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Este FAQ de Perguntas Frequentes foi elaborado pela Coordenação Estadual de Atenção 
Básica (Departamento de Ações em Saúde - Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul) 
tendo como base os materiais produzidos e disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Este material 
tem como objetivo de esclarecer dúvidas dos trabalhadores da Atenção Básica e gestores municipais 
de saúde para a qualificação da atenção em saúde e para subsidiar os aspectos relacionados ao 3º 
Ciclo do PMAQ - AB. 
 

AUTOAVALIAÇÃO 

 
Como funciona a Autoavaliação? 

É um processo realizado pelos profissionais da equipe e gestores que tem o objetivo de 
identificar e reconhecer as dimensões positivas e também problemáticas do seu trabalho. A partir desta 
identificação é importante que se construam iniciativas de mudança dos processos de trabalho e de 
características estruturais dos serviços para que a atenção ofertada seja aprimorada. A própria equipe 
e os gestores devem analisar seus processos de trabalho a fim de elencar prioridades para atuação, 
elaborar estratégias para superação dos problemas e alcance de metas e objetivos, acordados por 
esse mesmo coletivo. 

É um processo contínuo e deve envolver o maior número de profissionais das equipes, 
considerando que todos têm participação na forma como a atenção em saúde é organizada e oferecida 
à  população. Portanto, é fundamental que gestão, coordenação e profissionais das equipes estejam 
articulados em práticas de monitoramento e avaliação dos diferentes aspectos inerentes à saúde de 
seu município. 

A autoavaliação deverá ser realizada por todas as equipes aderidas ao 3º Ciclo do PMAQ e 
deve estar registrada de forma que o entrevistador da Avaliação Externa possa verificar sua realização. 
O PMAQ disponibiliza como ferramenta para que as equipes e gestores realizem suas autoavaliações 
o AMAQ.   

 

O AMAQ pode ser consultado no seguinte link, onde t ambém estão acessíveis 
orientações, tutoriais, instrumentos e dados refere ntes aos estados. 
http://amaq.lais.huol.ufrn.br/  

 
As equipes que já participaram do 2º Ciclo precisam  fazer a Autoavaliação no 3º Ciclo?  

Para as equipes que participaram do 1º e 2º ciclos do PMAQ, é fundamental que a 
autoavaliação anterior e a Matriz de Intervenção elaborada sejam também analisadas, a fim de se 
observar os avanços entre um Ciclo e outro, os desafios que persistem, a necessidade de mudança de 
estratégia de atuação e prioridades. Uma nova autoavaliação ganha sentido e efeito somente após 
essa análise. O mesmo cabe para a gestão municipal e coordenação de atenção básica.  

A Autoavaliação, realizada nos últimos 12 meses, deve estar disponível ao entrevistador, seja 
através do AMAQ ou de outro instrumento escolhido pela equipe, na ocasião da Avaliação Externa. 
 
Como é realizado o registro dos resultados das Auto avaliações?  

A Autoavaliação deve ser registrada pela equipe e gestor e apresentada ao entrevistador no 
momento da Avaliação Externa. Quando for realizada em instrumento próprio da equipe, deverá ser 
impresso. Quando for realizada através do AMAQ, devem ser registradas online e recomenda-se, 
também, a impressão. No site do AMAQ também existe uma etapa de registro de plano de 
intervenções para o monitoramento durante o processo do PMAQ. 

 
Existe alguma forma para acompanhar as Autoavaliaçõ es já realizadas?  

Quem optou por utilizar o AMAQ pode acompanhar pelo próprio sistema. As equipes que 
utilizaram outra forma de fazer sua autoavaliação, têm à disposição o próprio instrumento e seus 
registros. 
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O que é AMAQ? E quais os objetivos? 
É uma ferramenta para que as equipes e gestores possam realizar e registrar suas 

autoavaliações, bem como construir as matrizes de intervenção e gerar relatórios através do próprio 
sistema. Com esta ferramenta, a gestão municipal passa a ter acesso informatizado sobre quais 
equipes que realizaram a autoavaliação, assim como obtém informações sobre o desempenho das 
mesmas em cada subdimensão, auxiliando a gestão na tomada de decisão para o desenvolvimento de 
ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. 

  

 
Ressalta-se que esse instrumento disponibilizado pe lo Ministério da Saúde não 
é de uso obrigatório, cabendo aos gestores municipa is e equipes definirem o 
uso do(s) instrumento(s) ou ferramenta(s) que se ad eque(m) a sua necessidade 
e realidade. O que é obrigatório para o PMAQ-AB é a  realização de um processo 
autoavaliativo por todas as equipes aderidas ao 3º Ciclo, bem como o registro 
desta autoavaliação e a construção de Matrizes de I ntervenção. Quando for 
realizada a Avaliação Externa, o entrevistador ques tionará o profissional 
entrevistado e solicitará comprovação da realização  da autoavaliação e a 
construção da Matriz.  

 

  
Quais as diretrizes do AMAQ no 3º Ciclo? 

I. Refletir os objetivos centrais e diretrizes do PMAQ; 
II. Ser capaz de promover reflexões sobre as responsabilidades, tanto no que se refere à forma 

de organização e à prática de trabalho dos atores envolvidos na gestão municipal e equipes de 
Atenção Básica, com vistas a promover o acesso com qualidade aos serviços oferecidos; 

III. Estimular a efetiva mudança do modelo de atenção e o fortalecimento da orientação dos 
serviços em função das necessidades e satisfação dos usuários; 

IV. Refletir padrões de qualidade que tenham caráter incremental em si mesmo, cuja 
adequação da situação analisada se dá por meio de escala numérica; e 

V. Possibilitar a quantificação das respostas autoavaliativas, de maneira a viabilizar a 
constituição de escores gerais de acesso e qualidade. 
 
Como é organizado o AMAQ? 

Organizado em dimensões e subdimensões para um conjunto de padrões de qualidade que 
abrangem o que é esperado em termos de qualidade na gestão e na atenção direta à saúde no âmbito 
da atenção básica. Esses padrões de qualidade caracterizam-se por sua abrangência, referindo-se a 
uma visão ampla do sistema e das ações em saúde e por serem capazes de evidenciar mudanças – 
tanto os avanços, quanto os retrocessos. Contudo, é importante destacar que o AMAQ não pretende 
esgotar todo o universo das práticas em atenção básica, entretanto, compõe-se de um determinado 
conjunto de ações que são consideradas estratégicas e potenciais produtoras de mudanças no 
cotidiano dos serviços. 

 
Qual a influência da Autoavaliação na certificação do PMAQ? 

A certificação das equipes terá nota composta da seguinte forma: 
 

10% - Realização de processo autoavaliativo 
30% - Monitoramento dos Indicadores Pactuados 
60% - Avaliação Externa 

 
A verificação da autoavaliação será realizada no momento da Avaliação Externa, não tendo 

influência o fato de a equipe ter feito uma autoavaliação positiva ou negativa. O PMAQ-AB considera 
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que a equipe passe por este processo e que, através da Matriz de Intervenção, proponha mudanças 
para qualificar o acesso e a qualidade da Atenção Básica. 

 
Onde acessar o AMAQ? 

O acesso ao AMAQ pode ocorrer através do Portal e-Gestor AB 
(https://egestorab.saude.gov.br/) ou do link do AMAQ: http://amaq.lais.huol.ufrn.br/. Em ambas as 
situações o login deverá ser realizado com a senha do e-Gestor. 

Neste site é possível saber quantas equipes já realizaram o AMAQ, bem como ter todas as 
informações e orientações e ainda acessar o sistema para que cada equipe possa realizar sua 
autoavaliação e registrar no site. É importante, ainda, que as equipes preencham a Matriz de 
Intervenção (disponível no Manual do AMAQ) referente aos principais situações-problema identificados 
pelos trabalhadores. 
 
Como ter a senha para acessar o AMAQ?   

O acesso ao AMAQ é por meio do acesso aos perfis cadastrados no portal e-gestor, 
acessando com a mesma senha utilizada para o Portal e-Gestor. 

 
Como cadastrar perfis de acesso para o PMAQ? 

Com o CNPJ e a senha do Fundo Municipal de Saúde é possível acessar o Portal e-Gestor AB 
no link: https://egestorab.saude.gov.br/.  

Caso não possua a senha, informe o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (Matriz) em "esqueci 
minha senha". A senha será enviada para o e-mail cadastrado no sistema do FNS. Se o e-mail do FMS 
não estiver cadastrado ou estiver desatualizado, entre em contato com a DICON do Estado.  

 

 
RS - Divisão de Convênios e Gestão do Rio Grande do  Sul 
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 536 - 10º andar P orto Alegre/RS CEP: 
90020-022  
Telefones:  
Gab.: (51) 3213.2005  
Prestação de Contas: (51) 3213.2124  
Habilitação: (51) 3225 8502 Fax: (51) 3213.2002 

 

 
Ao entrar com essas informações, é necessário cadastrar um perfil de “Gestor da Atenção 

Básica”  com o CPF do trabalhador responsável por esta função. Por sua vez, o Gestor da Atenção 
Básica entrará no sistema e-Gestor e irá realizar cadastro do “Gestor do Programa” , selecionar 
PMAQ, que terá acesso às informações do Programa em si. 

Ressalta-se que o perfil de “Gestor da Atenção Básica” permite apenas a gestão dos 
CADASTROS (inclusão/exclusão) dos outros usuários do Portal.  Já o perfil de “Gestor do Programa” é 
o que permite consultar os programas da atenção básica cadastrados no Portal e-Gestor, bem como 
acessar o AMAQ. Assim, para que se tenha acesso ao PMAQ/AMAQ o perf il acessado deverá ser 
de “Gestor do Programa”, conforme demonstrado na fi gura abaixo: 
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Para saber mais, consulte o Manual de uso do Portal  e-Gestor Atenção Básica: 
https://egestorab.saude.gov.br/resource/file/e-Gest orAB_manual_preliminar.pdf  

 

 
Qual o problema quando ocorre erro na senha do AMAQ ? 

Verifique se o login está sendo feito com um perfil de acesso de Gestor do Programa PMAQ ou 
de perfis relacionados ao município. Se o login for realizado com perfil de acesso de Gestor da 
Atenção Básica, não será possível o preenchimento do AMAQ. 
 
Quando o sistema estiver indisponível, como procede r?  

 A autoavaliação deve ser feita no AMAQ impresso para que os dados não sejam perdidos.  
 

Existe prazo para inserir os dados no AMAQ?  
Sim, no momento que a equipe estiver recebendo a Avaliação Externa a Autoavaliação deverá 

estar realizada.  
 
É possível fazer a edição das informações da equipe  no site do AMAQ?  

Sim. Para isso, ao preencher o instrumento, a equipe deverá clicar em salvar. No próximo 
acesso que realizar, poderá editar. No entanto, deve se lembrar de programar um momento para 
transmitir a Autoavaliação, pois somente a transmissão validará a mesma. Após a transmissão não 
será mais possível editar. 

 

 
No tutorial do AMAQ você pode encontrar mais inform ações: 
http://amaq.lais.huol.ufrn.br/amaq_homologacao/stat ic/assets/docs/como_fazer_
autoavaliacao.pdf  
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O que é a Matriz de Intervenção? 
Após realizar a Autoavaliação, a equipe deve elencar problemas prioritários e, através da 

Matriz de Intervenção (disponível no Manual do AMAQ), propor modos de solução, responsáveis e 
prazos para a solução destes problemas, entre outros itens. A equipe deve eleger os problemas 
prioritários que sejam estratégicos para a qualificação do trabalho e da atenção à saúde para 
realizarem a Matriz. 

 

 
No site a seguir você encontra os Instrumentos AMAQ , onde estão os modelos 
de Matriz de Intervenção. Clique em Instrumentos e Tutoriais e depois escolha o 
Instrumento correspondente (Atenção Básica e Saúde Bucal, NASF ou Centro 
de Especialidades Odontológicas). 
http://amaq.lais.huol.ufrn.br/  

 

 
Quais equipes devem fazer a Matriz de Intervenção ?  

Todas as equipes que aderiram ao 3º Ciclo do PMAQ devem realizar a Autoavaliação e a 
construção da Matriz de Intervenção.  
 
Quem deve fazer a Matriz de Intervenção da gestão? 

Quem se responsabiliza pela gestão da Atenção Básica no município. No entanto, é necessário 
atentar que muitas questões referentes à Matriz de Intervenção feita pelas equipes têm relação direta 
com a gestão e que se faz importante manter o diálogo entre os dois campos (gestão e atenção) para 
otimizar a busca de soluções. 
 
Se não for possível inserir no site, a Autoavaliaçã o do AMAQ e Matriz de Intervenção impressas 
podem ser utilizadas para comprovação de que a equi pe fez a autoavaliação?  

Sim, ambas deverão ser consideradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


