos resultados das equipes junto á 

população. Além disso, podemos apontar a importância do monitoramento por meio de 

indicadores pactuados e principalmente do entendimento desses indicadores por parte dos 

profissionais da atenção básica, para que se tenha o controle presente do andamento das ações 

de gestão do cuidado na atenção básica de saúde. 

Recomendamos ainda, que a educação permanente em saúde tenha base principal no 

resultado dos indicadores monitorados e na necessidade de suas melhorias, uma vez que o 

tema da educação permanente deve ser utilizado como uma “estratégia de gestão”, 

fundamentada na perspectiva e nas prioridades apontadas pelos profissionais e pelo Gestor de 

Saúde, de forma a contribuir com o aprimoramento da capacidade de entender as situações 

que possam surgir e de como agir perante elas. Incentivamos aos apoiadores institucionais a 

continuar com o fortalecimento das equipes através de ações que possibilitam a autonomia e o 

comprometimento dos profissionais das equipes de estratégia saúde da família, auxiliando na 

criação de alternativas para o enfrentamento de desafios que surjam no âmbito da atenção 

básica.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Roteiro Semi-estruturado para Perfil dos Apoiadores do PMAQ. 

 

 

1. Nome:  

2. Sexo:     (Masculino)          (Feminino)   Idade: .................... 

3. Escolaridade:     (2º grau completo)     (3º grau incompleto)     (3º grau completo) 

4. Formação:     Especialização: 

5. Tempo de SUS:   Tempo na Atenção Básica: 

6. Vínculo:     (Estatutário)     (CLT)      (outros):  

7. Como você se tornou apoiador do PMAQ?  

8. Houve algum treinamento ou preparação específica para tal função? (Sim) (Não) 

Qual?  e Quando?  

9. Você tem apoio institucional para o desenvolvimento das suas atribuições? 

10. Além da função de apoiador você exerce outra função na unidade (sim)(não), se sim 

qual: Tempo de atuação como apoiador:  

11. Nome da equipe e da unidade em que atua: 

12. Você coordena sozinho as ações da equipe em relação ao PMAQ?   (Sim)     (Não) 

13. Quais são as suas atribuições como apoiador do PMAQ?  

14. Dentre essas quais você considera como fundamentais para o desenvolvimento do 

PMAQ? 

15. Quais as dificuldades encontradas na capacitação da equipe para o PMAQ? 

16. Quais as dificuldades que a equipe apresentou para o desenvolvimento do PMAQ? 

17. Quais as suas críticas e sugestões em relação ao PMAQ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE B – Roteiro Semi-estruturado para análise da implantação do PMAQ. 

 

 

1. Quais os critérios para a formação das suas equipes? Qual a carga horária? 

2. Quais profissionais da sua equipe foram cadastrados no CNES?Quem os cadastrou? 

3. Quem na sua equipe é o responsável pelo preenchimento regular do SIAB?Qual foi o 

procedimento/critério para cumprir esse requisito do PMAQ?  

4. Quais os princípios da atenção básica você se baseia para capacitar a equipe para a 

implementação do PMAQ? 

5. Qual foi seu procedimento junto à equipe para organizar o processo de trabalho em 

conformidade com os princípios da atenção básica previstos no PMAQ - AB e na PNAB? 

6. As equipes fizeram auto avaliação? Descreva como funciona a auto avaliação da 

equipe.  

7. Quais são os profissionais que participam dessa Autoavaliação? Vocês utilizam 

alguma ferramenta? 

8. Desde quando vocês se auto-avaliam? Qual a finalidade para a sua equipe? 

9. Como é feito o monitoramento dos indicadores de saúde? Qual é a utilização desse 

monitoramento para vocês? 

10. Quantas pessoas foram cadastradas nas suas equipes? Vocês cobriram todo o 

território? 

11. Os usuários foram cadastrados de acordo com as suas necessidades? Quais os 

critérios? 

12. Como foi feita a organização dos prontuários? Desde quando vocês usam essa 

organização? 

13. As equipes participam de alguma ação de educação permanente em relação aos 

indicadores do PMAQ? (Sim) (Não). Se sim, com qual periodicidade? Quais profissionais 

participam? Houve alguma necessidade de apoio institucional?  

14. As equipes tem algum apoio matricial ou institucional? Como ocorreu a implantação 

desse apoio? 

15. Quais metas foram definidas? Conseguiram cumpri-las? Se não, por quê?  

16. Essas metas foram importantes para a atenção básica? (Sim) (Não). Como? 

17. Como os indicadores foram contratualizados? Conseguiram cumpri-los? Se não por 

quê?  

18. Esses indicadores foram importantes para a atenção básica? (Sim) (Não). Como? 



19. Como ocorreu a implementação do processo de acolhimento à demanda espontânea, 

direcionada a ampliação, facilitação e qualificação do acesso? 

20. Como ocorreu a programação e implementação das atividades para os usuários com 

maior risco e vulnerabilidade? 

21. Qual é o período das reuniões de grupo das equipes? Todos participam?(Sim) (Não) 

As reuniões sempre foram regulares ou só após o PMAQ? 

22. Como esta sendo para as equipes, implantar ações direcionadas á Promoção da Saúde?  

23. Como funcionam as ações intersetoriais? 

24. Como aconteceu a distribuição dos equipamentos e dos insumos para as equipes que 

participaram do PMAQ? E para as equipes que não participaram? 

25. As dimensões estruturais estão de acordo com o preconizado pelo PMAQ? (Sim) 

(Não) 

26. Houve alguma reorganização estrutural?(Sim) (Não) Se sim, a atenção básica foi 

favorecida de alguma forma com essa reorganização? Como?   

27. Você sabe da existência de algum projeto de melhoria estrutural? Qual? 

28. Como foi a chegada dos profissionais que aplicaram o instrumento avaliativo? Houve 

alguma dificuldade no entendimento em relação ao instrumento avaliativo? E quais? 

29. Os resultados alcançados pelas equipes que você apóia foram divulgados para todos?  

30. Como vocês analisaram os resultados? Eles tiveram alguma utilidade para as equipe 

envolvidas?  

31. Quais os pontos relacionados ao resultado considerados mais importantes para a 

melhoria da equipe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________  
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
 

Nome: ........................................................................................................................................... 

Sexo: Masculino (     ) Feminino (     )  

Data Nascimento: ........../........../.......... 

Endereço:..................................................................................................................................... 

Bairro:............................................................................... 

Cidade:............................................................................. 

Telefone: (..........) .............................................................  

Email: ......................................................................................................................................... 

 

Pesquisadora responsável:  
Nome:Andreza Gonçalves Vieira Amaro. 
Instituição:Universidade Estácio de Sá. 
Endereço: Rua do Riachuelo, 27, 3º andar. CEP: 20230-010 - Lapa - Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: (21) 3231-6135. 
Email: andrezavieira.contato@gmail.com 
 

Avaliação do risco da pesquisa:  
( x ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

 

Objetivo:Analisar o processo de implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade na Atenção Básica pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família do 

Município de Petrópolis.  

 
Justificativa: Por ser um Programa em início de implantação torna-se oportuno acompanhar 

as mudanças que estão sendo feitas para o cumprimento de suas normas e identificar as 

dificuldades das equipes da Estratégia Saúde da Família em operacionalizá-las, assim como 

analisar seu desenvolvimento nas unidades de saúde da família. 

 

Procedimentos: coleta dos dados realizada através entrevista, com um roteiro semi-

estruturado, com questões abertas e fechadas, elaborado pela própria pesquisadora, 



previamente testado com outros profissionais apoiadores do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade, em outra unidade de saúde da família. 

 

Riscos: Não há risco para os entrevistados. Esta pesquisa entende que seja importante garantir 

o anonimato referentes ao local de trabalho e o entrevistado. 

Potenciais benefícios: Existem poucos materiais de estudo publicado e esta será uma 

oportunidade de incentivar melhorias no trabalho do profissional 
 

Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para 

esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá 

total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “A Implantação do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) em Unidades de 
Estratégia de Saúde da Família no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro”.  

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  

 

 

Petrópolis, __________ / __________ / __________ . 

 

 

 

_________________________________________  ________________________________________ 

       Assinatura do Participante da Pesquisa    Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

 

 



APÊNDICE D – Indicadores de desempenho e de monitoramento para as equipes que 
utilizaram SIAB e oe-SUS/AB, no 2º ciclo do PMAQ. 

 
 
 
Sistema SIAB 
 
INDICADORES DE DESEMPENHO  
 
1. SAÚDE DA MULHER  
1.1 Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de atenção básica  
1.2 Média de consultas de pré-natal por gestante cadastrada  
1.3 Proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre  
1.4 Proporção de gestantes com o pré-natal no mês  
1.5 Proporção de gestantes com vacina em dia.  
1.6 Proporção de mulheres com exame citopatológico do colo do útero realizado na faixa 
etária de 15 anos ou mais  
 
2. SAÚDE DA CRIANÇA  
2.1 Média de consultas de puericultura por criança cadastrada  
2.2 Proporção de crianças menores de quatro meses com aleitamento exclusivo  
2.3 Proporção de crianças menores de um ano com vacina em dia  
2.4 Proporção de crianças menores de dois anos pesadas  
2.5 Média de consultas médicas para menores de um ano  
2.6 Média de consultas médicas para menores de cinco anos  
 
3. DOENÇAS CRÔNICAS  
3.1 Proporção de pessoas com diabetes cadastradas  
3.2 Proporção de pessoas com hipertensão cadastradas  
3.3 Média de atendimentos por diabético  
3.4 Média de atendimentos por hipertenso  
 
4. PRODUÇÃO GERAL  
4.1 Média de consultas médicas por habitante  
4.2 Proporção de consultas médicas para cuidado continuado/programado  
4.3 Proporção de consultas médicas de demanda agendada  
4.4 Proporção de consultas médicas de demanda imediata 
 
 
INDICADORES DE MONITORAMENTO  
 
1. SAÚDE DA MULHER  
Proporção de gestantes acompanhadas por meio de visitas domiciliares.  
 
2. SAÚDE DA CRIANÇA  
Proporção de crianças com baixo peso ao nascer;  
Proporção de crianças menores de um ano acompanhadas no domicílio;  
Cobertura de crianças menores de 5 anos de idade no Sistema de Vigilância Alimentar  
e Nutricional (SISVAN).  
 



3. DOENÇAS CRÔNICAS  
Proporção de diabéticos acompanhados no domicílio;  
Proporção de hipertensos acompanhados no domicílio.  
 
4. PRODUÇÃO GERAL  
Proporção de consultas médicas de urgência com observação;  
Proporção de encaminhamentos para atendimento de urgência e emergência;  
Proporção de encaminhamentos para atendimento especializado.  
Proporção de encaminhamentos para internação hospitalar;  
Média de exames solicitados por consulta médica básica;  
Média de atendimentos de enfermeiro;  
Média de visitas domiciliares realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) por  
família cadastrada;  
Proporção de acompanhamento das condicionalidades de saúde pelas famílias  
beneficiárias do Programa Bolsa Família  
 
5. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS  
Média de atendimentos de tuberculose;  
Média de atendimentos de hanseníase.  
 
6. SAÚDE MENTAL  
Proporção de atendimentos em Saúde Mental exceto usuários de álcool e drogas;  
Proporção de atendimentos de usuário de álcool;  
Proporção de atendimentos de usuário de drogas;  
Taxa de prevalência de alcoolismo  
 
Sistema eSUS/AB 
 
INDICADORES DE DESEMPENHO  
 
1. SAÚDE DA MULHER  
1.1 Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de atenção básica  
1.2 Proporção de gestantes com o pré-natal em dia.  
1.3 Proporção de gestantes acompanhadas por meio de visitas domiciliares.  
 
2. SAÚDE DA CRIANÇA  
2.2 Proporção de crianças menores de quatro meses com aleitamento exclusivo  
2.3 Proporção de crianças menores de um ano com vacina em dia  
2.4 Proporção de crianças menores de dois anos pesadas  
 
3. DOENÇAS CRÔNICAS  
3.1 Proporção de pessoas com diabetes cadastradas  
3.2 Proporção de pessoas com hipertensão cadastradas  
 


