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RESUMO 

 

As políticas públicas em saúde integram o campo de ação social do Estado 
orientado para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes 
natural, social e do trabalho. Sua incumbência específica em relação às outras 
políticas públicas da esfera social baseia-se em organizar as funções públicas 
governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos 
indivíduos e da coletividade. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) tem como precípuo compromisso o 
melhoramento contínuo da qualidade da Atenção Básica à Saúde (AB) por meio 
do desenvolvimento e melhoria de iniciativas de saúde capazes de combater os 
obstáculos impostos pelas diferentes necessidades de saúde da população. Este 
estudo tem por objetivo avaliar os parâmetros da qualidade da Atenção Básica do 
PMAQ-AB que favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das instituições e 
serviços de saúde, com base em preceitos e abordagens sobre Políticas Públicas 
com base em discussões de teóricos inerentes a temática na área de saúde. No 
aspecto metodológico trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, com 
pesquisas em base de dados oficiais, tendo como suporte uma Revisão 
Integrativa de Literatura. Na análise dos resultados foram utilizadas as bases de 
dados: BDENF (Bases de dados em enfermagem), Scielo (Scientific Eletronic 
Library Online), Pubmed e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde), no recorte temporal de 2003 a 2019. Os resultados 
identificados pelo estudo apontam que o Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 1) tem o potencial de favorecer o 
aprimoramento das práticas gerenciais e assistenciais e a institucionalização da 
avaliação no âmbito da Atenção Básica. E ainda, que o (PMAQ) foi criado pelo 
Ministério da Saúde (MS) no Brasil no ano de 2011 com a finalidade de incentivar 
a melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população. Regendo-
se por um conjunto de estratégias prioritárias da Política Nacional de Atenção 
Básica como parte de movimentos mais amplos de reorientação da forma de se 
organizar o Sistema Único de Saúde (SUS). Sua ilustração operacional 2) 
possibilita uma inflexão na forma de financiamento da Atenção Básica (AB) uma 
vez que condiciona o repasse de recursos a indicadores e critérios específicos de 
avaliação pré-estabelecidos. Contudo, no que concerne deste estudo, assente 
concluir sobre 3) a melhoria da qualidade dos serviços e programas de saúde, 
destaca-se o PMAQ-AB, o qual procura garantir que este nível de atenção se 
configure como sendo a porta de entrada para os serviços de saúde.  
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Avaliação em saúde. Política 

Pública. 
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ABSTRACT 

 
 
Public health policies are part of the State's field of social action aimed at 
improving the health conditions of the population and the natural, social and work 
environments. Its specific task in relation to other public policies in the social 
sphere is based on organizing public government functions for the promotion, 
protection and recovery of the health of individuals and the community. The 
National Program for the Improvement of Access and Quality of Primary Care 
(PMAQ-AB) has as its main commitment the continuous improvement of the 
quality of Primary Health Care (AB) through the development and improvement of 
health initiatives capable of combating obstacles imposed by the different health 
needs of the population. This study aims to evaluate the quality parameters of the 
Primary Care of PMAQ-AB that favor the evaluative practices in the daily life of 
health institutions and services, based on precepts and approaches on Public 
Policies based on discussions of theorists inherent to the theme in health area. In 
the methodological aspect, it is an exploratory-descriptive research, with research 
in official databases, supported by an Integrative Literature Review. In the analysis 
of the results, the following databases were used: BDENF (Nursing databases), 
Scielo (Scientific Electronic Library Online), Pubmed and Lilacs (Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences), in the time frame of 2003 to 2019. 
The results identified by the study point out that the National Program for 
Improving Access and Quality in Primary Care 1) has the potential to favor the 
improvement of management and care practices and the institutionalization of 
assessment within Primary Care. And yet, that (PMAQ) was created by the 
Ministry of Health (MS) in Brazil in 2011 with the purpose of encouraging the 
improvement of the quality of health services offered to the population. It is 
governed by a set of priority strategies of the National Primary Care Policy as part 
of broader movements to reorient the way of organizing the Unified Health System 
(SUS). Its operational illustration 2) allows an inflection in the form of funding for 
Primary Care (AB) since it conditions the transfer of resources to specific pre-
established indicators and evaluation criteria. However, with regard to this study, 
based on concluding on 3) the improvement of the quality of health services and 
programs, PMAQ-AB stands out, which seeks to ensure that this level of care is 
configured as the gateway to health services. 
 
Keywords: Primary Health Care. Health assessment. Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Denota-se que uma das principais diretrizes atuais do Ministério da Saúde 

(MS) é executar a gestão pública com base na indução, monitoramento e 

avaliação de processos e resultados mensuráveis, assegurando a acessibilidade 

e qualidade da atenção em saúde a toda a população. Nesse sentido, 

diversificados esforços têm sido implementados no sentido de ajustar as 

estratégias previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na vertente 

de reconhecer a qualidade dos serviços de atenção básica (AB) oferecidos à 

sociedade brasileira e estimulando a ampliação do acesso e da qualidade nos 

mais diversos contextos existentes no País (BRASIL, 2017). 

A propósito, nos últimos anos, com o alcance de uma cobertura estimada 

de mais da metade da população brasileira pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e uma cobertura populacional por outros modelos de AB que pode variar 

entre 20% e 40%, a questão da qualidade da gestão e das práticas das equipes 

de AB tem assumido maior relevância na agenda dos gestores do Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde sugere diversas iniciativas 

centradas na qualificação da AB e, entre elas, destaca-se o Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).  

De acordo com o MS, o PMAQ foi instituído pela Portaria nº 1.654 

GM/MS, de 19 de julho de 2011, sendo uma peça importante do processo de 

negociação e pactuação das três esferas de gestão do SUS que contou com 

diversos momentos, nos quais o MS e os gestores municipais e estaduais, 

representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 

respectivamente, debateram e formularam soluções para viabilizar um desenho 

do Programa que possa consentir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade 

da atenção básica em todo o Brasil.  

Como descrito pelo MS, a principal finalidade do Programa é induzir a 

ampliação da acessibilidade e da melhoria da qualidade da atenção básica, 

garantindo um padrão de qualidade comparável a nível nacional, regional e 
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localmente, permitindo uma maior transparência e efetividade das ações 

governamentais destinadas à Atenção Básica em Saúde. 

Esse Programa insere-se no contexto no qual o Governo Federal, 

paulatinamente, compromete-se e desenvolve ações voltadas para a melhoria do 

acesso e da qualidade no SUS. Entre eles, é essencial importante destacar o 

Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS, que tem o propósito principal 

de avaliar os resultados da nova política de saúde, em todas as suas dimensões, 

com destaque para o componente da AB (BRASIL, 2017). 

 Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos sistemas de 

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

política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantindo a 

transparência dos processos de gestão do SUS e dando visibilidade aos 

resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do sistema de 

saúde nos usuários. 

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

PMAQ-AB, constitui-se como estratégia voltada à superação de limitações da 

atenção básica por meio da implantação de dispositivos avaliativos capazes de 

promover alterações da realidade vivenciada pelas equipes.  

Enquanto instrumento de avaliação e contratualização de resultados 

desejáveis para a atenção básica, retrata aspectos da atual Política Nacional de 

Atenção Básica através dos padrões de qualidade que dissemina. O PMAQ-AB 

envolve a contratualização de resultados e a concessão de incentivo financeiro 

proporcional ao desempenho obtido através de sua avaliação (BRASIL, 2017). 

Constitui-se, como dispositivo que expressa influências de estratégias 

anteriores de indução ao monitoramento e avaliação, podendo ser considerado, 

em alguma medida, fruto de tais práticas. Em função da aposta que se tem na 

avaliação como mecanismo indutor de melhorias na atenção básica, e dos 

diversos modos como essa aposta pode ser traduzida na realidade local, o 

PMAQ-AB são implantados em contextos específicos, e quais são suas 

implicações com as práticas de monitoramento e avaliação de modo geral, e 

demais especificidades locais (BRASIL, 2017). 

Cabe ressaltar que não existe uma única, nem melhor, definições 

sintéticas sobre o que seja política pública. Carter (2017) conceituou como um 
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campo dentro do estudo da política que analisa o Governo à luz de grandes 

questões públicas, Petridou (2014) definiu como um conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos.  

Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, 

metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. De certo que as ações 

que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) 

selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as 

demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é 

sempre definido pelo Governo e não pela sociedade, isto, acontece porque a 

sociedade não consegue se expressar de forma integral.  

Oliveira (2010) define diretriz estratégica como uma ligação de linha de 

conduta definida para os caminhos, que levam até os objetivos da organização, 

são normas de procedimentos que determinam as metas a serem cumpridas, 

essas diretrizes estratégicas são conceituadas pela visão, missão e valores da 

organização, essa etapa é primordial na implantação da gestão estratégica 

competitiva, pois outorga ao estrategista identificar os sinais de modificações, 

reconhecendo identificar as oportunidades, planejando planejar de forma 

sintonizada com o negócio e criar condições para as ações proativas. 

Face ao contexto esboçado em epígrafe, a seguir trataremos da 

problematização para com a qual busca-se contribuir. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar 

da sociedade e o interesse público. De certo que as ações que os dirigentes 

públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas 

prioridades) são aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas 

da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo Governo 

e não pela sociedade, isto, acontece porque a sociedade não consegue se 

expressar de forma integral.  
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Para nortear o estudo levantou-se a seguinte questão norteadora: Os 

parâmetros do PMAQ-AB favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das 

instituições e serviços de saúde?   

 Para responder esta indagação traçamos a seguir os objetivos da 

pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os parâmetros da qualidade da Atenção Básica do PMAQ-AB que 

favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de 

saúde, com base em preceitos e abordagens sobre Políticas Públicas com base 

em discussões de teóricos inerentes a temática na área de saúde. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a evolução das políticas públicas no Brasil no âmbito do 

PMAQ na Atenção Básica; 

 Elencar as principais características do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); 

 Demonstrar os parâmetros da qualidade da Atenção Básica do PMAQ-

AB previsto no Programa que favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das 

instituições de serviços de saúde. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A complexidade da saúde é um desafio para implantar quaisquer 

programas de saúde, analisando sobre o planejamento e gestão em saúde a 

partir de um programa de saúde contribuirão para o aprimoramento desta.  

Esta pesquisa se justifica por tratar de um tema central do PMAQ-AB 

como Política Pública e ainda um programa nacional atual, o PMAQ-AB, tem uma 

importância na saúde pública com ênfase na atenção primária à saúde, podendo 



18 
 

 
 

contribuir para analisar o contexto (político, administrativo, organizacional) no 

nível local para a implantação de um programa incentivado pelo governo federal 

por meio de subsidio financeiro associado ao desempenho das equipes de saúde, 

que aderirem ao programa. 

Por fim, esta pesquisa permitirá um maior entendimento sobre a avaliação 

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

(PMAQ-AB) favorecendo também a discussão do planejamento e da gestão em 

saúde e da avaliação na atenção primária à saúde. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Desta forma, este estudo está estruturado da seguinte maneira, sendo 

composto pelo primeiro capítulo inicial explanando a introdução, em seguida 

apresenta-se o referencial teórico, no segundo capítulo evidencia uma abordagem 

sobre a Contextualização das Políticas Públicas, as Teorias Administrativas na 

Política Pública, as Teorias Administrativas na Política Pública, Evolução da 

Política Pública, no terceiro capítulo elencamos o Histórico do Programa Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), o PMAQ-AB como instrumento de coordenação 

estratégica centralizadora, Amplitude, objetivos e diretrizes do PMAQ-AB, no 

quarto capítulo expõem-se os Procedimentos Metodológicos descritos por etapas 

da Revisão Integrativa de Literatura, no quinto capítulo os resultados 

apresentados estão organizados conforme os objetivos específicos definidos. 1) 

Descrever a evolução das políticas públicas no Brasil no âmbito do PMAQ na 

Atenção Básica; 2) Elencar as principais características do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); 3) 

Demonstrar os parâmetros previsto no Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) que favorecem as práticas 

avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de saúde, por fim as 

considerações finais e as referências bibliográficas da dissertação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo apresenta-se a contribuição teórica que possibilitará o 

autor a dialogar com diversos autores citados para embasar esta proposta de 

pesquisa sobre a temática abordada, sem dispensar as ideias de outras obras 

com objetivo de fundamentar os achados dos dados pesquisados. 

 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O embasamento teórico sobre Políticas Públicas tem início nos Estados 

Unidos, tinha um viés de racionalização econômica da atuação do Estado, 

especialmente para institucionalizar as políticas do New Deal. Entretanto, com o 

passar do tempo esta lógica de racionalização do Estado saiu do aspecto 

meramente econômico passando para o planejamento de todas as ações do 

Estado (SECCHI, 2014). 

Essa observação de Secchi (2014), afirma que não existe, na doutrina 

sobre Políticas Públicas, a formulação de uma Teoria Geral das Políticas 

Públicas, válida para todos os setores, mas, existe um consenso sobre a 

existência de etapas a serem cumpridas em cada formulação de Políticas 

Públicas. 

A fase de reconhecimento do problema busca a definição pelo Estado da 

existência do problema e qual sua extensão e a decisão de intervenção neste 

problema. Em geral as questões que envolvem o problema em análise são 

interdependentes, isto é, envolvem mais de uma causa. Segundo Dias e Matos 

(2012): 

 
É uma etapa mais política do que técnica. “Delimitar um problema 
público é politicamente fundamental no processo de elaboração de uma 
política pública; envolvem definir quais são seus elementos e sintetizar 
em uma fase a essência do mesmo. No entanto, é importante destacar 
que qualquer definição oficial do problema é temporária. Nas fases 
sucessivas de formulação das alternativas e, principalmente, na 
implementação, os problemas públicos podem ser redefinidos e 
adaptados por alguns dos atores envolvidos” (DIAS, MATOS, 2012, p. 
69). 

 
Assim, as políticas públicas podem ser entendidas como ações, metas e 

planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 
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alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Nesse sentido, para que 

essas estejam a serviço da sociedade devem atravessar por um longo processo 

de formação da agenda, formulação, implementação e execução, como é o caso 

dos Programa Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 2011a). 

Conforme Guba e Lincoln (2011) as políticas são as ações realizadas, 

predominantemente e direta ou indiretamente pelo Estado para atender a 

demanda dos diferentes grupos sociais, seja beneficiando alguns ou prejudicando 

outros. Dias e Matos (2012) argumentam que o conceito de política pública 

pressupõe que há uma área ou domínio da vida que não é privada ou somente 

individual, mas que existe em comum com outros. Essa dimensão comum é 

denominada propriedade pública, não pertence a ninguém em particular e é 

controlada pelo governo para propósitos públicos. 

No processo de elaboração das políticas públicas tem-se um conjunto de 

procedimentos e justificativas que embasam a sua definição e implementação. No 

entanto, devido à presença de diversos cenários históricos, culturais, e arenas de 

poder presentes nos municípios, nem sempre o desenho original da formulação, 

aquilo que fora desenhado na política na fase de formulação consegue ser 

concretizado, da mesma forma como o planejado, o que não é ruim de forma 

geral, pois os cenários dos municípios são muito diferentes e a política deve se 

adaptar a realidade de cada um.  

Uma política pública se refere à ação das autoridades públicas na 

sociedade, são os atos, mas também os “não atos” de uma autoridade pública 

frente a um problema ou um setor da sociedade. Em geral se apresenta sob a 

forma de um programa governamental.  

De acordo com Elgin e Weibl (2013) política pública baseia-se à ação das 

autoridades públicas na sociedade, refere-se aquilo que os governos produzem, 

para alcançar determinados resultados, através de alguns meios.  

Dentro de um contexto, as Políticas Públicas são a forma de execução 

das decisões tomadas em sede de planejamento econômico, isto é, o mecanismo 

de implementação (execução) das decisões sobre os rumos do crescimento de 

país ou outro ente federado.  

Entretanto, ao se falar em planejamento econômico, necessariamente há 

que se falar na participação das empresas privadas, participação que, decorre do 
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modelo constitucional adotado em 1988 que cria o chamado “Capitalismo de 

Estado”. Neste modelo econômico, são respeitados os princípios econômicos 

liberais clássicos, mas, a economia “liberal” só se desenvolve com uma forte 

presença do Estado não só nas atividades produtivas diretas, mas, no 

direcionamento e coordenação da economia.  

Se o Estado tem o poder de decisão política sobre os rumos de sua 

economia e, implementada estas decisões através das Políticas Públicas, estas 

decisões e Políticas Públicas abarcam necessariamente as empresas privadas. 

As políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes das 

atividades políticas (politics), uma política pública geralmente envolve mais do que 

uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar as decisões tomadas.  

Souza (2014, p.14) “aduz que a política pública é a soma das atividades 

dos governos, que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam 

a vida dos cidadãos”.  

As políticas públicas são um capítulo na milenar história do cuidado dos 

assuntos comuns e as grandes questões que desafiam a humanidade atualmente 

depende da capacidade de fortalecer a cooperação e o espírito comunitário 

(RIFKIN, 2016).  

Mediante ao exposto, no subtítulo a seguir será analisadas às teorias 

administrativas na política pública. 

 

2.2 AS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Na visão de Maximiano (2010), as teorias administrativas são 

entendimentos estruturadas e elaboradas pela experiência prática das 

organizações e são comprovadas nos fundamentos como um conjunto de 

assertivas e regras, feitas para formatar o que se certifica como veracidade. 

Diversos autores, como: Oliveira (2010); Foucault (2010); Maximiano 

(2010); Quinn et al. (2003); Kurcgant (2010), entre outros, buscam estudar de 

modo geral o que contempla a Administração, suas tendências, finalidades e 

responsabilidades básicas, sendo que estes convergem muito em suas opiniões, 

estando os seus conceitos relacionados.  
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Oliveira (2010) entende a Administração como um sistema estruturado 

que consolida um conjunto de princípios, processos e funções para promover de 

forma organizada o planejamento de situações futuras, bem como a avaliação da 

eficácia, eficiência e efetividade das mesmas, estruturando e gerenciando os 

recursos disponíveis para se alcançar os resultados esperados, minimizando os 

conflitos interpessoais.  

Por sua vez Maximiano (2010) define administração como uma arte uma 

profissão ou área de ação humana que envolve a aplicação de habilidades. 

Secchi (2014) afirma que o conceito de administração foi ampliado pela 

necessidade cada vez maior de competitividade das organizações e que o papel 

do gestor passa a ser interpretar os objetivos da empresa e utilizar os recursos 

disponíveis de maneira que consiga alcançá-los.  

Corroborando a essa afirmação, Foucault (2010) afirma que não é 

simplesmente uma arte de repartir os corpos, de extrair e acumular o tempo 

deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente. Segundo 

Maximiano (2010), pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são 

administradores, gerentes ou gestores.  

Sendo assim, o gerenciamento das ações de saúde se relaciona também 

com as Teorias Gerais da Administração, e essas, coexistem, em diferentes 

graus, na administração em saúde. Entende-se que no desenvolvimento dos 

trabalhos na gestão dos serviços de saúde haverá dimensões administrativas que 

impactará diretamente nos resultados produzidos por ele.  

Segundo Quinn et al. (2003), a definição de gestão encontra-se em 

permanente evolução, ou seja, conforme mudam os valores da sociedade, 

modificar-se os pontos de vista existentes e surgem novos modelos de 

gerenciamento. Complementam afirmando que os modelos de gerenciamento são 

resultado de uma interação complexa entre os trabalhos de autores acadêmicos 

ou populares, gerentes ou gestores que introduzem uma prática nova e eficaz, 

forças técnicas, sociais ou políticas da época; e que surgiram desde 1900 até os 

dias atuais, um total de quatro modelos gerenciais sendo eles: Modelo de 

Processos Internos, Modelo das Relações Humanas, Modelo dos Sistemas 

Abertos e o Modelo das Metas Racionais.  
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 Na proporção que um novo modelo é implementado, ficam presentes 

nele variáveis absorvidas dos modelos anteriores, que quando reunidas, formam 

o que é chamado de quadro de valores competitivos (Quinn et al., 2003).  

Desta forma, as variáveis como: produtividade, lucro, estabilidade, 

hierarquia, relações humanas, ambiente e competitividade, provocam em 

conjunto, impulsionadas pela necessidade de cada vez mais melhorar o processo 

de gerenciamento, consequências que refletem na dinâmica do trabalho. 

Partiremos agora para apresentação dessas variáveis que compõe as teorias 

administrativas, intrínsecas a gestão em saúde. 

 As primeiras variáveis a serem analisadas são a produtividade e o lucro 

que foi trabalhada por Frederick W. Taylor (1856–1915) nos Estados Unidos da 

América. Do estudo sistemático dessas variáveis ele propôs a Teoria Científica 

que segundo Kurcgant (2010) tinha como proposta básica o aumento da produção 

pela eficiência do nível operacional. Aplicando a perspectiva dessa variável como 

sendo uma dimensão administrativa podemos dizer que em nível gerencial, o 

gestor preocupa-se em demasia com a prática profissional, no sentido de como 

fazer.  

Segundo Quinn et. al (2003), trata-se do modelo de gestão das metas 

racionais. A premissa básica desse modelo defende a crença de que uma direção 

clara produz resultados produtivos. A ênfase está em processos como a 

elucidação de objetivos, análise racional e tomada de iniciativas. O clima 

organizacional é econômico-racional, e todas as decisões são motivadas por 

considerações quanto ao retorno financeiro.  

As próximas variáveis a serem abordadas são estabilidade e hierarquia e, 

segundo Quinn et. al. (2003), estão contempladas no modelo dos processos 

internos, que foi pesquisada por Henry Fayol (1841–1925) na França e ficou 

conhecida como Teoria Clássica. Segundo o autor, e os critérios de eficácia são a 

estabilidade e a continuidade. A ênfase é em processos como a definição de 

responsabilidades, mensuração, documentação e manutenção de registros. O 

clima organizacional é hierárquico, e todas as decisões são pautadas em regras, 

estruturas e tradições existentes. 

Quanto à variável relações humanas, Elton Mayo em 1924 propõe a 

Teoria das Relações Humanas após a experiência de Hawthorne. Essa teoria, 
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segundo Motta (2012) rege que o ser humano é um ser dinâmico, que busca 

ativamente a autonomia, o autodesenvolvimento e a auto realização. O mesmo 

autor ainda comenta que a partir dessa teoria o trabalho passa a ser visto como a 

inserção social principal do indivíduo, o que lhe fornece o sentido para suas ações 

e medidas de seu valor social.  

Ainda segundo Quinn et al. (2003), no modelo das relações humanas a 

ênfase central é no compromisso, na coesão e na moral. A premissa é de que o 

envolvimento resulta em compromisso, e os valores centrais são participação, 

resolução de conflitos e construção de consenso. A organização está organizada 

em equipes, em que o processo decisório é participativo. 

As últimas variáveis a serem caracterizadas são o ambiente e a 

competitividade, que são abordados no modelo dos sistemas abertos de Quinn et 

al. (2003), onde a organização depara-se com a necessidade de competir num 

ambiente ambíguo e competitivo. Os critérios básicos de eficácia organizacional 

são a adaptabilidade e o apoio externo. A premissa é de que a adaptação e 

inovação contínuas promovem a aquisição e manutenção de recursos externos. 

Os processos fundamentais são adaptação política, a resolução criativa de 

problemas, a inovação e o gerenciamento da mudança. 

Quanto a variável ambiente, encontramos ênfase na Teoria Contingencial 

que segundo Kurcgant (2010) conclui que as condições que uma organização 

opera são ditadas de fora para dentro, ou seja, o ambiente externo, a organização 

influencia na sua estruturação e nos processos organizacionais.  

Propondo que não se alcançará a eficácia organizacional seguindo um 

único e exclusivo modelo, relacionando essa teoria à gestão em saúde, percebe-

se que não há aplicabilidade prática, haja vista que se trata de uma teoria ainda 

muito recente.  

Relacionada a essa mesma teoria encontra-se ainda a variável tecnologia 

traduzida por um imperativo tecnológico incorporado as ações dos serviços de 

saúde, otimizando o tempo e os recursos humanos na esfera do trabalho.  

Afirmando que podem ocorrer mudanças no clima organizacional na 

medida em que os indivíduos buscam informação/formação para se promoverem, 

bem como colocar a instituição a qual representa em posição de destaque no 

cenário comercial competitivo. As teorias lidam com as variáveis básicas que 
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incorpora cada uma dessas variáveis nas ações das suas prerrogativas e as 

teorias sinalizadas contribui instruindo o gestor na forma de administrar cada uma 

dessas variáveis através de suas competências gerenciais. 

 Trataremos a seguir da evolução da política pública a fim de compreender 

sua trajetória e desenvolvimento. 

 

2.3 EVOLUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Denomina-se política a ciência de bem governar um povo, constituído em 

Estado. Em um Estado democrático, essa governabilidade é exercida pelo poder 

público, via representantes conduzidos ao poder, direta ou indiretamente, pelo 

povo (MACHADO; KYOSEN, 2010).  

O termo política foi cunhado a partir da atividade em sociedade, 

desenvolvida pelos homens da pólis (cidade/estado grega). Significa tudo o que 

se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até 

mesmo sociável e social (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2011).  

A política tem como objetivo estabelecer os princípios que se mostrem 

indispensáveis à realização de um governo. Assim, levando em conta o desejo de 

conduzir o Estado ao cumprimento de suas principais finalidades, isto é, em 

melhor proveito dos governados. Mostra o corpo de doutrinas, indispensáveis, 

dentro das quais devem ser estabelecidas as normas jurídicas necessárias ao 

bom funcionamento das instituições administrativas do Estado (MACHADO; 

KYOSEN, 2010).  

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 

nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia 

de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam mais na análise sobre 

o Estado e suas instituições do que na produção dos governos (SOUZA, 2012).  

Assim, na Europa, a área de política pública surgiu como um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do 

Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado “o governo”, 

produtor de políticas públicas. Considera-se que a área de políticas públicas 

contou com quatro grandes “pais” fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom 

e D. Easton (SOUZA, 2012).  
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Em contrapartida, nos EUA, a área surge no mundo acadêmico sem 

estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, destarte, 

passando direto para a ênfase nas pesquisas atinentes a ação dos governos. Na 

área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 

instrumento das decisões do governo é resultado da Guerra Fria e da valorização 

da tecnocracia como meio de enfrentar suas consequências (SOUZA, 2012).  

Secchi (2014) define as políticas públicas como um campo dentro do 

estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas 

como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. A 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.  

Ramos e Schabbach (2010) sintetiza a definição de política pública como 

“o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, o conceito mais conhecido continua 

sendo a do autor Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que 

diferença faz.  

Conforme Souza (2012), no governo dos EUA, Robert McNamara foi o 

introdutor desta ideia, em que estimulou a criação, no ano de 1948, da Rand 

Corporation, organização não governamental financiada por recursos públicos e 

considerada a pioneira dos think tanks (expressão inglesa que significa "depósito 

de ideias" é uma instituição, organização ou grupo de investigação que produz 

conhecimento e oferece ideias sobre assuntos relacionados à política, comércio, 

indústria, estratégia, ciência, tecnologia ou mesmo assuntos militares).  

O que determina as doutrinas, as normas jurídicas, e o funcionamento 

das instituições administrativas do Estado, resulta de uma concepção da relação 

indivíduo-sociedade baseada numa perspectiva positivista, onde a existência das 

diferenças e das desigualdades sociais apresenta-se como fenômenos inerentes 

à natureza humana. Teríamos, assim, pessoas mais capazes de definir o “bem 

comum”, e outras, que por suas incapacidades naturais, devem se submeter ao 

saber dominante (SOUZA, 2012).  

Em síntese, Política Pública é o conjunto de ações coletivas voltadas para 

a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar 

conta de determinada demanda, em diversas áreas. Ela expressa a 
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transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço 

público (GUARESCHI et al., 2010).  

No modo capitalista de produção da vida social, a classe capitalista detém 

os poderes político e econômico, determinando toda a vida social. Deve 

considerar que numa sociedade capitalista democrática, alguns aspectos da vida 

social são decididos coletivamente, principalmente àquelas decisões que não 

impliquem em mudanças substanciais no modo de produção. Um modo de 

produção que se funda na desigualdade e na exploração da força de trabalho, 

onde a política é definida pelas classes dominantes e que responde aos 

interesses desta (MACHADO; KYOSEN, 2010).  

A constituição das políticas públicas só pode ser depreendida através de 

uma perspectiva da totalidade das relações sociais. Assim sendo, existe o papel 

do Estado como o agente deste processo e realizando sua ação no interior de 

suas contradições internas e pressões externas. Há também de se considerar que 

a determinação fundamental das políticas públicas são os interesses gerais do 

capital e as necessidades da acumulação capitalista (VIANA, 2011). No contexto 

brasileiro, as Políticas Públicas podem ser definidas como um conjunto de ações 

desencadeadas pelo Estado brasileiro, em escala Federal, Estadual e Municipal, 

com o objetivo de atender a determinados setores da sociedade civil 

(RODRIGUEZ, 2010).  

A evolução das políticas de saúde no Brasil, como subsídio para uma 

melhor compreensão dos aspectos históricos que influenciaram a conformação de 

um sistema de saúde no Brasil reconhecidamente ineficaz e ineficiente no 

enfrentamento dos problemas de saúde da população, portanto o histórico da 

PNAB é importante e dele trataremos no próximo capítulo. 

 
2.4 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Neste contexto, a busca por qualidade na prestação de serviços é uma 

necessidade técnica e social, e a adoção de um sistema de gestão da qualidade é 

uma decisão estratégica das organizações. 

Uchimura e Bosi (2002) afirmam que a sociedade tem buscado, cada vez 

mais, por qualidade dos serviços e bens essenciais, inclusive, nos serviços da 

área da saúde, quando é uma assistência humanizada e qualificada, e tem sido 
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almejada cada vez mais pelos consumidores desse tipo de cuidado. Atender a 

essa realidade, de garantir resultados positivos e satisfação do cliente, impõe que 

as organizações saibam associar baixas despesas com excelência de qualidade.  

A qualidade foi o agente de mudança corporativa mais importante do novo 

milênio e é a demanda gerencial mais importante a ser enfrentada pelas 

instituições. O setor na prestação de serviços liderou a expansão econômica e 

crescimento global, e a preocupação inicial com a qualidade dos produtos foi 

ampliada para a qualidade de serviços e comportamento humano, colocando o 

ser humano e a qualidade pessoal em primeiro lugar.  

A necessidade de avaliação da qualidade dos serviços volta-se também 

para a área da saúde, que passa a ter um olhar mais atento dos profissionais e 

dos usuários do sistema. 

Os Serviços de Atenção Básica se caracteriza por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das 

coletividades. Este trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais, nas Unidades Odontológicas Móveis 

(UOM) e nas Academias de Saúde.  

Frisa-se que os Serviços Públicos de Saúde é o conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os serviços públicos são aqueles direcionados a suprir a necessidade da 

população, cujo Estado presta diretamente ou indiretamente. Logo, serviço 

público em sentido vulgar seria qualquer serviço prestado pelo poder público, 

aberto ao público e prestado a todos. 

 
2.5 PARÂMETROS QUE FAVORECE AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

 

Um dos grandes desafios da gestão do SUS, segundo Ceccim e 

Feuerwerker (2004) e Machado et al. (2015) está em ampliar a capacidade dos 
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atores envolvidos no processo (atenção, gestão, formação e controle social) para 

se autoavaliarem e gerirem os seus atos.  

Um dos principios mais aceito na administração, é: quem faz não controla. 

São funções que devem ser feitas por agentes diferentes. Equivale a dizer que 

“deve haver uma pessoa para executar os serviços, outra para controlar as 

finanças e outra para controlar e avaliar se o que foi planejado estar sendo 

executado, além de apontar os desvíos para que a administração possa fazer as 

correções do rumo para atingir os objetivos planejados da organização. 

O PMAQ-AB, ao ofertar amplo leque de situações a serem analisadas e 

transformadas em cada local, não se propõe a ser neutro, como se qualquer 

sentido e direção da mudança fosse desejável. O PMAQ-AB valoriza certas 

diretrizes de ação e resultados desejáveis para as situações problematizadas, 

ainda que com amplo espaço para as singularidades de cada contexto e com 

prioridades definidas por cada coletivo (BRASIL, 2011c, 2011d, 2011e). 

Posto que as centenas de padrões de qualidade sejam identificadas como 

espécie de 'resultados desejados' nas 5 (cinco) dimensões, que são: a) 

infraestrutura; b) gestão para o desenvolvimento da Atenção Básica; c) 

valorização do trabalhador; d) acesso e qualidade da atenção à saúde; e) e 

satisfação do usuário (BRASIL, 2011c). 

Frisa-se que os padrões de cada uma das dimensões do PMAQ-AB 

também se relacionam com as diretrizes estipuladas pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) para a Atenção Básica à Saúde (BRASIL, 2011a). 

Mediante o exposto, destacam-se, entre os diversos exemplos, aqueles 

que tratam mais diretamente de temas abordados na resolução citada os que 

pretendem induzir que a AB seja a principal porta de entrada do SUS; aqueles 

que apontam para a facilitação do acesso e dos avanços na implantação do 

acolhimento e humanização dos serviços; e, também aqueles relacionados à 

atenção integral e resolutiva; e, à atuação de equipe multiprofissional.  

Salienta-se, que além do respeito às diretrizes constitucionais para o 

SUS, a coerência com as definições do controle social, incorporam na política a 

perspectiva de um conjunto de atores que não está diretamente envolvido com a 

gestão, e, nesse sentido, amplia os olhares e vozes que organizam a mesma. 
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Assim, se, em uma perspectiva mais ampla, o PMAQ-AB busca gerar 

movimento, é através da valoração dos padrões que tenta conduzir a direção 

desse movimento, em cada contexto local, ao indicar diretrizes de ação e 

resultados esperados em cada problema abordado.  

Se as fases sinalizam uma dinâmica e um sentido geral, são os padrões 

que ofertam os significados e conteúdo específicos. Esses padrões enunciados e 

auferidos diretamente na realidade local, como prática avaliativa que pode 

desenvolver também a inteligência local para a gestão das ações e do processo 

de mudança (FERLA; CECCIM; DAL’ALBA, 2012). 

A integração de políticas e de dispositivos fortalece a gestão local pela 

articulação de ações e iniciativas a serem executadas no âmbito local. Em três 

processos constituintes do PMAQ-AB, observa-se essa tentativa de apontar 

diretrizes, valores e resultados esperados como objetivo da ação dos coletivos: na 

autoavaliação, no monitoramento e na Avaliação Externa. 

 
Em cada um desses processos, que definem a certificação das equipes, 
os padrões de qualidade têm naturezas distintas: no monitoramento, são 
quantitativos. São indicadores do Sistema de Informação da Atenção 
Básica; na autoavaliação, são abrangentes, e comportam razoável grau 
de indeterminação e subjetividade, permitindo mais liberdade às EqAB 
na análise tanto de seu processo de trabalho quanto da situação em que 
ele é desenvolvido; na Avaliação Externa há maior foco e objetividade 
que na autoavaliação, e também uma combinação de padrões 
qualitativos e quantitativos, com largo predomínio dos primeiros, 
articulando instrumentos que asseguraram a observação direta de 
elementos concretos relacionados ao funcionamento da UBS (BRASIL, 
2011c; 2011d; 2011e). 

 
A autoavaliação, em especial, é tida pelo PMAQ-AB como ponto de 

partida; momento de identificação de dimensões positivas e problemáticas do 

trabalho; e, produção de sentidos e significados potencialmente facilitadores e 

mobilizadores de iniciativas de mudança e aprimoramento.  

Os autores afirmam que o PMAQ-AB seja um dispositivo que objetiva 

provocar o coletivo a interrogar o instituído e a colocar em análise seu processo, 

suas relações e condições de trabalho, induzindo a ampliação da capacidade de 

cogestão de maneira a produzir espaços de negociação e planejamento para a 

superação dos problemas identificados e o alcance dos objetivos desejados e 

pactuados (BRASIL, 2011c; 2011d; PINTO; SOUZA; FLORENCIO, 2012). 
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Por fim, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB) apresenta-se como ferramenta de fundamental importância 

para o diagnóstico situacional, pois na terceira fase (avaliação externa), estão as 

definições do conjunto de ações que visa investigar as condições de acesso e de 

qualidade da atenção, constituindo um primeiro esforço de reconhecimento da 

instauração do PABS.   

Isto posto, as observações da potencialidade atribuída a um conjunto de 

eixos ordenadores de ações e de reflexões, na medida em que corrobora para a 

discussão e fomento de uma avaliação e está implicado em novos olhares sobre o 

processo de trabalho (BRASIL, 2011e).  

 

3 HISTÓRICO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2012) a Política Nacional da Atenção 

Básica (PNAB) é umas das Políticas mais importantes na assistência á saúde no 

Brasil, principalmente quando falamos de promoção e prevenção à saúde. A 

Atenção Básica também é tema recorrente em provas de concursos em todo o 

Brasil. É uma forte tendência de provas na área da Saúde para o ano de 2018, 

uma vez que, acaba de sofrer uma grande mudança. 

É de conhecimento geral que a Atenção Básica é caracterizada por atuar 

próximo da população alvo do seu cuidado, além disso, é uma das principais 

responsáveis pela consolidação do princípio da Integralidade, estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988. Ao longo dos anos, a PNAB, vem sofrendo 

modificações e revisões no intuito de acompanhar a mutação das relações 

sociais, econômicas, financeiras e consequentemente das condições de saúde no 

Brasil. 

Portanto, a PNAB, é o primeiro contato da população com o serviço de 

saúde, sendo a porta de entrada preferencial de acesso ao sistema de saúde, 

além disso, é preconizada como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) (BRASIL, 2012). 

Para delimitarmos um lapso temporal sobre as modificações na Política 

Nacional da Atenção Básica, partiremos da Portaria 648 de 03 de março de 2006, 

que definia a Atenção Básica: 
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“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2012)”. 

 

Em 21 de Outubro de 2011, a PNAB foi revisada através da Portaria 

2.488, a partir da qual a Atenção Básica passa a ser conceituada: 

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo 
de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde 
e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades” (BRASIL, 2011). 

 
A mais recente revisão da PNAB ocorreu em 2017, essa mudança 

perpassou por dois momentos importantes, inclusive já foram cobrados em provas 

de concursos e residências no final de 2017. O primeiro momento foi uma 

consulta pública que esteve disponível até o mês de agosto do ano de 2017 e é 

importante tomar conhecimento do seu teor e seus resultados.  

O outro momento importante é a aprovação da nova PNAB que ocorreu 

em 21 de setembro de 2017, através da Portaria 2.436. A partir dessa publicação 

a Atenção Básica traz a seguinte definição: 

 
“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares 
e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e 
vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 
dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017). 

 
Portanto, observar que a PNAB foi se adequando às novas conformações 

sociais ao longo dos anos. Essa transformação é a tradução perfeita do princípio 

da integralidade que busca assistir ao indivíduo em toda sua plenitude, analisando 

todos os vieses que contribuem para o seu processo saúde-doença. 

A PNAB mantém seu propósito de colocar em prática a integralidade da 

assistência ao longo dos anos, trazendo sempre a Atenção Básica como porta de 

entrada principal da Rede de Atenção à saúde. Mas buscando se adaptar aos 

novos preceitos inseridos na sociedade. Observamos que nova PNAB traz em 

sua definição temas relativamente novos, como cuidados paliativos, redução de 
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danos e deixa ainda mais explícito que a atenção à Saúde realizará no âmbito 

familiar (BRSAIL, 2012). 

A nova PNAB, no sentido de operacionalizar a assistência, traz algumas 

mudanças significativas como a possibilidade de novas equipes de Atenção 

Básica, mesmo que em caráter transitório, a inserção de novos atores no cenário 

do cuidado, como os gerentes de Atenção Básica, além de prever algumas 

mudanças na carga horária de profissionais inseridos nas equipes de atenção. 

 

3.1 O PMAQ-AB COMO INSTRUMENTO DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA 

CENTRALIZADORA 

 

O advento da Constituição no final da década de 80 provocaram 

profundas mudanças que no campo das políticas sociais redesenharam os 

padrões de prestação de serviços e definiu uma nova distribuição de função para 

cada nível governamental. Contudo, Abrucio e Franzese (2012) observam que 

essa redefinição de funções nem sempre foi claramente especificada no texto 

constitucional, optando por delegar que a execução de políticas públicas fosse 

feita em cooperação entre Municípios, Estado e União. 

Neste contexto, mesmo que aparentemente na contramão das intenções 

originais de descentralização da constituinte, é válido observar que no âmbito das 

políticas públicas, em especial aquelas relacionadas aos serviços básicos, entre 

eles o Sistema Único de Saúde, emerge a necessidade de uma coordenação 

mais centralizada, (ABRUCIO; FRANZESE, 2012). 

Em um país de grandes desigualdades, com demandas democráticas e 

descentralizadoras nascidas da redemocratização, necessita de um modelo mais 

equilibrado para ofertar melhores resultados, pois para os autores esse tal modelo 

deve provir de uma coordenação estratégica para lidar com tensões e 

complementaridades entre autonomia e interdependência, elementos essenciais 

ao resguardo dos princípios norteadores do SUS, que compreendem a 

“integralidade, universalidade, equidade e participação social”. 

Partindo então de um cenário de descentralização cooperativa, porém 

marcado pela ausência ou insuficiência de delimitação das fronteiras de 

autonomia político-administrativa entre as esferas, delineado ainda por um forte 
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componente de interdependência técnica e instrumental para aparelhamento e 

implementação das políticas de saúde, a União no âmbito do Ministério da Saúde, 

por meio do Departamento de Atenção Básica estabeleceram no âmbito Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), criada através da Portaria n. 2.436 de 21 de 

setembro de 2017, um conjunto de iniciativas que recebe o nome Saúde Mais 

Perto de Você. 

Por esta iniciativa, o Ministério da Saúde passa a coordenar as ações 

voltadas ao aprimoramento da Atenção Básica em todo o país, com o objetivo de 

incentivar os gestores locais do SUS a melhorar o padrão de qualidade da 

assistência oferecida aos usuários nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e por 

meio das equipes de Atenção Básica de Saúde, ou seja, neste novo modelo para 

a Atenção Básica no SUS a ênfase concentra-se na melhoria da qualidade e do 

acesso aos serviços públicos de saúde 

Compõe o Saúde Mais Perto de Você os programas: 

 
Quadro 1. Programas que compõe o Saúde Mais Perto de Você 

Programa Descrição 
Brasil Sorridente Criada através da Portaria Interministerial n. 1.646 de 5 de agosto de 

2014, a Política Nacional de Saúde Bucal, recebeu popularmente o nome de 
Brasil Sorridente e caracteriza-se por ser um programa que abrange uma 
série de medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros (BRASIL, 2014). 

 
Política Nacional 
de Alimentação 

e Nutrição 

Criada através da Portaria do Ministério da Saúde n. 2.715 de 17 de 
novembro de 2011, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 
integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de 
políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos 
humanos à saúde e à alimentação (BRASIL, 2011b). 

Política Nacional 
de Práticas 

Integrativas e 
Complementares 

Criada através das Portarias do Ministério da Saúde n. 971 de 03 de 
maio de 2006, e n. 1.600 de 17 de julho de 2006, a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) envolve 
justificativas de natureza política, técnica, econômica, social e cultural, 
atendendo à necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar 
experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos 
municípios e estados (BRASIL, 2006A; BRASIL, 2006b). 

Programa de 
Requalificação 
das Unidades 

Básicas de 
Saúde 

Criado através da Portaria do Ministério da Saúde n. 340 de 4 de março 
de 2013, o Programa de Requalificação de UBS é uma das estratégias do 
Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção 
Básica que propõe uma estruturação física das unidades básicas de saúde 
relativa aos aspectos de acolhedolimento e dentro dos melhores padrões de 
qualidade, a fim de facilitar a mudança das práticas das equipes de saúde 
(BRASIL, 2013a). 

Programa 
Telessaúde 
Brasil Redes 

Criado através da Portaria do Ministério da Saúde n. 2.554 de 28 de 
outubro de 2011, o Programa Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica é 
um componente do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) que objetiva ampliar a resolutividade da Atenção Básica, 
potencializar a qualificação da Atenção Básica/Estratégia de Saúde da 
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Família, ao estimular o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) para atividades à distância relacionadas à saúde, e possibilitar a 
interação entre profissionais de saúde, bem como o acesso remoto a 
recursos de apoio educacional, clínico e diagnóstico (BRASIL, 2011c). 

Equipes de 
Consultórios na 

Rua 

Criado através da Portaria do Ministério da Saúde n. 122 de 25 de 
janeiro de 2011, o Programa Equipes de Consultório na Rua (EQR) já havia 
sido previsto na Política Nacional de Atenção Básica, e visa ampliar o 
acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando, 
de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo 
populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados (BRASIL, 2011d).  

Programa Saúde 
na Escola (PSE) 

Criado através do Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro de 
2007, o Programa Saúde na Escola (PSE) reuni as políticas de saúde e 
educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 
pública brasileira afim de promover o fortalecimento de ações na perspectiva 
do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a 
participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para 
o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento desse público (BRASIL, 2007).  

Projeto de 
Expansão e 

Consolidação da 
Estratégia 
Saúde da 
Família 

(PROESF) 

O Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) 
é uma iniciativa do Ministério da Saúde, apoiada pelo Banco Mundial (BIRD) 
através do Contrato de Empréstimo nº 7545-BR, voltada para a organização 
e o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde no País. Visa contribuir para 
a implantação e consolidação da Estratégia de Saúde da Família em 
municípios com população acima de 100 mil habitantes e a elevação da 
qualificação do processo de trabalho e desempenho dos serviços, 
otimizando e assegurando respostas efetivas para a população, em todos os 
municípios brasileiros (ROCHA, et al. 2010). 

Programa 
Nacional de 
Melhoria do 

Acesso e 
Qualidade na 

Atenção Básica 
(PMAQ-AB) 

Criado através da Portaria n. 1.654 de 19 de julho 2011, o Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-
AB) é um programa do Ministério da Saúde que visa induzir a ampliação do 
acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um 
padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira 
a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 
direcionadas à Atenção Básica em Saúde (BRASIL, 2011e) 

Fonte: BRASIL, 2017. 

 

Entre estes programas merece destaque o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), objeto de atenção do 

presente projeto, pois conforme afirma o Ministério da Saúde, no contexto do 

conjunto de ações e programas que conformam à nova PNAB, chamada pelo 

nome/mote de ‘Saúde Mais Perto de Você’, o PMAQ-AB é a “principal estratégia 

indutora de mudanças nas condições e modos de funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde” (BRASIL, 2011e). 

 
3.2 AMPLITUDE, OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PMAQ-AB  

 
Parece que a perspectiva está na produção de uma cultura de análise, 

avaliação e intervenção capaz de gerar capacidade institucional nas equipes e 
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nos sistemas locais para produzir mudanças nas práticas dos serviços, de acordo 

com as características esperadas para a Atenção Básica (AB) e as 

potencialidades locorregionais.  

A amplitude e a ousadia dos objetivos do PMAQ-AB podem ser percebidas 

ao lermos suas diretrizes, expostas na Portaria n° 1.654. 

 
Quadro 2. Diretrizes expostas na Portaria nº 1.654 da amplitude e a ousadia dos objetivos do 
PMAQ-AB 

Diretrizes 
I. Construir parâmetro de comparação entre as equipes de saúde da Atenção Básica, 
considerando-se as diferentes realidades de saúde; 
II. Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de 
acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados 
alcançados pelas equipes de saúde da Atenção Básica;  
III. Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas 

ações e resultados pela sociedade; 

IV. Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento de 
suas ações e resultados pela sociedade;  
V. Envolver, mobilizar e responsabilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais, as equipes de saúde de Atenção Básica e os usuários num processo de mudança 
de cultura de gestão e qualificação da Atenção Básica;  
 
VI. Desenvolver cultura de negociação e contratualização, que implique na gestão dos recursos 
em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados;  
VII. Estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos trabalhadores e 
a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários;  
 

Fonte: BRASIL, 2011e. 

 
O Caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da 

Atenção Básica quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto de que 

o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos. (BRASIL, 

2011e). O PMAQ-AB foi proposto em um contexto de desafios que condicionavam 

o desenvolvimento da AB e que deveriam ser considerados na definição das 

ações e dos programas que o novo governo proporia para a PNAB no país, 

conforme revela Pinto et al. (2012): 

 

Quadro 3. Definições das ações e dos programas do PNAB 
1. Financiamento insuficiente da Atenção Básica; 
2. Infraestrutura das UBS inadequada;  
3. Baixa informatização dos serviços e pouco uso das informações disponíveis para a tomada 
de decisões na gestão e a atenção à saúde;  
4. Necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera e garantindo atenção, em 
especial, para grupos mais vulneráveis; 
5. Necessidade de melhorar a qualidade dos serviços incluindo acolhimento, resolubilidade e 
longitudinalidade do cuidado; 
6. Pouca atuação na promoção da saúde e no desenvolvimento de ações intersetoriais; 
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7. Desafio de avançar na mudança do modelo de atenção e na mudança de modelo e 
qualificação da gestão; 
8. Inadequadas condições e relações de trabalho, mercado de trabalho predatório, déficit de 
provimento de profissionais e contexto de baixo investimento nos trabalhadores; 
9. Necessidade de contar com profissionais preparados, motivados e com formação específica 
para atuação na Atenção Básica; 
10. Importância de ampliar a legitimidade da Atenção Básica junto aos usuários e de estimular a 
participação da sociedade.  
 

Fonte: PINTO et al., 2012. 

 
Um primeiro modo de perceber o PMAQ-AB, no contexto da PNAB, está 

relacionado ao seu papel no redesenho do financiamento da AB, pois até 2007, o 

financiamento federal da AB era composto apenas pelo componente per capita, o 

Piso de Atenção Básica Fixo (PABF), e pelo componente de indução da expansão 

da Estratégia Saúde da Família (ESF), o PAB Variável (PABV). A partir de 2007, 

foi, progressivamente, constituindo-se e fortalecendo-se o componente de 

estrutura e modernização, com investimentos cada vez maiores na estrutura das 

UBS, em equipamentos e na informatização das UBS (PINTO et al., 2012).  

Por conseguinte, Protássio et al (2017) afirmam que outro ponto que faz 

parte do PMAQ-AB é a Avaliação Externa, a qual foi criada com a função de 

avaliar as condições de acesso e a qualidade dos serviços de saúde para os 

municípios e para as equipes de profissionais de saúde cadastradas no programa 

por meio do monitoramento dos indicadores contratualizados e pela investigação 

dos padrões de qualidade das equipes. 

E, finalmente, em 2011, através das diretrizes contidas na Portaria 1.654, 

foi criado o componente de qualidade que inaugurou um novo modo de financiar 

na AB, pela primeira vez, associado a um processo de adesão voluntária, 

contratualização de compromissos e repasse de recursos aos municípios em 

função dos resultados que estes alcançam no processo de avaliação e 

certificação do PMAQ-AB.  

Considerando que até então, o único fator que interferia no financiamento 

de uma equipe era que modelagem havia entre as previstas na PNAB. Com o 

PMAQ-AB, o ‘o que faz’, o ‘como faz’ e ‘que resultados alcança’, do município e 

da equipe, passaram a ser decisivos no financiamento. Assim, o município 

receberia, por cada equipe de Atenção Básica (EqAB), incluída a equipe de saúde 

bucal (EqSB), no mínimo, R$ 2.200,00 a mais ao mês se a mesma fosse 

certificada como ‘na média ou abaixo da média’; R$ 6.600,00 se essa certificação 
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fosse ‘acima da média’; e até R$ 11.000,00 se alcançasse a certificação ‘muito 

acima da média’ (BRASIL, 2011b). 

Pinto et al. (2012) pondera que se o aumento proporcionado pelo PMAQ-

AB no financiamento de cada EqAB é expressivo, também o é seu impacto no 

financiamento global da AB. Inexistente em 2010, repassou 70 milhões de reais 

em 2011, quase 700 milhões em 2012 e foi orçado em mais de 1,6 bilhões em 

2014. Considerando que o PABV aumentou, entre 2010 e 2014, de 5,92 para 

11,17 bilhões, sendo que 30% desse aumento se deveram à criação do 

componente de qualidade do PMAQ-AB, e deverá seguir subindo conforme a 

expansão do programa. 

Levando em consideração essa nova lógica de desenvolvimento do SUS, 

principalmente ao que se relaciona o processo de trabalho da AB, o MS 

institucionalizou o PMAQ-AB como um programa que objetivava a ampliação do 

acesso e da qualidade da AB ao promover a qualidade e a inovação na gestão e 

o fortalecimento dos processo de  autoavaliação, monitoramento e avaliação, 

apoio institucional e educação permanente nas três esperas do governo. O 

mesmo é constituído de um ciclo de 24 meses, organizado em quatro fases. São 

elas: 

1. Adesão do município ao programa e contratualização de compromissos 

firmados entre as equipes de Atenção Básica, gestores municipais e Ministério da 

Saúde; 

2. Desenvolvimento das ações visando a qualificação do processo de 

trabalho das equipes e da gestão, tais como ações pertinentes à educação 

permanente, ao apoio institucional, ao monitoramento de indicadores e à 

realização de processos de autoavaliação; 

3. Avaliação externa, que busca verificar as condições de acesso e 

qualidade e identificar os esforços e resultados das e AB e dos gestores na 

qualificação da AB; 

4. Recontratualização, que conduz as equipes a processos de 

repactuação entre as equipes de Atenção Básica e gestores com o incremento de 

novos padrões e indicadores de qualidade, estimulando o avanço sistemático do 

programa (BRASIL, 2011e). 
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Na terceira fase busca-se verificar as condições de acesso e qualidade, e 

identificar os esforços e resultados das equipes e dos gestores na qualificação da 

AB. O interstício entre o planejamento, organização de logística, aplicação de 

questionários, tratamento dos dados, até a emissão do relatório da avaliação 

externa recebe o nome de Ciclo, e são coletadas informações para análise das 

condições de acesso e de qualidade das equipes da AB participantes do 

programa, a partir de questionário estruturado dividido em três módulos: Módulo I 

– observação na Unidade Básica de Saúde (UBS); Módulo II – entrevista com o 

profissional da equipe de AB e verificação de documentos na UBS e Módulo III – 

entrevista com o usuário na UBS. 

A seguir apresentaremos os procedimentos metodológicos através dos 

quais buscamos alcançar os objetivos propostos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, com pesquisas em base 

de dados oficiais e como suporte uma Revisão Integrativa de Literatura, utilizando 

as bases de dados: BDENF, Scientific Eletronic Library Online (Scielo) Pubmed e 

Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), dentro de 

um recorte temporal de 2003 a 2019. 

A revisão integrativa de literatura, com o objetivo de analisar as 

publicações científicas sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), visou identificar os parâmetros que 

favorece as práticas avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de saúde, 

com base em preceitos e abordagens sobre Políticas Públicas e em discussões 

de teóricos inerentes a temática na área de saúde.   

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão 

suporte para a tomada de decisão, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos 

(GALVÃO; SAWADA; TREVISAN, 2004). 

Para elaboração da presente revisão integrativa, foram percorridas as 

seguintes fases: 

1ª fase: elaboração da pergunta norteadora: Os parâmetros do PMAQ-AB 

favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de 

saúde?Após a elaboração da pergunta, foram escolhidas as palavras-

chave/descritores, sendo elas: atenção primária à saúde, avaliação em saúde, 

política pública.  

2ª fase: O levantamento dos artigos foi realizado por meio do site da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo as bases de dados: BDENF, Lilacs, 

Scielo e Pubmed. Para a busca dos artigos na BVS, foram utilizados os 

descritores selecionados, e para relacioná-los foi acrescentado o operador 

booliano “AND”. Foram encontrados 56 artigos indexados. Os critérios de inclusão 

foram artigos disponíveis com texto completo e em idioma português. 

Posteriormente, os artigos foram organizados por ano e revista de publicação, 

essas etapas foram realizadas no mês de setembro de 2020.  
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3ª fase: Para coleta e organização de dados coletados, foi realizada a 

identificação os artigos pré-selecionados e selecionados, etapa dedicada à 

análise criteriosa dos títulos das literaturas, resumos, resultados e palavras 

chaves, quando estes não foram suficientes para a escolha, buscou-se a 

publicação na íntegra para melhor análise.  

4ª fase: Análise dos artigos selecionados com a descrição dos analisadores 

em relação às linhas conceituais. Foram encontrados nas bases de dados Lilacs, 

Scielo e Medline 29 artigos indexados. Com os critérios de inclusão, foram 

selecionados 11 artigos. Após a leitura do título e resumo foram excluídos seis 

artigos por não contemplarem o eixo temático deste estudo revisão integrativa. 

Assim, foram selecionados 5 (cinco) artigos para a amostra final. 

5ª fase: Análise e interpretação dos resultados. Nesta etapa foi realizada 

a interpretação dos dados por meio de uma análise criteriosa da literatura, 

descrevendo o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB). Identificou-se os parâmetros que favorece as 

práticas avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de saúde, com base 

em preceitos e abordagens sobre Políticas Públicas e a discussões com autores 

sobre as teorias inerentes a temática na área de saúde, constante no Referencial 

Teórico. 

6ª fase: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Nesta etapa 

foram evidenciados os principais resultados obtidos da revisão integrativa 

realizada e descrito de forma narrativa.  

Para análise de coerência e interpretação dos dados foi realizada uma 

síntese a fim de contribuir e assim analisar os dados com base na ciência 

baseado em evidências. Os dados foram extraídos previamente dos 5 artigos 

selecionados e que estão registrados nos instrumentos de coletas de dados 

(COOPER, 2015).  

As informações extraídas foram analisadas e interpretadas, quanto às 

divergências e convergências, sendo explicitadas, algumas, através de quadros 

sinópticos. Os resultados foram agrupados em duas categorias: A primeira, 

relacionada à apresentação dos resultados e a segunda, relacionada a discussão 

dos dados obtidos, foram feitas de forma descritiva, o que permitiu a elaboração 

de uma síntese da revisão integrativa, a fim de atingir o objetivo proposto. 
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Como resultado, a abordagem metodológica implícita ao desenho de 

implementação do PMAQ-AB aproximou-se do que Champagne et al. (2011) 

descreveram como um tipo de avaliação colaborativa e construtivista, em que 

partes interessadas (os stackholder) no processo avaliativo desempenham papel 

crucial como recurso da avaliação.  

O envolvimento de diferentes atores no processo, ainda que não 

compartilhem das mesmas intenções e projetos, possibilitou reconhecer e 

incorporar à avaliação questões e preocupações que são objeto de consenso, 

conferindo maior pertinência e tornando mais real a permeabilidade do processo 

frente às responsabilidades assumidas pelos atores interessados.  

Neste sentido, a avaliação seria essencialmente estratégica, seus 

objetivos vão além do ato estrito de avaliar o desempenho das equipes para 

estabelecer o repasse de recurso financeiro e podem gerar mudanças no 

processo, ampliando a capacidade de reflexão e apropriação dos atores sobre as 

ações que desenvolvem.  

Os resultados gerados pela avaliação podem ser úteis para fomentar o 

debate acerca da condução da Política de Atenção Básica no Brasil, fornecendo 

informações para a tomada de decisão, seja no sentido de interromper, corrigir ou 

qualificar as ações desenvolvidas nos serviços de atenção primária.  

A literatura no campo da avaliação tem apontado para a importância da 

institucionalização da “cultura da avaliação”, de modo a ultrapassar os limites 

puramente tecnicistas de julgamento de valor para alcançar um sentido mais 

prático, que contribua para a emancipação dos atores envolvidos.  

Neste sentido, a abordagem avaliativa deve propiciar aos atores 

interessados na avaliação ampla compreensão sobre as condições do processo, 

os efeitos desejados e a participação ativa em seu aprimoramento (DUBOIS, 

CHAMPAGNE, BILODEAU, 2011). 

O Quadro 4 a seguir apresenta a distribuição das publicações, segundo o 

ano de publicação, assim como, ao autor (es), o título do estudo, objetivo, 

metodologia e resultado e/ou conclusão das produções científicas no período de 

2014 a 2019. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados apresentados neste capítulo estão organizados conforme os 

objetivos específicos definidos. 1) Descrever a evolução das políticas públicas no 

Brasil no âmbito do PMAQ-AB na Atenção Básica; 2) Elencar as principais 

características do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB); 3) Demonstrar os parâmetros previsto no Programa 

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

que favorecem as práticas avaliativas no cotidiano das instituições e serviços de 

saúde. 

Iniciemos pela apresentação dos resultados que buscam descrever a 

evolução das políticas públicas no Brasil no âmbito do PMAQ na Atenção Básica 

 

5.1 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL NO ÂMBITO DO 

PMAQ-AB 

 

A premissa de descentralização da saúde no Brasil constituiu parte da 

agenda da reforma sanitária, pois é entendida como estratégia de democratização 

e incorporação dos atores sociais na formulação e implantação da política de 

saúde. A Constituição de 1988 estabeleceu que o SUS deveria atender a essa 

estratégia de descentralização e hierarquização da assistência entre União, 

estados e municipalidade, cabendo aos municípios a responsabilidade de prestar 

atendimento à população e à União e aos estados a cooperação técnica e 

financeira. Pois dessa forma, facultar-se-ia ao município a capacidade de 

enfrentar com maior agilidade os problemas de saúde locais (BRASIL, 1988). 

Neste aspecto, o Estado Social desenhado com o advento da Constituição 

Federal em 1988, trouxe uma série de desafios para a extensão de direitos e 

serviços à coletividade, dentre os quais se destaca o direito à saúde. A 

complexidade no atendimento às necessidades da população no acesso à saúde 

constitui um paradigma que permeia a discussão de políticas públicas na 

contemporaneidade em especial, na implantação de medidas que atendam com a 

eficiência necessária às demandas existentes nas diferentes ramificações e 
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sistematizações existentes nas organizações de saúde (FERTONANI; PIRES; 

BIFF; DUARTE, 2015). 

O desenho do sistema de saúde brasileiro ganhou singularidades, pois se 

definiram diferentes papéis quanto à autoridade sanitária e quanto às funções de 

gestão de cada instância de governo, cabendo à União a função de coordenação 

do Sistema Nacional de Saúde e responsabilidade por seu financiamento, e ao 

Ministério da Saúde a gestão federal do sistema, com a função de coordená-lo, 

co-financiá-lo e de fornecer o apoio necessário aos estados e municípios.  

Assim, o Ministério da Saúde nos anos 90 passou por um processo de 

redefinição político-institucional marcado por dois movimentos no interior da 

gestão federal: a unificação do comando nacional sobre a política; e a 

descentralização político-administrativa, envolvendo também estados e 

municípios. Por fim, aos estados coube a atribuição de coordenar o sistema 

estadual de saúde, exercer o papel de “articulador” do sistema, bem como 

conduzir o processo de regionalização da atenção, embora essa atribuição tenha 

ficado mais clara a partir da publicação da Norma Operacional de Assistência a 

Saúde (NOAS) em 2001 (BRASIL, 2001). 

Em busca de efetividade no acesso a saúde, foi construída a rede de 

atenção básica e de média e alta complexidade, com a construção de políticas 

específicas para organização, racionalização e universalização, ganhando maior 

destaque a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que segundo a Portaria 

do Ministério da Saúde n. 2.488 de 21 de outubro de 2011, é caracterizada por 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2011a). 

A PNAB é decorrência da experiência acumulada com a participação do 

conjunto de atores envolvidos na concepção, desenvolvimento e consolidação do 

Sistema Único de Saúde tais como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e 

gestores nos níveis federal, estadual e municipal. E a sua finalidade, segundo o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a) é facultar o contato preferencial dos 



45 
 

 
 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede 

de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios 

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

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e 

da participação social.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a), a Atenção Básica é 

desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo 

no local mais próximo da vida das pessoas, porém Levcovitz et. al (2001) aponta 

diversos estudos demonstram que a descentralização não garante o caráter 

democrático do processo decisório e necessita ainda do fortalecimento das 

capacidades administrativas e institucionais do governo central na condução do 

próprio processo de descentralização, principalmente em países heterogêneos 

como o Brasil, pois para ele, a descentralização por si não apenas é insuficiente 

para a concretização dos demais princípios do SUS, mas também que os seus 

avanços efetivos estão intimamente relacionados a outros aspectos relevantes 

para a consolidação do sistema, como o fortalecimento da capacidade gestora 

nos três níveis de governo, e a permeabilidade das instituições do setor saúde. 

Como referência da Atenção Básica, à ordenação e coordenação do 

cuidado, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) se insere, objetivando a 

reorganização da consolidação SUS, prioritariamente prevenindo e promovendo 

saúde, rompendo paradigmas hegemônicos e procedimento-centrado. 

Fundamenta-se na interdisciplinaridade, intersetorialidade e a composição de 

múltiplos atores (BRASIL, 2011a), Contudo a correlação do trabalho coletivo e a 

divisão parcelar, carece de um olhar voltado para diversos prismas tais como: 

condições de trabalho, uso de tecnologias, interação entre profissionais/equipe, 

planejamento e educação permanente (SEIDL et al., 2014). 

Diante de todo este contexto, cunha-se o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica com o intuito de induzir a 

implantação de processos que ampliem a capacidade das gestões federal, 

estaduais e municipais. Além disso, impulsionar o processo de trabalho das 

equipes de atenção básica, a fim de ofertarem serviços que assegurem maior 

acesso e qualidade, de acordo com as necessidades concretas da população.  
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Dentre os desafios que o PMAQ-AB pretende enfrentar para qualificação 

da atenção, destacam-se a precariedade da rede física; a ambiência pouco 

acolhedora das Unidades Básica de Saúde (UBS), as inadequadas condições de 

trabalho para os profissionais; a necessidade de qualificação do trabalho das 

equipes; a instabilidade das equipes e a elevada rotatividade dos profissionais; a 

insipiência dos processos de gestão; a sobrecarga das equipes com número 

excessivo de pessoas sob sua responsabilidade; a pouca integração das equipes 

com a rede de apoio diagnóstico e terapêutico; a baixa integralidade e 

resolutividade das práticas e o financiamento insuficiente e inadequado (BRASIL, 

2011a).  

O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade da Atenção Básica, com a busca contínua de um padrão 

de qualidade comparável nacional, regional e local, de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção 

Básica em Saúde (BRASIL, 2011a).  

O PMAQ-AB, é um componente da nova Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB/2011), cujo sucesso está condicionado à sua capacidade de 

mobilizar os atores locais em prol da mudança das condições e práticas de 

atenção, gestão e participação orientadas por diretrizes pactuadas nacionalmente.  

Depende fundamentalmente do fomento de espaços de 

diálogo/problematização/negociação/gestão da mudança entre equipes, gestores 

e usuários, com potência de produzir mudanças concretas na realidade cotidiana 

dos serviços (PINTO; KOERNER; SILVA, 2012, p. 2).  

São sete as diretrizes estruturadas pelo Ministério da Saúde, com a 

participação dos gestores estaduais e municipais, que norteiam a organização e o 

desenvolvimento do PMAQ-AB.  

 
I - Possuir parâmetro de comparação entre as equipes da atenção 
básica, considerando as diferentes realidades de saúde; II - Ser 
incremental, prevendo um processo contínuo e progressivo de 
melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade; III – 
Ser transparente em todas as suas etapas; IV - Envolver, mobilizar e 
responsabilizar o gestor federal, gestores estaduais, do Distrito Federal, 
municipais e locais, equipes e usuários num processo de mudança de 
cultura de gestão e qualificação da atenção básica; V - Desenvolver 
cultura de negociação e contratualização; VI - Estimular a efetiva 
mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos trabalhadores e 
a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação 
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dos usuários; VII – Ter caráter voluntário para a adesão (BRASIL, 
2011a).  

 

A primeira fase, denominada Adesão e Contratualização, é o momento 

em que compromissos e indicadores são pactuados entre gestores municipais e 

equipes com o Ministério da Saúde. É selecionado um conjunto de indicadores 

referente às áreas estratégicas da Saúde da Família, classificados segundo a 

natureza de seu uso, em:  

• Indicadores de desempenho: vinculados ao processo de Avaliação 

Externa e que serão utilizados para a classificação de desempenho das equipes;  

• Indicadores de monitoramento: a serem acompanhados de forma regular 

para complementação de informações sobre a oferta de serviços e resultados 

alcançados por cada equipe. Estes indicadores não influenciam a pontuação das 

equipes no processo de Avaliação Externa (BRASIL, 2015a).  

Depois de confirmada a adesão, o município passa a receber por equipe 

contratualizada, o incentivo financeiro mensal correspondente a 20% do valor 

integral do PAB Variável – Componente da Qualidade (BRASIL, 2017). A segunda 

fase, Certificação, compreende a avaliação externa de desempenho das equipes 

e da gestão, a avaliação de desempenho dos indicadores contratualizados e a 

verificação da autoavaliação pelas equipes (BRASIL, 2017).  

A avaliação externa consiste no levantamento de informações para 

análise das condições de acesso e de qualidade, valorizando os esforços de 

gestores e equipes no alcance destes resultados. Para sua realização, o 

Ministério da Saúde tem o apoio de instituições de ensino e pesquisa na 

organização e desenvolvimento do trabalho de campo. Os avaliadores da 

qualidade visitam as equipes de saúde conforme itinerário planejado previamente 

com cada município e a coleta dos dados é feita com uso de tablets que registram 

as informações relativas à estrutura física, processo de trabalho e satisfação do 

usuário em aplicativo específico.  

A terceira fase, recontratualização, caracteriza-se pela repactuação de 

novos padrões e indicadores. Este momento concretiza os principais objetivos do 

programa que direciona a institucionalização de um processo cíclico e sistemático 

de avaliação. O uso dos resultados pelas equipes que passaram por ciclos 
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anteriores ocorre nesta fase, analisando seu desempenho e propondo mudanças 

para o momento seguinte (BRASIL, 2015a). 

 O Eixo Estratégico Transversal assegura que as ações de promoção 

para melhoria do acesso e da qualidade possam ser desenvolvidas em todas as 

etapas do ciclo, sendo sustentado pela autoavaliação, monitoramento, educação 

permanente, apoio institucional e cooperação horizontal (BRASIL, 2015a).  

A autoavaliação é uma ferramenta pedagógica com potencial reflexivo e 

problematizador que busca identificar dimensões positivas e problemáticas que 

circundam o processo de trabalho das equipes e as ações da gestão municipal, 

produzindo significados que orientem mudanças para o aprimoramento dos 

serviços.  

A elaboração da Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (AMAQ-AB) teve como guia instrumentos validados 

no cenário nacional e internacional. Uma escala numérica é utilizada para 

quantificar as respostas, construindo assim, escores gerais de qualidade. 

Concluída a autoavaliação, as equipes elaboraram planos de intervenção para o 

enfrentamento das fragilidades identificadas (BRASIL, 2015a). 

 O Monitoramento de indicadores é reconhecido como elemento essencial 

para a implementação do programa, num processo que envolve negociação e 

contratualização de metas e compromissos pactuados entre equipes e instâncias 

gestoras do SUS.  

Esse processo contribui para definição de prioridades e programação de 

ações em saúde em direção ao aprendizado institucional e à melhoria da 

qualidade da Atenção Básica. Outro elemento é o fortalecimento da participação 

do usuário por meio da publicação de metas, padrões de qualidade e resultados 

alcançados com o PMAQ-AB, estimulando a transparência da gestão (BRASIL, 

2015a).  

A Educação Permanente, no contexto do programa, é compreendida 

como importante processo pedagógico para estimular a prática de planejamento 

no cotidiano dos serviços de saúde, possibilitando alternativas para o 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas e fortalecendo a capacidade dos 

atores para agir com autonomia diante da proposta de intervenção (BRASIL, 

2015a).  
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O Apoio Institucional é uma função gerencial que busca reformular a 

maneira tradicional de fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação 

em saúde. Seu objetivo é auxiliar equipe a analisar sua prática e seu trabalho 

para construir intervenções capazes de potencializar mudança nas organizações 

a partir de problemas e tensões vivenciados no cotidiano (BRASIL, 2015a).  

A Cooperação Horizontal deve acontecer entre as equipes de saúde e os 

gestores municipais com o intuito de permitir a troca de experiências e de práticas 

promotoras de melhoria da qualidade. Pode acontecer presencialmente, em 

ações de Educação Permanente ou virtualmente, na Comunidade de Práticas 

(BRASIL, 2015a). 

 

5.1.1 Adesão e Permanência no Programa  
 
 

 O Ministério da Saúde, com o objetivo de qualificar toda a Atenção 

Básica do País, a partir de um processo pactuado de forma tripartite, permite a 

adesão ao PMAQ-AB das equipes de Saúde da Família, estratégia prioritária para 

expansão e fortalecimento da AB no Brasil, e também de equipes de Atenção 

Básica organizadas em outras modalidades, contanto que cumpram os 

pressupostos e exigências previstas no programa. Dessa maneira, todas as 

equipes de saúde da atenção básica, incluindo as de saúde bucal, em diferentes 

modalidades, poderão aderir ao PMAQ-AB desde que se encontrem em 

conformidade com os princípios da Atenção Básica (BRASIL, 2011b). 

As adesões serão voluntárias e pressupõem um processo inicial de 

pactuação entre equipes de Atenção Básica e gestores municipais, que devem 

anteceder a formalização de adesão dos municípios com o Ministério da Saúde. O 

processo de adesão ao PMAQ-AB será permanente e não haverá data limite para 

as Equipes de Atenção Básica e os gestores municipais ingressarem no 

programa, excetuando os sete meses que antecedem as eleições municipais.  

Portanto, nos anos em que ocorrerem eleições municipais, o Sistema de 

Gestão de Programas do Departamento de Atenção Básica (SGDAB) estará 

aberto para a adesão ao PMAQ-AB até o final do mês de fevereiro. Contudo, cada 

município somente poderá realizar a adesão de nova(s) equipe(s) de Atenção 
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Básica ao programa uma vez por ano, com intervalo mínimo de seis meses entre 

uma adesão e outra. 

 É importante lembrar que essa etapa não impedirá a homologação da 

adesão do município ao PMAQ-AB, nem o início das transferências dos recursos 

vinculados ao programa. No entanto, o carregamento eletrônico dos documentos 

digitalizados que comprovam que o município informou sua adesão aos 

colegiados mencionados será condição para a solicitação do processo de 

avaliação externa, a ser realizada na fase quatro do PMAQ-AB.  

No que diz respeito às condições para a permanência no programa, os 

municípios serão descredenciados do PMAQ-AB e deixarão de receber os 

incentivos financeiros nas situações em que a gestão municipal não formalizar, 

via Sistema de Gestão de Programas do Departamento de Atenção Básica 

(SGDAB), o pedido de avaliação externa no período máximo de seis meses para 

o primeiro ciclo e de 18 meses para os próximos ciclos do programa. Nesses 

casos, os municípios ficarão ainda impedidos de aderir ao programa por um 

período de dois anos. Esse mecanismo procura evitar adesões sem compromisso 

efetivo com o cumprimento integral do ciclo de qualidade do programa. 

 

5.1.2 Estratégia de Autoavaliação  
 

O Ministério da Saúde ressalta que a autoavaliação é o ponto de partida 

da fase de desenvolvimento, uma vez que os processos orientados para a 

melhoria da qualidade devem iniciar-se pela identificação e reconhecimento, pelas 

próprias equipes, das dimensões positivas e também problemáticas do seu 

trabalho, produzindo sentidos e significados potencialmente 

facilitadores/mobilizadores de iniciativas de mudança e aprimoramento (BRASIL, 

2011c). 

Diante de todo este contexto, cunha-se que avaliar pode significar a 

formação de opinião e a emissão de juízo de valor sobre determinado assunto, e, 

frequentemente, a temática avaliação está associada a aspectos negativos como 

punição e eliminação daqueles que não alcançaram determinado resultado.  

O PMAQ-AB busca contribuir para a superação desses vieses e situa a 

autoavaliação como instrumento que estimula o coletivo a colocar seu processo 
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de trabalho em análise e a pensar modos de mudá-lo para superar problemas e 

alcançar objetivos pactuados por esse mesmo coletivo.  

Trata-se de um processo que pretende orientar permanentemente a 

tomada de decisões, constituindo-se como uma ação central para melhoria da 

qualidade das ações de saúde. No âmbito do programa, recomenda-se que a 

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

padrões de qualidade, ou seja, por um conjunto de declarações acerca da 

qualidade esperada quanto à estrutura, aos processos e aos resultados das 

ações da Atenção Básica, configurando-se, assim, como ferramenta de potencial 

pedagógico de caráter reflexivo e problematizador que abre possibilidades de 

construção de soluções a partir da identificação de problemas.  

Considerando a complexidade e relatividade inerente ao conceito de 

qualidade, que varia de acordo com o contexto histórico, político, econômico, 

científico e cultural da sociedade (UCHIMURA; BOSI, 2012), é desejável que o 

instrumento de autoavaliação utilizado contemple os diferentes pontos de vista 

dos atores envolvidos, usuários de saúde, profissionais e gestores entendendo 

que todos são corresponsáveis pela qualificação do SUS.  

Os processos autoavaliativos devem ser constituídos não apenas pela 

identificação de problemas, mas também pela realização de intervenções no 

sentido de superá-los. Não sendo possível intervir em tudo aquilo que se julga 

necessário a considerar tempo, recursos, questões políticas etc, são 

fundamentais que sejam estabelecidas prioridades de investimento, para, a partir 

do reconhecimento das prioridades, serem construídas estratégias de ação com 

iniciativas concretas para a superação dos problemas identificados (BRASIL, 

2011e). 

Desse modo, processos autoavaliativos comprometidos com a melhoria 

contínua da qualidade poderão potencializar os demais processos da fase de 

desenvolvimento do PMAQ-AB, na medida em que contribuirá, além de outras 

coisas, para a identificação das maiores necessidades para a educação 

permanente e o apoio institucional.  

Nesse sentido, a autoavaliação não deve ser encarada como ocasião de 

pouca relevância, tampouco como momento angustiante que poderá resultar em 

punições ou desmotivação dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, para que possa 
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se constituir como ação crítico-reflexiva, é importante que a autoavaliação seja 

realizada entre pares, coletivamente, considerando todos os atores envolvidos 

com a atenção básica em seus diferentes âmbitos (BRASIL, 2011a). 

Com base no resultado da autoavaliação, serão identificadas as 

situações que precisam ser revistas e/ou modificadas. Considerando tudo isso, o 

DAB oferecerá um instrumento autoavaliativo Autoavaliação para a Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) construído a partir da revisão 

e adaptação de diversificadas ferramentas utilizadas e validadas nacional e 

internacionalmente.  

Cumpre destacar que a ferramenta ofertada pelo Ministério da Saúde 

poderá ser combinada com outras, cabendo aos gestores municipais e às equipes 

de atenção básica definir o uso do(s) instrumento(s) ou ferramenta(s) que se 

adéquem à sua necessidade e realidade. Sua elaboração foi orientada a partir do 

princípio de que todos os serviços de atenção básica possam utilizá-la. 

Em seguida trataremos dos resultados obtidos com intuito de 

caracterizar o PMAQ-AB. 

 

5.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PMAQ-AB 

 
O PMAQ-AB trabalha com um sofisticado escopo de parâmetros que, de 

maneira resumida, consiste dos indicadores de desempenho e de monitoramento, 

contratualizados com municípios e equipes na Fase 1, e uma gama de padrões 

de qualidade, utilizados em parte no momento de autoavaliação e no todo, 

quando da Avaliação Externa (BRASIL, 2012b).  

Em todos os casos, os parâmetros estão determinados nos documentos 

oficiais pesquisados e, portanto, os trabalhadores das equipes de atenção básica 

não possuem qualquer possibilidade de participar de sua formulação, o que 

reforça a alienação do trabalho e a Racionalidade Gerencial Hegemônica 

(CAMPOS, 2007).  

Nos documentos pesquisados, há uma clara referência ao uso do PMAQ-

AB no contexto de um modelo de gestão por resultados, em que a missão do 

Sistema Único de Saúde seria garantir o acesso e a qualidade da atenção à 

saúde para toda a população brasileira (ALENCAR et al., 2012, p. 8).  
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Trabalha-se, portanto, no PMAQ-AB, com a perspectiva de introjeção de 

missão e valores nos trabalhadores, valores estes que, segundo a interpretação 

feita do Manual Instrutivo do PMAQ-AB, foram construídos na forma de 

indicadores e padrões de qualidade, ‘buscando sinergia entre o PMAQ e as 

prioridades pactuadas pelas três esferas de governo’ (BRASIL, 2012b, p. 25).  

No mesmo sentido, é possível perceber a exigência de um compromisso 

ético-político, presente, por exemplo, no trecho: “Estimular [...] a responsabilidade 

sanitária dos profissionais e gestores de saúde com a melhoria das condições de 

saúde e satisfação dos usuários” (BRASIL, 2012b, p. 8).  

A estratégia para este estímulo, como é da característica deste modelo de 

gestão, é a introdução de indicadores e padrões de qualidade que possam induzir 

este compromisso nos trabalhadores, uma vez que serão cobrados. Mais do que 

induzir “padrões de boas práticas” (BRASIL, 2012b, p. 8), busca-se aqui, também, 

trabalhar com a modulação do perfil profissional.  

Para Pinto, Sousa e Florêncio (2012), a adesão e a contratualização 

individualizada por equipe tentaram introduzir um dispositivo concreto de 

viabilização do reconhecimento intersubjetivo dos indivíduos, que devem se 

responsabilizar pelo conjunto de ações capazes de promover a ampliação do 

acesso e da qualidade da atenção básica. 

 A expectativa de um ‘reconhecimento intersubjetivo dos indivíduos’, para 

que se responsabilizem pelo conjunto de ações pensadas pelos formuladores do 

programa, também constitui evidência da tentativa de introjeção de missão e 

valores. O foco no exterior é claramente identificado em várias passagens dos 

documentos oficiais analisados, a começar pela repetida referência à ‘satisfação 

do usuário’ (BRASIL, 2011, 2012b, 2012c, 2012d).  

Aqui é possível construir uma analogia entre o usuário do SUS e o 

‘cliente’ da empresa privada. A satisfação da clientela é um dos elementos 

centrais do PMAQ-AB (PINTO; SOUSA; FLORÊNCIO, 2012). Entretanto, o foco 

no exterior verificado nos parâmetros do PMAQ-AB transcende o componente 

‘satisfação da clientela’, uma vez que boa parte dos padrões de qualidade remete 

a resultados (política de gestão por resultados) verificáveis externamente.  

Pelo instrumento de avaliação externa (BRASIL, 2012c), sempre que 

possível, é solicitada prova documental da realização do padrão de qualidade em 
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questão. O próprio momento avaliativo é denominado Avaliação Externa, uma vez 

que experts oriundos de instituições de ensino e pesquisa vêm verificar, in loco, 

as evidências de que os resultados esperados foram efetivamente alcançados. O 

componente autonomia outorgada também se encontra presente na análise dos 

documentos oficiais pesquisados.  

No Manual Instrutivo do PMAQ-AB, o termo autonomia aparece remetido 

às dimensões de educação permanente e apoio institucional. No primeiro caso, 

reforça que é preciso, para a transformação do modelo de atenção, que, entre 

outras, os trabalhadores tenham “maior capacidade de análise, intervenção e 

autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras” (BRASIL, 2012b, 

p. 46).  

No segundo caso, encontra-se a referência de que o “apoio institucional 

na saúde deve buscar, portanto, a democracia institucional, a ampliação dos 

graus de autonomia dos sujeitos, a defesa da vida e dos princípios e diretrizes do 

SUS” (BRASIL, 2012b, p. 47). 

Percebe-se, portanto, que há um claro estímulo para que as equipes de 

atenção básica produzam soluções inovadoras, para atingir os resultados 

esperados pelos formuladores do programa, constituindo exemplo inequívoco da 

prática da autonomia outorgada. Por fim, o componente de especialização flexível 

também se encontra muito presente nos documentos analisados, em especial, no 

documento AMAQ (BRASIL, 2012a), que define os padrões de qualidade. Existe 

um padrão de qualidade específico que remete à questão da formação, tanto do 

ponto de vista da titulação dos profissionais quanto do ponto de vista de suas 

“habilidades e competências”. 

 

5.2.1 Quanto ao Modo de Condução 
 

O PMAQ-AB constitui um instrumento de avaliação bastante complexo, 

com vários momentos. Entre estes, dois em especial configuram momentos 

avaliativos: o momento da autoavaliação (primeira dimensão da Fase 2) e o 

momento da Avaliação Externa (Fase 3).  

Para o momento da autoavaliação, o PMAQ-AB permite um processo 

mais livre, embora tenha a recomendação/oferta da utilização da AMAQ (BRASIL, 

2012a) como instrumento. Sua utilização não é, portanto, exigida, mas se mostra 
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particularmente útil, na medida em que define parte dos padrões de qualidade que 

serão utilizados para a avaliação externa.  

Cabendo frisar que o momento de avaliação externa, por sua vez, pode 

ser considerado, efetivamente, o ato avaliativo propriamente dito. Dizemos isto 

porque a fase de autoavaliação é considerada neste momento, e pontua na 

classificação final em um sistema binário: foi feita ou não foi feita.  

Para que se pontue, neste caso, a equipe deve apresentar ao avaliador 

externo documento comprobatório desta realização (ata de reunião de equipe, por 

exemplo). Se puder comprovar que fez uma autoavaliação, a equipe recebe os 

pontos atribuíveis (10% do total); se não houver esta comprovação, não recebe os 

pontos.  

Assim, para efeito do resultado da avaliação, pouco importa o produto da 

autoavaliação. A avaliação externa é composta por quatro módulos, distintos pelo 

método de coleta de dados: no módulo 1, o avaliador irá observar as condições 

de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da Unidade Básica de 

Saúde; no módulo 2, caberá ao avaliador entrevistar o trabalhador designado pela 

equipe para esse momento a este serão feitas perguntas sobre o processo de 

trabalho e sobre a organização do cuidado ao usuário, bem como lhe serão 

solicitados os documentos comprobatórios, conforme o padrão de qualidade em 

questão; no módulo 3, o avaliador entrevistará um usuário do serviço, buscando 

as informações referentes à satisfação do mesmo; e o módulo quatro consiste da 

consulta online de questões complementares aos módulos anteriores, que 

deverão ser respondidas pelos gestores ou pelos trabalhadores (a depender da 

atribuição) na plataforma eletrônica do programa.  

Diante do exposto, percebe-se que, na Avaliação do Desempenho do 

Trabalhador prescrita pelo PMAQ-AB, há uma possibilidade menor de arbítrio 

gerencial. Talvez o momento em que isto possa acontecer não seja na condução 

da avaliação, mas na fase de adesão/contratualização.  

Entretanto, como afirmam Pinto, Sousa e Florêncio (2012), a necessidade 

de que a equipe também assine a adesão e contratualize os indicadores de 

desempenho e monitoramento constitui um potencial de defesa dos trabalhadores 

contra o arbítrio gerencial. Tampouco se observa a pressão exercida pelos pares 

no ato de condução da avaliação, uma vez que a relação direta existente é entre 
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o avaliador externo e um representante da equipe (Módulo 2 da avaliação 

externa). 

No próximo subtítulo retratará sobre análise do conteúdo do programa 

nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica em relação ao 

sistema de recompensas. 

 

5.2.2 Quanto ao Sistema de Recompensas 
 
 

O caráter competitivo do PMAQ-AB fica explícito em seu modo de 

configuração do pagamento do componente de qualidade do PAB, variável em 

função do desempenho obtido pelas equipes da atenção básica. Assim, utiliza-se 

a técnica estatística de agrupamento, para classificar as equipes da atenção 

básica pertencentes a um mesmo estrato em quatro categorias possíveis: muito 

acima da média; acima da média; na média; e abaixo da média ou insatisfatório.  

Com as mudanças introduzidas pela Portaria 535/2013 (BRASIL, 2013), a 

categoria insatisfatória fica restrita às equipes de serviços/unidades que não 

cumprem os requisitos mínimos de permanência. As demais possibilidades de 

classificação referem-se à distância em relação à média, calculada por desvios-

padrão, de forma que sempre haverá equipes classificadas nas três categorias, 

sendo impossível a hipotética situação de todas as equipes receberem 100% do 

componente de qualidade do PAB Variável (pois, para que se fique ‘muito acima 

da média’, é necessário que outras equipes estejam na média e abaixo dela).  

Se todas as equipes atingissem a nota máxima, estariam todas na média 

e, portanto, fariam jus a apenas 20% do valor relativo ao referido componente. 

Este é o valor que é repassado às equipes quando da adesão, ou seja, um 

desempenho máximo de todas as equipes (situação ideal) não representaria 

nenhum investimento a mais nessas equipes.  

O PMAQ-AB, a priori, não prevê um sistema de recompensas que atinja 

diretamente o trabalhador da equipe de Atenção básica. O componente de 

qualidade do PAB Variável é um recurso transferido diretamente do Fundo 

Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde correspondente. Embora 

nos documentos oficiais não haja previsão de remuneração por desempenho, 

existem experiências, em alguns municípios, em que os recursos do componente 



57 
 

 
 

de qualidade do PAB Variável são empregados, no todo ou em parte, em 

bonificação no rendimento dos trabalhadores.  

Segundo informação constante do sítio do DAB na internet, a implantação 

do PMAQ-AB “é uma oportunidade de viabilizar ou instrumentalizar a adoção de 

mecanismos de remuneração por desempenho”. 

Uma vez que se trata de um programa em nível nacional, não é de 

responsabilidade do Ministério da Saúde a contratação e remuneração direta de 

trabalhadores da Atenção Básica à Saúde.  

Avaliação do desempenho do trabalhador como forma peculiar de 

prescrição do trabalho: uma análise do PMAQ-AB o mecanismo disponível é uma 

política de indução e estímulo, conforme se verifica nos trechos supracitados. Se 

a remuneração por desempenho é apenas uma ‘oportunidade’ a ser viabilizada 

pelos municípios, há que se refletir sobre que mecanismos de motivação são 

verificáveis para que os trabalhadores de municípios que não adotam a 

remuneração por desempenho vinculada aos recursos oriundos do PMAQ-AB 

possam se engajar no programa.  

Boa parte dos municípios, se não revertem diretamente aos trabalhadores 

das suas equipes de atenção básica, pelo menos, parte do componente de 

qualidade do PAB Variável, o fazem indiretamente com investimentos que podem 

significar uma melhoria das condições de trabalho. Não se pode também 

descartar a potência das recompensas simbólicas.  

Para Lima (1996, p. 24), “ou sua função é de sustentar positivamente o 

comportamento” e, portanto, tais recompensas têm uma importância especial para 

as empresas que as adotam. Podemos pressupor que haveria um efeito similar 

em sua adoção nos serviços públicos de Atenção Básica à Saúde. A forma de 

concorrência estabelecida pelo PMAQ-AB não é individual, mas sim por equipes.  

Neste cenário, a pressão exercida pelos pares adquire as características 

de cobrança pelos pares, em que há uma cobrança mútua entre os trabalhadores, 

uma vez que o desempenho individual de um trabalhador pode comprometer o 

resultado final de toda a equipe. Tomem-se, por exemplo, os indicadores 

previstos na fase de contratualização, dentro da área estratégica ‘produção geral’ 

(BRASIL, 2012b).  
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Esta área comporta 12 indicadores, sendo que quatro deles são 

considerados indicadores de desempenho e, portanto, são utilizados no cálculo 

do resultado de certificação da equipe. Entre os doze indicadores, existem os que 

são relativos ao trabalho dos profissionais médico, enfermeiro e agente 

comunitário de saúde.  

Entretanto, dentre os quatro indicadores de desempenho, todos são 

relativos ao trabalho do profissional médico: (1) média de consultas médicas por 

habitante; (2) proporção de consultas médicas para cuidado 

continuado/programado; (3) proporção de consulta médicas de demanda 

agendada; e (4) proporção de consultas médicas de demanda imediata.  

Neste exemplo específico, todo o resultado da equipe nesta área 

estratégica depende do desempenho do profissional médico. Desta forma, toda a 

cobrança sobre o mau desempenho, por parte da equipe, será feita também sobre 

o profissional médico. Estima-se que este exemplo seja suficiente para 

demonstrar de que forma a cobrança pelos pares pode atuar dentro do PMAQ-

AB. 

Por fim, trataremos agora dos resultados que visam demonstrar os 

parâmetros previstos no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) que favorecem as práticas avaliativas 

no cotidiano das instituições e serviços de saúde. 
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6. DISCUSSÃO 

 

No desenvolvimento dos estudos, realizou-se uma revisão criteriosa dos 

artigos, incluindo os títulos, resumos e palavras-chave de todas as publicações 

completas localizadas pela estratégia de busca como: BDENF, Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo) Pubmed e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde), para posteriormente verificar sua adequação aos critérios 

de inclusão do estudo. A partir da coleta de dados dos artigos científicos utilizados 

nesse estudo foi possível realizar as análises sobre avaliação do Programa 

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

Ao final do refinamento da captação dos artigos nas bases de dados de 

periódicos foram selecionados 05 artigos, que se adequaram à pesquisa e, por 

isso, compuseram o corpus de análise conforme pode ser visto no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Distribuição das publicações segundo o Ano de publicação, autor (es), periódicos, título do estudo, objetivo, metodologia e resultado e/ou 
conclusão das produções científicas de 2014 a 2019. 

Ano Autor (es) 
 

Periódicos 
Título Objetivo 

Metodolo

gia 
Resultados Conclusão 

 

 

2014 

 

Linhares, 
P.H.A; 
LIRA, G.V; 
ALBUQUE
RQUE, 
I.M.N 

 

 
 
 
 
 

Saúde Debate 

 
Avaliação do 
Programa Nacional 
de Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção Básica no 
estado do Ceará 

 
Avaliar o processo 
de implantação do 
Programa Nacional 
de Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção Básica no 
Estado do Ceará. 

 
 
 
 
Pesquisa 
documen- 
tal e 
entrevista 
estrutura-
da. 

O estudo apontou que a 
implantação do Programa se 
deu de forma verticalizada 
pelo Ministério da Saúde, que 
há necessidade de 
readequação dos recursos 
humanos, tecnológicos e 
financeiros, além da melhoria 
da participação do Estado no 
financiamento da Atenção 
Básica. 

Portanto, é importante 
que outras pesquisas 
deem continuidade à 
proposta aqui trabalhada, 
de forma a proporcionar 
uma contribuição à 
Melhoria do Acesso e 
Qualidade da Atenção 
Básica. 

 

 

 

2019 

 
 
 
 
 
ROCHA, 
P.A.S da et 
al 

 
 
 
 
 
 

APS em Revista 

 
Programa Nacional 
de Melhoria da 
Qualidade e do 
Acesso da Atenção 
Básica: avaliando o 
processo de 
trabalho das 
equipes do Espírito 
Santo 

 

 
Avaliar o processo 
de trabalho das 
equipes de Atenção 
Básica 
participantes do 
primeiro ciclo do 
PMAQ-AB no 
Espírito Santo 

 
 
 
 
 
Estudo 
descritivo 
de 
abordage
m 
quantitativ
a 

 
As equipes avaliadas, 87,9% 
realizaram o planejamento das 
ações; 80,5% relatam receber 
apoio para o planejamento e 
organização do processo de 
trabalho; 96,9% realizam 
reunião de equipe; e 75,1% 
receberam o apoio matricial. 

Ainda que algumas 
dimensões tenham 
apresentado baixos 
percentuais, observa-se 
que as equipes do 
Espírito Santo têm 
planejado e organizado o 
processo de trabalho com 
a realização da 
autoavaliação para esse 
fim, recebido apoio 
institucional, realizado 
reuniões de equipe e 
recebido apoio matricial. 

 

 

2014 

 
 
PINTO, 
H.A; 
SOUSA, 
A.N.A de S; 
FERLA, 

 

 

Saúde em Debate 

O Programa 
Nacional de Melhoria 
do Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção Básica: 
várias faces de uma 
política inovadora 

Contextualizar a 
formulação do 
Programa Nacional 
de Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção Básica 

 
 
 

Qualitativ
a e 

Quantitati
va 

No âmbito federal, à Atenção 
Básica e um percurso inovador 
no que se refere ao conteúdo 
da política, à mobilização local 
e à produção de uma cultura 
de monitoramento e avaliação 
embasada na utilização de 

Análise mais próxima de 
experiências e da 
realidade local permitirá, 
em estudos futuros, 
dimensionar o efeito 
concreto do que, neste 
artigo, foram destacadas 
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A.A  (PMAQ-AB) indicadores de auto avaliação 
e de Avaliação Externa. 

como características de 
um processo de âmbito 
nacional. 

 

 

 

2018 

 
 
 
 
LEMOS, 
L.M.A; 
PRADO, 
N.M.B de;  
MEDINA, 
M.G 

 
 
 

 
 

Soc e Cul 

Programa Nacional 
de Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção Básica 
(PMAQ-AB): 
modelização da 
política no âmbito 
nacional 

Identificar os 
elementos 
constituintes do 
arcabouço teórico 
do PMAQ-AB e, 
assim, sistematizar 
o modelo lógico 
deste programa 

 
 
 
Revisão 
de 
Literatura 
Normativa 

A análise de documentos 
permitiu a sistematização de 
três subtópicos que 
constituíram os resultados, 
quais sejam: reconhecimento 
da necessidade do programa, 
formulação da proposta e 
modelo teórico lógico do 
PMAQ-AB no Brasil. 

Este artigo procurou 
descrever a principal 
dimensão, os objetivos 
pretendidos, bem como 
as atividades e os 
principais resultados a 
curto e longo prazo, além 
de elaborar, com base 
nesses elementos, o 
modelo lógico do PMAQ-
AB no âmbito nacional. 

 

 

 

2018 

 
 
 
RODRIGU
ES, P.P et 
al 

 
 
 

 
Revista Contexto & 

Saúde 

Processo de 
avaliação do 
programa nacional 
de melhoria do 
acesso e da 
qualidade da 
atenção básica: 
revisão integrativa 
 

Analisar aspectos 
de implantação do 
PMAQ-AB como 
sistema de 
avaliação 
profissional na APS 

 
 
 
Revisão 
Integrati-
va 

Os resultados mostraram que 
o processo de avaliação da 
atenção profissional faz parte 
desse programa, levando a 
busca pela melhoria na 
prestação de cuidados.  

Destaca-se que o estudo 
apresenta como 
limitações o número 
restrito de bases, 
sugerindo-se pesquisas 
mais amplas sobre a 
temática e que abordem 
minunciosamente os 
componentes da equipe e 
seu desempenho. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Diante dos artigos apresentados no Quadro 4, os quais foram elencados 

em ordem numérica, destacando-se a sua identificação por ano de publicação, 

autores, títulos, objetivo geral, metodologia, alguns resultados e a conclusão que 

os autores chegaram. 

Após as leituras e registros das informações, observou-se que: a 

avaliação da efetividade de políticas públicas e dos programas de saúde engloba 

múltiplas abordagens e bases teóricas, além de interesses e atores diversos, que 

podem ser complementares, ou refletir contrastes de recorte e formulação do 

objeto de estudo.  

Linhares, Lira e Albuquerque (2014), afirmam que o modelo lógico da 

teoria do Programa é um instrumento básico e pode ser utilizado em diversos 

estudos na área de avaliação de políticas públicas, servindo como subsídio para a 

construção de indicadores de desempenho e outros mecanismos de avaliação. 

Porém, a análise da validade do desenho do Programa deve ser realizada 

como indicação para testar o modelo proposto e identificar possíveis pontos 

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

(PMAQ-AB). 

O estudo de Lemos, Prado e Medina (2018), descrevem que o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), 

instituído pelo Ministério da Saúde em 2011, é um exemplo de aplicação da 

gestão por resultados e da avaliação de desempenho. Por meio deste modelo de 

gestão, o PMAQ-AB tem buscado ampliar o acesso e melhorar a qualidade da 

atenção básica no Brasil.  

De certo, Barbosa (2018) relata que o PMAQ-AB entrou em cena como 

um programa estruturado para remodelar aspectos essenciais da Assistência 

Básica a Saúde, visando alcançar diversos níveis dentro das UBS. O Programa 

em questão surgiu como uma possibilidade de atuar com efetividade em todas as 

esferas, bem como melhoria das condições do cuidado em saúde que perpassam 

a assistência e seus microprocessos. 

Diante disso, a implantação do Programa em nível local prevê quatro 

etapas distintas, que se complementam e se conformam em um ciclo contínuo de 

melhoria do acesso e da qualidade da ABS. As 4 (quatro) etapas, são:  
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1) adesão e contratualização;  

2) desenvolvimento;  

3) avaliação externa; e,  

4) recontratualização.  

As ações de alimentação e nutrição desenvolvidas pelas equipes que 

aderiram ao PMAQ-AB também precisam ser organizadas e desenvolvidas 

segundo a lógica de gestão por resultados e a avaliação de desempenho, com 

vistas à garantia do acesso e da qualidade da atenção nutricional à população 

sob sua responsabilidade.  

Conforme o Ministério da Saúde (2012) ressalta que esta esfera até então 

inexplorado, constitui uma prioridade no atual processo de fortalecimento da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nesse movimento, o gestor nacional 

instituiu o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), de acordo com a Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, 

que contempla 47 indicadores que estão vinculados ao processo de avaliação 

externa e serão utilizados para classificar as Equipes de Atenção Básica.  

Este Programa, que pode permitir a ampliação do acesso e melhoria da 

qualidade da Atenção Básica em todo o Brasil é uma das principais diretrizes 

atuais do Ministério da Saúde. Essa diretriz tendo como objetivo principal induzir à 

ampliação do acesso e à melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia 

de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de 

maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à Atenção Básica em Saúde (BRASIL, 2012).  

Como constituinte da nova Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, o 

desfecho do PAMQ-AB está condicionado à sua capacidade de mobilizar os 

atores locais em prol de transformações das condições e práticas de atenção, 

gestão e participação orientada por diretrizes pactuadas nacionalmente.  

Essa PNAB depende, fundamentalmente, do fomento de espaços de 

diálogo/problematização/negociação/ gestão da mudança entre equipes, gestores 

e usuários, com potência de produzir mudanças concretas na realidade cotidiana 

dos serviços (PINTO; SOUSA; FLORÊNCIO; 2012).  
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Em síntese, o PMAQ-AB está organizado em 4 (quatro) fases que se 

complementam e que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da 

qualidade da Atenção Básica (AB), são elas:  

1) adesão e contratualização;  

2) desenvolvimento;  

3) avaliação externa; e,  

4) recontratualização (BRASIL, 2012).  

Corroborando com a pesquisa de Rodrigues et al. (2018), a avaliação dos 

serviços de saúde com ênfase na qualidade da assistência conquistou espaço no 

Brasil no final da década de 1990 com o fortalecimento do controle social e a 

valorização da participação da comunidade nas ações de planejamento e 

avaliação. 

Pinto, Sousa e Florêncio (2012) destacam que, mesmo sendo um 

programa novo e com pouco tempo para a adesão e, ainda, tendo menos de 

sessenta dias, na época de implantação, mais de 70% dos municípios brasileiros 

ingressaram no PMAQ-AB, revelando uma aceitação surpreendente de adesão 

voluntária que exigia uma série de pré-tarefas e a assunção de diversos 

compromissos.  

Venâncio et al. (2014) mostra em seu estudo que a Avaliação para a 

Melhoria da Qualidade (AMQ) da Estratégia de Saúde da Família (ESF) objetiva 

propor novas alternativas específicas de sondagem dos serviços de saúde aos 

municípios, em um processo de autoavaliação que favorece a melhoria constante 

do serviço tanto para o gerente quanto para os profissionais de saúde.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), este Programa, que pode 

permitir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da Atenção Básica em 

todo o Brasil é uma das principais diretrizes atuais do Ministério da Saúde. Tem 

como objetivo principal induzir à ampliação do acesso e à melhoria da qualidade 

da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 

nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.  

A partir das evidências encontradas neste estudo, aponta-se que o 

PMAQ-AB, mesmo que isto não seja visto de forma consciente pelos gestores, 
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tem sido uma ferramenta importante na gestão dos recursos destinados à saúde, 

auxiliando e contribuindo com melhorias como:  

 a implantação da comissão de gerenciamento de risco;  

 a padronização da assistência de enfermagem;  

 o estabelecimento de controles no setor de regulação, facilitando o 

encaminhamento para as especialidades, reduzindo filas;  

 controles implantados na coleta de exames laboratoriais, favorecendo a 

segurança do paciente; e, 

 a organização do processo de trabalho (implantação de normas e 

rotinas, !manuais, protocolo assistenciais) garantindo a gestão da qualidade e, 

consequentemente, melhorando o desempenho dos indicadores de saúde. 

Em conformidade com Rocha et al. (2019), é fundamental notar que 

qualidade e melhoria do acesso não devem ser enxergadas como estigmas de 

menor importância, pelo contrário, salienta-se que o objetivo não é realizar uma 

busca etimológica sobre o uso das palavras, mas substantiva de perceber em um 

contexto maior de que forma as concepções são utilizadas.  

O sentido desses termos está no uso das práticas concretas e em seus 

efeitos políticos. No caso da melhoria do acesso e da qualidade, tais elementos 

são válidos, especificamente quando passamos a refletir sobre a perspectiva do 

trabalhador, que ao produzir, também deve ter plenas condições de usufruir, não 

apenas de uma saúde de qualidade, mas de moradia, trabalho, educação, etc. 

O Estado brasileiro toca na esfera da qualidade, mas não deixa explícito 

de qual sentido de qualidade está se referindo, uma vez que, na linguagem 

administrativa a qualidade pode ser tanto associada ao produto final, como 

também, a insumos, a partes de um processo administrativo.  

Em vista disso, dentro de uma lógica semelhante a industrial, o Programa 

apresenta diretrizes que visam definir parâmetros de qualidade, levando em 

consideração as diferentes realidades de saúde, como:  

 estímulo ao processo de melhoria contínua dos padrões de qualidade e 

indicadores de acesso e da qualidade associados à gestão, trabalho e resultados 

alcançados pelas equipes de atenção básica à saúde;  
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 envolvimento das gestões municipais, estaduais e federais, junto às 

equipes de saúde e a comunidade para a promoção de mudanças culturais em 

torno da gestão e da qualificação dos serviços ofertados; e, 

 desenvolvimento da cultura de planejamento, negociação e 

contratualização para o uso dos recursos atrelados a metas.  

Em relação à melhoria dos programas voltados para a ampliação do 

acesso e a melhoria da qualidade dos serviços e programas de saúde, destaca-se 

o PMAQ-AB, o qual procura garantir que este nível de atenção se configure como 

sendo a porta de entrada para os serviços de saúde. Esse processo de avaliação 

da atenção profissional faz parte desse Programa, levando à busca pela melhoria 

na prestação de cuidados. 

Neste sentido, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB) apresenta-se como ferramenta de fundamental importância 

para o diagnóstico situacional. Na terceira fase do Programa (avaliação externa), 

estão as definições do conjunto de ações que visam investigar as condições de 

acesso e de qualidade da atenção, constituindo um primeiro esforço de 

reconhecimento da instauração do Programa na rotina da Assistência Básica à 

saúde.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou realizar uma análise do Programa de Melhoria 

do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) sob a ótica das políticas 

públicas, evidenciando os parâmetros do que favorecem as práticas avaliativas no 

cotidiano das instituições e serviços de saúde.  

Neste ínterim, se observa que o PMAQ-AB possui grande importância no 

monitoramento, não só dos indicadores do acesso e da qualidade da Atenção 

Básica, pois reflete diretrizes, princípios e correntes expressados pela política de 

atenção básica, na medida em que divulga padrões avaliativos que traduzem 

imagens-objetivo do modelo da atenção básica. 

Observa-se também que a Política Nacional de Atenção Básica está 

norteada pela corrente das ações programáticas/vigilância, na medida em que 

preconiza a atuação sobre os determinantes sociais do território, explicitando a 

corrente em defesa da vida, pois ressalta aspectos estruturantes e dependentes 

da organização de microprocessos como a viabilização do acesso, o acolhimento, 

o vínculo e a responsabilização, a resolubilidade e a autonomia. 

Considerando o objetivo geral deste estudo, sob a ótica da expansão da 

relevância da avaliação de políticas e programas sociais, o PMAQ-AB 

acompanhou a necessidade de legitimar determinadas políticas e prover a gestão 

mais racional das mesmas, no sentido de propiciar a gestão mais efetiva, eficiente 

e equânime de políticas sociais questionadas quanto ao alcance de resultados 

pretendidos, e quanto à legitimidade e relevância para atacar problemas sociais 

complexos. 

Na saúde, destaca-se a inserção da agenda da avaliação nas políticas 

sociais a partir de sua associação ao planejamento e uso racional de recursos 

públicos. Neste ponto o PMAQ-AB pode ser de grande valia para garantir que os 

recursos conquistados por cada equipe de saúde cheguem até ela e sejam 

investidos exclusivamente na melhoria do acesso e da qualidade dos serviços. 

Nisso reside à necessidade de garantir a sustentabilidade do Programa. 

Considerando os objetivos específicos propostos, a partir dos resultados 

obtidos, em suma, foi possível concluir que esta política está atingindo o seu 

objetivo aumentando a acessibilidade e a qualidade deste nível de atenção, o que 



68 
 

 
 

concerne esta pesquisa possibilitou concluir, com base nos referenciais teóricos 

adotados.  

Entre os programas voltados para a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade dos serviços e programas de saúde, destaca-se o PMAQ-AB, o qual 

procura garantir que este nível de atenção se configure como sendo a porta de 

entrada para os serviços de saúde. O processo de avaliação da atenção 

profissional faz parte desse Programa, levando à busca pela melhoria na 

prestação de cuidados. 

Quanto à evolução das políticas públicas no Brasil, observa-se que a 

gestão federal do SUS propõem uma série de medidas avaliativas propostas 

dirigidas à institucionalização da avaliação em saúde. Encontra-se nesse cenário: 

avaliações de programas e serviços de saúde; avaliações de desempenho e 

instrumentos de gestão por resultados; cenário no qual insere-se o PMAQ-AB 

com um discurso modernizador da institucionalização da avaliação na atenção 

primária à saúde, todos sob o pretexto de qualificação das ações de saúde.  

Cabendo observar que o discurso do Programa aponta ainda para um 

fortalecimento do papel do Estado enquanto mensurador da eficácia do trabalho 

em saúde, através da noção de avaliação do desempenho. 

Quanto à caracterização do PMAQ-AB, o estudo possibilitou:  

 observar características facilitadoras como a centralidade da atenção 

básica na agenda da saúde municipal para 100% de cobertura ESF;  

 a estruturação do planejamento municipal de saúde que inclui todos 

os níveis operacional (equipes de atenção básica), tático (gestão dos distritos 

sanitários e gerências do nível central) e estratégico (nível central da gestão-

Secretaria Municipal de Saúde), desde a realização do diagnóstico aos 

desdobramentos referentes às programações anuais de saúde e planejamento 

das Unidades Básicas de Saúde;  

 alinhamento do modelo de gestão pela qualidade com as premissas 

de gestão da qualidade do PMAQ-AB; 

 protagonismo do apoio institucional no desenvolvimento de ações de 

planejamento, monitoramento e avaliação; e,  

 gestão participativa. 
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Quanto à análise dos parâmetros, observou-se que o Programa de 

Saúde, embora seja considerado recente, implica o monitoramento e avaliação e 

melhorias da gestão, podendo ser compreendido como intervenção avaliativa da 

gestão federal para a melhoria da qualidade da atenção e da gestão.  

Por meio da utilização de parâmetros normativos e teóricos, sob a 

perspectiva avaliativa, pode ser considerado avaliação normativa, e avaliação 

para a decisão, de finalidade formativa e abordagem sistêmica, voltada para 

aferição do desempenho de equipes de atenção básica.  

Pois o programa, ao prever uma fase de desenvolvimento que conta com 

a implantação de dispositivos como a autoavaliação, o apoio institucional e a 

educação permanente, evidencia vinculação com as correntes de gestão da 

qualidade total e da gestão participativa. 

Contudo, o PMAQ-AB, apresenta pouca flexibilidade de adaptação de 

padrões nacionais para com as realidades locais. Todavia, a identificação de 

divergências observadas entre modelos locais e os padrões nacionais do PMAQ 

AB, podem ser úteis para ratificar convicções locais, ou ainda, estabelecer 

questionamentos de modelos pré-existentes, bem como o fomento de modelos 

customizados, adaptados às realidades locais.  

Nesse sentido, a prospecção de divergências através da avaliação, pode 

ser benéfica para o estabelecimento de identidades coletivas locais, e a busca de 

soluções para possíveis nós críticos. 

Por fim, destaca-se que este estudo apresenta como limitações o número 

restrito de bases, artigos, periódicos e dissertações, sugerindo-se estudos mais 

amplos sobre a temática e que abordem, mais detidamente, a avaliação desse 

programa sob a óptica das Políticas Públicas. 
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