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A atenção bás ica (AB)  à 
saúde encont ra - se em 
um bom momento! Vinte 

e um anos após a criação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e do 
controle social, respectivamente 
pelas Leis nº 8.080 e 8.081, ela tem 
sido a responsável, sobretudo em 
função do aumento da cobertura 
da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), pelo acesso a ações e ser-
viços de saúde que alcançam, atu-
almente, aproximadamente 70% 

da população brasileira. O “tudo 
a todos” – em termos sanitários 
– determinado pela Constituição 
Federal de 88 não está distante 
de ser alcançado, mas encon-
tra alguns entraves que precisam 
ser superados em curto, médio 
e longo prazos. Para colaborar 
nisso, é que foi editada, em 19 de 
julho, a Portaria nº 1.654, do Minis-
tério da Saúde (MS), que lança 
o Programa Nacional de Melho-
ria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica, o PMAQ.
O programa objetiva criar um 

ciclo contínuo de crescimento 
do acesso às ações e serviços 
de saúde pelos usuários, para 
alcançar um padrão de qualidade 
comparável nacional, regional e 
localmente. O PMAQ vai envol-
ver cada equipe, gestores muni-
cipais, estaduais e federais em 
compromissos interfederativos, 
além dos usuários, enquanto alia-
dos na busca de uma saúde mais 
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resolutiva. Periodicamente, todas 
as equipes e gestões municipais 
serão objeto de acompanhamento 
do MS, avaliação externa feita por 
especialistas de universidades 
federais, assim como será pesqui-
sada a satisfação do usuário, a fim 
de que se tenham os subsídios à 
qualificação do cuidado e o aper-
feiçoamento da Política Nacional 
de Atenção Básica.

Decreto nº 7.508, PMAQ e 
atenção básica

O PMAQ está alinhado com as 
medidas que vêm sendo adota-
das desde o início do ano, após 
pactuadas entre as três esferas 
de governo na Comissão Inter-
gestores Tripartite (CIT). Assim, já 
foram aprovadas este ano diver-
sas portarias ministeriais que tra-
zem estratégias para a reorgani-
zação e qualificação da rede de 
atenção às urgências, que criam 
a Rede Cegonha e o Programa 
Academia da Saúde, além do rea-
juste dos Pisos de Atenção Básica 
(PAB) Fixo e Variável.

Também medidas incentiva-
doras da educação permanente 

dos profissionais de saúde e pro-
vimento de médicos em áreas 
com maiores necessidades no 
País, bem como ações vinculadas 
ao Programa de Requalificação 
das Unidades Básicas de Saúde, 
que, com construções, reformas 
e ampliações, vão dar nova cara 
e ambiência às Unidades Bási-
cas de Saúde, para profissionais 
de saúde e usuários em todos os 
municípios.

Espe c ia l  f o i  a  e d iç ão  do 
Decreto nº 7.508, em 28 de junho, 
pela Presidência da República, 
que regulamenta o Sistema Único 
de Saúde. O instrumento insti-
tui a região de saúde, organizada 
em agrupamentos de municípios 
limítrofes em um ou mais Esta-
dos, delimitados por identidades 
culturais, sociais e econômicas, 
que permitirão o planejamento 
e a execução de ações e servi-
ços de saúde. Também dispõe 
sobre as pactuações por meio das 
Comissões Intergestores Tripar-
tite (CIT), Bipartite (CIB) e Regio-
nal (CIR) e como se dará o acesso 
à saúde aos usuários por meio 
das redes de atenção.

Segundo o secretár io -exe -
cutivo da CIT, Luís Odorico de 

Andrade, “o decreto cria a rede 
inter federativa, que são os tri -
lhos da via, para garantir os cuida-
dos à saúde, institui as regiões de 
saúde, que são os trens, e estipula 
o conceito de portas de entrada 
para o sistema de saúde, em que a 
atenção básica é a primeira porta 

de acesso”. Assim, continua Odo-
rico, “a AB recebe o status de cen-
tro do sistema, e o PMAQ é coe-
rente com o decreto, pois forne-
cerá meios para que ela se torne a 
ordenadora das redes”. 

Oportunidade

A falta de profissionais médi-
cos em diversas equipes de UBS, 
o atendimento em horário não 
condizente às necessidades dos 
usuários, o não atendimento em 
casos de urgência/emergência, 
a falta de equipamentos ou de 
medicamentos ou de infraestru-
tura para o trabalho das equipes, 
a não melhoria de indicadores de 
saúde em algumas localidades, 
o descompromisso de gestores 
com as ações e serviços e res-
pectivos resultados, entre tantos 
outros, são alguns dos fatores que 

Ter função de Acesso é 
ser a porta de entrada 

principal da pessoa 
na rede de cuidado 

do SUS. Isso significa 
estar geograficamente 

próxima da população e  
acolher todos os usuários 

e suas necessidades de 
saúde com qualidade e 

resolutividade. 

  

Áreas estratégicas  Total

1. Saúde da mulher 7

2. Saúde da criança 9

3. Controle de Diabetes mellitus 
e hipertensão arterial sistêmica 6

4. Saúde bucal 7

5. Produção geral 12

6. Tuberculose e hanseníase 2

7. Saúde mental 4

Total 47

Quadro-síntese dos indicadores selecionados

Fonte: PMAQ – Manual Instrutivo
*Natureza do uso: instrumentos que auxiliam em diferentes tarefas. 
(http://dab.saude.gov.br/sistemas/Pmaq/?pmaq=publicacoes)
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levaram à criação do PMAQ.
O fato que favoreceu sua for-

matação e lançamento foi a opor-
tunidade criada com o apoio da 
presidenta Dilma Rousseff para a 
consolidação do SUS por meio da 
atenção básica, da liderança polí-
tica do ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, do conhecimento téc-
nico e vínculos políticos do secre-
tário de Atenção à Saúde, Helvé-
cio Miranda Magalhães Júnior, e 
da experiência nas esferas muni-
cipal, estadual e federal do dire-
tor do Departamento de Atenção 
Básica, Hêider Aurélio Pinto (ver 
entrevista na página 9). O quesito 
que estava em jogo, e foi cobrado 
pela presidenta da República, no 
entanto, era a credibilidade da AB 
devido à baixa resolutividade nos 
casos de demanda espontânea, 
além das más instalações das UBS 
em alguns municípios que visitou. 
Para obter maior apoio e recursos 
adicionais para a AB, a nova polí-
tica deveria, portanto, estar funda-
mentada em melhor gestão, avalia-
ção e obtenção de resultados.

Até chegar à edição da Por-
taria nº 1.654, houve um período 
de pactuação junto ao Conselho 
Nacional de Secretários Munici-
pais de Saúde (Conasems), ao 
Conselho de Secretários de Saúde 
(Conass, estaduais) e governo 
federal, que resultou na apro-
vação do tex to pela Comissão 

Intergestores Tripartite. “Foi um 
avanço fantástico”, considerou o 
presidente do Conasems, Antônio 
Carlos Nardi, que acompanhou o 
processo de negociações para o 
aumento dos PAB Fixo e Variável, 
com uso de novos critérios mais 
iguali tários, além do ganho do 
novo componente de qualidade no 
PAB Variável, embutido no PMAQ. 

Segundo Nard i ,  “em uma 
década, aproximadamente, pode-
remos avaliar com segurança os 
resultados do que estamos imple-
mentando, pois, se houver boa 
impactação nos indicadores de 
saúde do homem, da mulher e da 
criança, de saúde mental e bucal 
e também melhoria da resolutivi-
dade, estarão melhores os indi-
cadores municipais e também os 
respectivos Índices de Desenvol-
vimento Humano (IDH)”.

Início de processo

A partir da segunda metade de 
agosto, foram disponibilizados no 
site do DAB (http://dab.saude.gov.
br), para conhecimento de gesto-
res e equipes de profissionais, o 
Manual Instrutivo do PMAQ e seu 
anexo, a Ficha de Quali f icação 
dos Indicadores. Afinal, o início da 
adesão (virtual) ao programa havia 
sido marcado para o primeiro dia 
de setembro, com encerramento 

Qualidade

S.f. – Propriedade, 

atributo ou condição das 

coisas ou das pessoas 

capaz de distingui-las 

das outras e de lhes 

determinar a natureza...

(Novo Dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa – 

3ª edição revisada)

previsto para começo de novem-
bro (31 de outubro, depois adiado 
para 4 de novembro) e homolo-
gações ocorrendo em outubro 
e dezembro. Novas adesões só 
serão permitidas em 2013.

Para o primeiro ano, definiu-se 
que poderiam participar do pro-
grama 17.664 equipes de aten-
ção básica e 14.590 de saúde 
bucal. Esse teto foi definido com 
base nas informações de equipes 
de Saúde da Família disponíveis 
no Cadastro Nacional de Esta-
belecimentos de Saúde (CNES), 
uma vez que não há informações 
precisas de equipes de aten-
ção básica que se organizam em 
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outras modalidades de atenção 
básica. De acordo com o coorde-
nador técnico geral do programa, 
Allan Nuno de Sousa, “pretende-
mos privilegiar muito mais os pro-
cessos de trabalho e os resultados 
produzidos pelas equipes de aten-
ção básica do que propriamente 
a modalidade sob a qual estão 
organizadas”.

Cada município pode cadas-
trar o equivalente a 50% de suas 
equipes de Saúde da Famíl ia . 
Assim, se houver 20 equipes de 
SF e outras quatro de atenção 
básica, somente 10 das 24 serão 
registradas, podendo ou não ser 
as equipes de Saúde da Família. 
Se não houver Saúde da Família, 
o município pode cadastrar uma 
equipe de atenção básica e, se 
houver apenas uma equipe de SF, 
ela poderá ser registrada.

De qualquer forma, o gestor 
municipal poderá informar, de 
acordo com a prioridade, o total 
de equipes que desejam aderir ao 
PMAQ, independentemente do 
limite fixado, e determinar aque-
las que deverão participar do pro-
grama imediatamente e as que 
ficarão em situação de espera e 
serão homologadas se a adesão 
nacional for menor que o limite 
estabelecido. 

O programa é constituído por 
quatro fases: 1ª – Adesão e con-
tratualização; 2ª – Desenvolvi -
mento; 3ª – Avaliação externa; e 4ª 
– Recontratualização.

Na fase 1, o processo começa 
com a manifestação de interesse 
do gestor municipal, que deve 
acessar o endereço www.saude.
gov.br/dab e nele entrar no Sis-
tema de Gestão de Programas do   

Departamento de Atenção Básica 
(SGPDAB), fazendo a opção pelo 
PMAQ, e, então, registrar-se como 
usuário responsável pela gestão 
no município. Em seguida, visu-
alizam-se os indicadores a serem 
contratualizados e liberam-se as 
equipes de atenção básica para 
fazerem, cada uma, a adesão e 
a contratualização. Feito isso, o 
gestor aponta os principais desa-
fios para a qualificação da AB no 
município.

Com a l iberação do gestor, 
cada equipe de atenção básica 
que deseja par ticipar acessa o 
portal do DAB e nele o SGDAB e 
o PMAQ. No sistema, cada res-
ponsável por equipe seleciona 
Estado, município e equipe, efe-
tiva o cadastro e visualiza os indi-
cadores de saúde que vai contra-
tualizar. Então, sob a ótica dos 
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profissionais de saúde, aponta os 
principais desafios para qualifica-
rem os serviços que serão ofere-
cidos. Na finalização desse pro-
cesso, será gerado arquivo ele-
trônico com o Termo de Compro-
misso (TC), que será assinado e 
entregue ao gestor municipal.

Em relação às equipes de aten-
ção básica organizadas em for-
mato diferente das de Saúde da 
Família, os gestores terão que 
cadastrar seus profissionais no 
CNES antes de fazerem o cadas-
tro no SGDAB, e terão que aten-
der a diversos critérios de parame-
trização e equivalência de organi-
zação com a Estratégia Saúde da 
Família, entre os quais a alimenta-
ção regular do Sistema de Infor-
mações da Atenção Básica (SIAB).

Feitos todos os cadastros das 
equipes interessadas, o gestor 
municipal disporá em ordem, no 
próprio sistema, as que devem ser 
homologadas de imediato e as que 
ficarão em estado de espera, fará 
o carregamento eletrônico dos 
TCs assinados e digitalizados (em 
PDF) e gerará o TC municipal. 

O Termo de Compromisso será 

assinado, digitalizado e transpor-
tado no SGDAB, para análise e 
homologação pelo Ministério da 
Saúde. Antes do momento de ava-
liação externa, essas informações 
devem ser repassadas para o Con-
selho Municipal de Saúde e para a 
Comissão Intergestores Regional, 
com posterior homologação pela 
Comissão Intergestores Bipartite 
(Estados e municípios).

Assim que publicada a homolo-
gação pelo MS, o município pas-
sará a receber 20% (R$ 1.300) do 
valor integral (R$ 6.500) do Com-
ponente de Qualidade do PAB 
Variável por equipe participante. 
Ou R$ 1.700, de R$ 8.500, quando 
houver equipe de saúde bucal 
vinculada. A partir daí, também, 
entre dois e seis meses, deverá 
fazer a solicitação de avaliação 
para receber a primeira avaliação 
externa e posterior certificação de 
suas equipes.

Nova  fase  e  passos

Já incluídas no PMAQ, as equi-
pes dão início à Fase 2 – Desen-
vo l v ime n to,  o rga n i z ada  na s 

dimensões de autoaval iação, 
monitoramento, educação per-
manente e apoio institucional. A 
autoavaliação deverá identificar 
e reconhecer o que há de positivo 
ou problemático, o nó crítico em 
seus trabalhos. Ela deverá favo-
recer iniciat ivas de mudança e 
aprimoramento, e permitir a inclu-
são de outros atores, os gestores 
municipais, regionais e estaduais 
no movimento de melhoria da qua-
lidade das ações de saúde. Para 
tanto, o Ministério disponibiliza um 
instrumento, a Autoavaliação para 
a Melhoria do Acesso e da Quali-
dade da Atenção Básica (AMAQ), 
elaborada de forma ampla para 
todos da atenção básica poderem 
utilizar. O seu uso não é obrigató-
rio, a gestão local tem a liberdade 
de escolher outros instrumentos 
de autoavaliação.

Por sua vez, o monitoramento 
dos indicadores de saúde, por ins-
trumentos como o PCATool, pre-
tende, principalmente, contribuir 
para a definição de prioridades 
e programação de ações para a 
melhora da qualidade da aten-
ção básica. São 47 indicadores 
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O Programa é desenvolvido, inicial-
mente, em quatro fases, que com-
põem um ciclo. A partir da primeira 
contratualização passam a valer as 
fases de desenvolvimento, avalia-
ção externa e recontratualização de 
metas, padrões e indicadores de 
acesso e qualidade. A absorção e 
manutenção, de domínio dos novos 
padrões de acesso e qualidade é 
que permitirá o desenvolvimento do 
ciclo virtuoso.

Fase 1 - Adesão e Contratualização

Todas as equipes atenção básica 
podem aderir, se estiverem em 
conformidade com os princípios 
da atenção básica.

Fase 2 - Desenvolvimento

É considerada a mais importante 

aperfeiçoamento contínuo

relacionados às áreas de saúde da 
mulher (7), da criança (9), saúde 
bucal (7) e mental (4), controle de 
Diabetes mellitus e hipertensão 
arterial sistêmica (6), produção 
geral (12), tuberculose e hanse-
níase (2). Todos esses indicado-
res, atualmente, podem ser moni-
torados pelo SIAB, mas, a partir de 
2012, novos elementos já contra-
tualizados serão inseridos com o 
uso de um novo sistema de infor-
mação que terá capacidade de 
interoperabilidade dos diferentes 
sistemas já utilizados por Estados 
e municípios. 

Quanto ao apoio inst i tucio-
nal, o Ministério da Saúde está se 
comprometendo em dar suporte 
às coordenações estaduais de 
a tenção bás ica ,  aos Conse -
lhos de Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems) e, eventual-
mente, a municípios. Aos Esta-
dos e municípios, caberá definir 

como realizarão o apoio, prevendo 
número adequado de equipes por 
apoiador para ações, como dis-
cussão de agendas, supor te à 
implantação do acolhimento, faci-
litação de processos de planeja-
mento, entre outros.

Classifi cação

A Fase 3, de avaliação externa, 
levará aos municípios equipes de 
avaliação contratadas junto a ins-
tituições de ensino e pesquisa. 
Allan de Sousa cita que a avalia-
ção será feita com base nos indi-
cadores contratualizados pelas 
equipes para a melhoria do acesso 
e da qualidade e também a par-
tir da verificação de padrões de 
qualidade a serem observados 
no local de atuação das equipes 
participantes do programa. Vão 
compor a pontuação dessa ter-
ceira etapa a autoavaliação (10%), 

o acompanhamento de desem-
penho dos indicadores contra-
tualizados (20%) e a verificação 
de evidências para o conjunto de 
padrões de qualidade (70%).

Se obtiver resultado insatisfa-
tório (ver tabela), a equipe perde 
os 20% do Componente de Quali-
dade e assume um termo de ajus-
tamento. Se for regular, mantém 
os 20% do componente. Se for 
bom, é ampliado de 20% para 60%, 
e, se for ótimo, atinge os 100%, 
sobre os valores de R$ 6.500 ou 
R$ 8.500, quando com equipe de 
saúde bucal.

Para evitar que a avaliação e 
classif icação se efetivem entre 
equipes e municípios em diferen-
tes condições socioeconômicas, 
e em prejuízo daquelas e daque-
les menos favorecidos, decidiu-
-se dividir os municípios brasilei-
ros por estratos. Allan, o coorde-
nador técnico geral, lembra que foi 

do programa. Será implementa-
da por meio de autoavaliação, 
de monitoramento, de educação 
permanente e apoio institucional. 
A partir dela é que as equipes e 
gestores poderão planejar e de-
senvolver as mudanças necessá-
rias para obter maior qualidade 
do cuidado.

Fase 3 - Avaliação externa

Composta por uma certifi cação de 
desempenho das equipes de saú-
de e da gestão da atenção básica, 
realizada por instituições de ensino 
ou pesquisa, e avaliação não vin-
culada à certifi cação mas que con-
templa uma avaliação da rede local 
de saúde, a satisfação do usuário e 
análise do acesso e utilização  dos 
serviços da atenção básica.

Fase 4 - Recontratualização

Fase em que os indicadores con-
tinuarão a ser monitorados, com a 
possibilidade, ou não, de proposi-
ção de novos objetivos e metas a 
fi m de ampliar e melhorar o aces-
so e a qualidade do cuidado. O 
período para novas certifi cações 
é de um ano. 
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Nuno de Sousa reconhece a situ-
ação, mas não a considera nega-
tiva. “Pode até ser tratada como 
saudável, positiva, porque, histori-
camente, muitas equipes se esfor-
çam para oferecer serviços de qua-
lidade às populações que aten-
dem e, portanto, merecem ter o 
seu esforço reconhecido”, afi rma 
o coordenador. Ele ressalta que o 
Ministério, ao mesmo tempo, pre-
tende oferecer uma série de possi-
bilidades que promovam a solida-
riedade e parceria entre equipes e 
municípios, com trocas de experi-
ências exitosas em comunidades 
de práticas e/ou outras estratégias.

De acordo com o presidente 
do Conasems, Antônio Carlos 
Nardi, as melhorias alcançadas 
por mérito das equipes são uma 
reivindicação antiga do Conse-
lho que toma forma com o lança-
mento do PMAQ. “Um excelente 
passo”, enfatiza.

indicadores propostos anterior-
mente e passarão a buscar novos 
padrões de melhoria do acesso e 
da qualidade.

Quanto à possibilidade de que 
a cer ti f icação e distribuição de 
recursos ampliados para os bons 
resultados promovam competi-
tividade entre as equipes, Allan 

sugestão do Conasems o compa-
rativo ser baseado em fatores que 
aproximam os municípios consi-
derando características demográ-
ficas e socioeconômicas. Foram 
definidos, então, o PIB per capita, 
o percentual da população com 
plano de saúde, com Bolsa-Famí-
lia, em extrema pobreza e a densi-
dade demográfica.

O resultado foi a separação 
dos municípios em seis estratos 
populacionais, com 10 mil, 20 mil, 
50 mil, 100 mil, 500 mil e acima de 
500 mil habitantes, agrupados 
em conformidade com os fato-
res socioeconômicos comuns, de 
forma que a classificação e a com-
paração sejam feitas com equipes 
e municípios do mesmo estrato e 
permitam também a avaliação de 
evolução do trabalho da própria 
equipe e município. 

Recontratualização

C o m  b a s e  n a  a v a l i a ç ã o 
feita e certificação das equipes 
de atenção básica, tem início a 
Fase 4, de recontratualização. 
Todas as equipes, após reflexão, 
poderão renovar os objetivos e 

Princípios e diretrizes da aB
• Universalidade

• Acessibilidade

• Coordenação do cuidado

• Cuidado longitudinal com vínculo e continuidade

• Integralidade

• Equidade

• Participação social

• Territorialização e responsabilização sanitária

• Adscrição dos usuários

• Acolhimento e porta de entrada preferencial das redes de atenção à saúde

• Ordenação da rede de atenção à saúde

• Trabalho em equipe multiprofi ssional
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