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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. 

 

PMAQ - AB 
OBJETIVOS E FASES 

 
 O que é PMAQ? 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica incentiva os 
gestores e as equipes na melhoria  da qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do 
território. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação 
do trabalho das Equipes de Atenção Básica (EAB)..  

 
Qual é o principal objetivo do PMAQ? 

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. 
 
Como funciona o PMAQ? 

Está dividido em Ciclos e cada Ciclo em Fases. Atualmente estamos na 2ª Fase do 3º Ciclo. O 
mesmo possibilita que cada Equipe de Atenção Básica (incluindo Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família - NASF e CEOs que aderiram a este Ciclo), assim como a gestão municipal, se auto-
avaliem e sejam avaliados, buscando traçar objetivos de qualificação para os próximos períodos. O 
resultado do processo é a qualificação direta do trabalho da gestão do município e das equipes de 
Atenção Básica, bem como o aumento de recursos para a AB. Os recursos provenientes diretamente 
do Programa, podem ser aplicados, por exemplo, para adquirir materiais para as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), realizar educação permanente para os profissionais das equipes além de realizar 
melhorias nas UBS, apoio e incentivo aos profissionais, suporte à gestão, entre tantos outros 
investimentos. 

 

 
Os Manuais do PMAQ explicam passo a passo essa Fase . Confira no link os 
manuais: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?cont eudo=3_ciclo  

 

 
Onde verificar se as equipes de saúde da Atenção Bá sica foram homologadas ao 3º Ciclo? 

 O acesso pode ser por meio do link:  
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/equipes_homologadas_3_ciclo_PMAQ.pdf  

 
A adesão e/ou a (re)contratualização das equipes de  Atenção Básica e Saúde Bucal foram 
realizadas separadamente?  

A adesão e (re)contratualização foi conjunta no 3º Ciclo para equipes que atuam na mesma 
UBS, não sendo possível aderir e (re)contratualizar uma sem a outra. 
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O que é equipe parametrizada no PMAQ? 
O Ministério da Saúde formulou parâmetros mínimos (mínimo de profissionais para as equipes 

e carga horária de trabalho) para que as EAB organizadas de maneira diferente da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) pudessem aderir ao PMAQ.. 

A adesão destas EAB esteve condicionada ao seu cadastramento no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), agrupando os profissionais de nível superior, de acordo com as 
faixas de carga horária dispostas no quadro: 

Equivalência de Equipes de Atenção Básica que se organizam de maneira diferente das 
equipes de  Saúde da Família: 

Soma da Carga Horária 
Mínima de Médicos - EAB 

Soma da Carga Horária 
Mínima de Enfermeiros - EAB 

Equivalência com a ESF 

70 horas 60 horas 1 Equipe de Saúde da Família 

100 horas 80 horas 2 Equipes de Saúde da Família 

150 horas 120 horas 3 Equipes de Saúde da Família 

 
Nos casos em que existirem ações em saúde bucal e a adesão da EAB estiver vinculada a 

uma equipe de Saúde Bucal (eSB), a carga horária do cirurgião dentista deverá estar de acordo com 
as faixas descritas no quadro abaixo: 
 

Equivalência de Equipes de Atenção Básica com Saúde Bucal que se organizam de maneira 
diferente das Equipes de Saúde Bucal da ESF: 

Soma da Carga Horária Mínima de Cirurgião 
Dentista - EAB 

Equivalência com a ESF 

40 horas 1 Equipe de Saúde da Família 

80 horas 2 Equipes de Saúde da Família 

120 horas 3 Equipes de Saúde da Família 

 
No que se refere à população adscrita por EAB, o Ministério da Saúde considera para o 

Programa as faixas de população adscrita, em relação à composição da carga horária de profissionais 
médicos e enfermeiros, conforme descrito no quadro a seguir: 

 

Carga Horária Mínima Faixas populacionais adscritas  de referência 
(habitantes) 

Soma da Carga 
Horária Mínima de 

Médicos 

Soma da Carga 
Horária Mínima de 

Enfermeiros 

Mínima Máxima 

70 horas 60 horas 3.450 7.000 

100 horas 80 horas 7.001 10.000 

150 horas 120 horas 10.001 15.000 
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Para mais informações, consulte o Manual Instrutivo  para as Equipes de 
Atenção Básica e NASF - 3º Ciclo, a partir da págin a 19. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos /Manual_Instrutivo_3_Ciclo
_PMAQ.pdf  

 

 
O que é o eixo Estratégico Transversal de Desenvolv imento no PMAQ?  

Consiste em um conjunto de ações que serão realizadas pelas equipes, gestões municipais e 
estaduais e pelo Ministério da Saúde, com o intuito de promover os movimentos de mudança da 
gestão, do cuidado e da gestão do cuidado que produzirão a melhoria do acesso e da qualidade da 
Atenção Básica. 

O Eixo de Desenvolvimento está organizado em cinco dimensões: 
1 – Autoavaliação; 
2 – Monitoramento; 
3 – Educação Permanente; 
4 – Apoio Institucional e 
5 – Cooperação Horizontal. 

 
O que é Certificação? 

É um momento de reconhecimento do esforço das equipes e do gestor municipal para melhoria 
do acesso e da qualidade da Atenção Básica. As equipes participantes serão certificadas conforme o 
seu desempenho e classificadas em: Desempenho Ótimo, Desempenho Muito Bom, Desempenho 
Bom, Desempenho Regular e  Desempenho Ruim. 

Conforme a classificação final de cada equipe, o município receberá valores de incentivos 
mensais correspondentes aos desempenhos. Quanto mais alta a classificação, maior o repasse.  

 

 
Consulte o Manual Instrutivo do PMAQ a partir da pá gina 33 para saber mais: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos /Manual_Instrutivo_3_Ciclo
_PMAQ.pdf  

 

 
Quais as exigências para permanência no Programa? 

São condições para permanência ao 3º ciclo do PMAQ: 
I. As mesmas exigências que disciplinam o pagamento do Piso de Atenção Básica Variável 

(PAB) previstas na Política Nacional de Atenção Básica vigente (Portaria GM/MS nº 2.488 de 21 de 
outubro de 2011) e na Portaria que regulamenta os valores de repasse financeiro para o NASF 
(Portaria GM/MS nº 548, de 04 de abril de 2013). Dentre elas, destaca-se o cadastramento e 
atualização regular, por parte dos gestores, de todos os profissionais das equipes no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), assim como o cumprimento da carga horária de 
acordo com o informado; 

II. Alimentação do Sistema de Informação da Atenção Básica (e-SUS/SISAB AB). 
Para os casos de Equipes de Atenção Básica vinculadas a modalidades de organização 

diferentes da Saúde da Família que façam adesão como equipes parametrizadas, passam a valer 
exigências semelhantes em termos de funcionamento e alimentação dos sistemas de informação às 
das equipes de Saúde da Família, para efeitos de permanência no PMAQ. 
 
Qual a relação da Educação Permanente com o PMAQ? 

A Educação Permanente é uma forma de dar maior sustentação às mudanças necessárias no 
processo de trabalho das equipes e na qualificação dos serviços ofertados à população. Ela deve 
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pressupor meios de aquisição e atualização de conhecimentos por parte dos profissionais que surjam 
das problemáticas identificadas no processo cotidiano de trabalho e que resultem em novas formas de 
produção de cuidado. 

Um pressuposto importante da Educação Permanente é a programação educativa ascendente, 
em que, a partir da análise coletiva do processo de trabalho e identificação de nós críticos, elabora-se 
estratégias de atuação. Portanto, após a equipe e o gestor realizarem a Auto-avaliação e a Construção 
da Matriz de Intervenção, se faz necessário elaborar estratégias que considerem a educação 
permanente aos profissionais da Atenção Básica do município, conforme necessidades mapeadas. É 
também uma forma de qualificar a atenção em saúde à população e deve ser considerada como uma 
prioridade por profissionais e gestores. 

Os profissionais e gestores, a partir de suas experiências e conhecimentos após o 
mapeamento das necessidades dos profissionais em relação à Educação Permanente, podem 
identificar em sua região as instituições que ofertam o que necessitam, bem como identificar outras 
equipes de seu município ou de municípios vizinhos que tenham construído estratégias de Educação 
Permanente para qualificar suas próprias propostas. 

Os Microdados do PMAQ oferecem a possibilidade de consulta específica em relação à 
Educação Permanente oferecida a cada equipe aderida ao 2º Ciclo do PMAQ, permitindo um 
mapeamento em cada região de saúde das estratégias fomentadas neste âmbito. 
 

 
Para consultar os microdados do 2º Ciclo, acesse o link: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?cont eudo=2_ciclo  
 

 

Entre os padrões averiguados no 2º Ciclo, estão 
os seguintes: 

O 3º Ciclo apresentará novos padrões em 
relação à Educação Permanente. Abaixo estão 
listados alguns deles: 

A equipe participa de ações de educação 
permanente organizadas pela gestão municipal?  
 
Qual(is) dessa(s) ação(ões) a equipe participa? 
Seminários; Mostras; Oficinas; Grupos de 
discussão; Cursos presenciais Telessaúde; 
RUTE – Rede Universitária de Telemedicina; 
UNASUS - Curso de Educação à Distância; 
Troca de experiência Tutoria/preceptoria. A UBS 
como espaço de formação de ensino 
aprendizagem com os alunos de graduação, 
especialização, residentes e entre outros 
Outro(s). 
 

Quais os temas foram abordados na Educação 
Permanente? Temas clínicos; Temas sobre a 
organização do processo de trabalho. 
 
O que foi discutido sobre o tema organização do 
processo de trabalho? Trabalho em equipe; 
Organização da Agenda; Organização do Acesso 
e Acolhimento; Discussão de casos clínicos; 
Discussão dos protocolos e diretrizes; 
Construção do Projeto Terapêutico Singular; 
Humanização do Atendimento. 
 
Qual(is) dessa(s) estratégias foram utilizadas na 
educação permanente? Seminários; Mostras 
e/ou Oficinas; Grupos de discussão; Cursos 
presenciais de aperfeiçoamento/qualificação; 
Cursos a distância de 
aperfeiçoamento/qualificação; Troca de 
experiências que discutam processo de trabalho 
entre a equipe; Matriciamento; Especializações; 
Telessaúde; Formação em serviço para 
desenvolvimento de habilidades e atitudes. 
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No 2º Ciclo do PMAQ, 86% das equipes 
referiram participar de ações de educação 
permanente organizadas pela gestão 
municipal. 

 

Os recursos provenientes do PMAQ podem 
ser utilizados, conforme decisão pactuada 
entre gestores e trabalhadores, para ofertar 
Educação Permanente aos trabalhadores da 
Atenção Básica. 

 
Qual a função do apoio institucional e como ele est á ligado ao PMAQ? 

O apoio institucional deve ser pensado como uma função gerencial que busca a reformulação 
do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. Ele 
deve assumir como objetivo a mudança nas organizações, tomando como matéria-prima os problemas 
e dificuldades do cotidiano. Esse trabalho de apoio, pode se dar em três planos: (a) o das relações 
interfederativas, (b) o relativo ao desenho e articulação da atenção básica com outros pontos de 
atenção da rede, bem como das linhas de cuidado, e (c) o que se refere ao processo de trabalho das 
equipes e à micropolítica do cotidiano. 

 
O 2º Ciclo do PMAQ investigou, entre outros, na Avaliação Externa, os seguintes padrões em 

relação ao Apoio Institucional: 
● Sua equipe recebe apoio institucional permanente de uma equipe ou pessoa da 

Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de discutir, de forma conjunta, sobre o 
processo de trabalho auxiliando nos problemas identificados? 

● Quais as atividades que o apoiador institucional realiza? Discussão sobre o processo 
de trabalho da equipe de atenção básica; Apoio à autoavaliação; Apoio para 
monitoramento e avaliação de informações e indicadores; Apoio ao planejamento e 
organização da equipe Educação Permanente; Participar das reuniões com a equipe. 

● A equipe de Atenção Básica recebe apoio de outros profissionais para auxiliar ou 
apoiar na resolução de casos considerados complexos? 

● Os profissionais que realizam o apoio matricial são: do NASF; do CAPS; da vigilância 
em saúde; especialistas da rede; profissionais de outra modalidade de apoio matricial; 
Polo da Academia da Saúde; Centro Especializado em Reabilitação. 

 

 
No 2º Ciclo do PMAQ, 73,9% das equipes referiram re ceber apoio institucional 
permanente de uma equipe ou pessoa da Secretaria Mu nicipal de Saúde. 

 

 
 
 
 
 
 


