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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. 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
O que é fundamental saber sobre a Avaliação Externa  no PMAQ? 

Se a equipe aderiu ao 3º Ciclo do PMAQ, receberá a visita de entrevistadores que vão aplicar 
instrumentos para verificação de padrões de acesso e qualidade alcançados pelas equipes e pela 
gestão. Ela acontecerá entre os meses de agosto e outubro de 2017 nas equipes que aderiram ao 3º 
Ciclo do PMAQ. A consulta a este FAQ pode auxiliar as equipes e gestores a se organizarem para 
receberem a Avaliação Externa. 

Serão realizadas observações de infraestrutura e condições de funcionamento das Unidades 
Básicas de Saúde, entrevista com profissionais das equipes participantes e verificação de documentos 
e entrevista com usuários.  

Alguns padrões são obrigatórios para as equipes/unidades. Caso não alcancem, serão 
desclassificadas do programa. Outros padrões são essenciais, ou seja, se a equipe não alcançar sua 
totalidade, terá uma classificação ruim ao final do processo de Certificação. Há ainda os padrões 
estratégicos, que conferem uma maior qualificação à nota final das equipes, mas estas devem atender, 
prioritariamente, os padrões obrigatórios e essenciais. 

Recomenda-se a todos os profissionais da Atenção Básica, especialmente a gestores, 
coordenadores e profissionais de nível superior (que poderão ser entrevistados) a apropriação dos 
materiais disponibilizados no site de Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

 

 
Sobre o 3º Ciclo do PMAQ, acesse em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=3_ciclo 

 

 
O que será verificado durante a Avaliação Externa? 

● Avaliação de desempenho das equipes de saúde e gestão da atenção básica, realizada por 
instituições de ensino e/ou pesquisa, por meio da verificação de evidências para um conjunto 
de padrões previamente determinados; 

● Verificação da realização de momento autoavaliativo pelos profissionais das equipes de 
atenção básica e gestores; 

● Avaliação de desempenho dos indicadores contratualizados. 
 
Quem realizará a Avaliação Externa? 

É uma ação do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica e será executada por 
Instituições de Ensino e/ou Pesquisa (IEP) de todo o país. No estado do Rio Grande do Sul, a 
Instituição de Ensino responsável pelos entrevistadores da Avaliação Externa no 3º Ciclo é 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 

 
Como saber quando o entrevistador visitará equipe p ara fazer a Avaliação Externa? 

Para a Avaliação Externa o supervisor de campo deverá fazer contato prévio com a gestão 
municipal para agendar reunião de organização do cronograma de visita às equipes do município, que, 
por sua vez, deve entrar em contato com a equipe.  
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A Avaliação Externa é obrigatória? 
No momento que houver a contratualização, o município está de acordo com a participação na 

Avaliação Externa, sendo esta fase obrigatória para obter a certificação no programa. Portanto, caso o 
gestor ou a equipe desista e/ou se recuse a responder a Avaliação Externa, deverão assinar um termo 
de recusa no qual tomarão ciência da desclassificação da equipe no PMAQ.  
 
Quanto vale na nota final a Avaliação Externa para a Certificação? 

A Avaliação Externa contabiliza o percentual de 60% para obter a certificação. Sendo que 30% 
será da avaliação dos indicadores e 10% da autoavaliação. 
 
Quais os elementos contemplados no instrumento de A valiação Externa? 

Contempla elementos relacionados às características estruturais e de ambiência na Unidade 
Básica de Saúde e disponibilidade de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos que serão 
observados pelo entrevistador, assim como elementos relacionados a organização do processo de 
trabalho que serão verificados mediante entrevista com profissionais de saúde. 

 
Como estão organizados os módulos do Instrumento de  Avaliação Externa?  

 
 
 

Módulo I 

Observação na Unidade Básica de Saúde.  
Objetiva avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da 
Unidade Básica de Saúde.  

Quem acompanha?  Enfermeiro, médico, técnico/auxiliar de enfermagem ou gerente 
da Unidade Básica de Saúde deverá acompanhar o entrevistador. 

 
 
 
 

Módulo II 

Entrevista com o profissional da Equipe de Atenção Básica e verificação de 
documentos na Unidade Básica de Saúde.  
Objetiva avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização do serviço e do 
cuidado para os usuários.  

Quem responde? Enfermeiro(a) ou médico(a) conforme escolha da equipe e que 
tenha conhecimento sobre o processo de trabalho. Caso não haja disponibilidade de 
enfermeiro(a) ou médico(a), outro profissional de nível superior poderá responder, 
porém a equipe será prejudicada no componente da avaliação externa da certificação. 
Por isso, é importante que seja combinado previamente a visita à UBS com a equipe 
de entrevistadores.  

 
 
 
 

Módulo III 

Entrevista com o Usuário na Unidade Básica de Saúde  (Pesquisa de Satisfação 
do Usuário da Atenção Básica no Brasil).  
Visa verificar a satisfação e percepção dos usuários quanto aos serviços de saúde no 
que se refere ao seu acesso e utilização.  

Quem responde? São entrevistados quatro usuários, que devem estar presentes na  
UBS no momento da avaliação externa. Os usuários NÃO PODEM: ter passado por 
consulta com médico(a) e enfermeiro(a) no dia da entrevista; estar pela primeira vez na 
unidade; ter ficado mais de 12 meses sem ir até a unidade; ter menos de 18 anos de 
idade. Blocos específicos serão aplicados conforme o perfil do usuário entrevistado 
(mulher, pré-natal, criança, hipertensão, diabetes). 

 
 
 

Módulo IV  

Entrevista com o profissional do NASF e verificação  de documentos na Unidade 
Básica de Saúde.  
Objetiva avaliar o processo de trabalho destas equipes e a organização do cuidado aos 
usuários. 



4 
 

Quem responde? É recomendado que tenha mais de um profissional do NASF para 
responder à entrevista. O entrevistador deve fazer contato prévio com o profissional 
para agendar a visita. 

 
 

 
Módulo V 

Observação na Unidade Básica de Saúde para Saúde Bu cal.  
Objetiva avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos de atenção 
odontológica.  

Quem acompanha? Um profissional da Equipe de Saúde Bucal: cirurgião-dentista ou 
auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

 
 
 
 

Módulo VI  

Entrevista com o profissional da Equipe de Saúde Bu cal e verificação de 
documentos na Unidade Básica de Saúde.  
Objetiva avaliar o processo de trabalho da saúde bucal e a organização do serviço e 
do cuidado para os usuários.  

Quem responde? Cirurgião-dentista. Se o cirurgião-dentista não estiver disponível no 
momento da Avaliação Externa, outro profissional da equipe de saúde bucal (auxiliar 
ou técnico de saúde bucal) poderá ser entrevistado. No entanto, a equipe será 
prejudicada no componente da avaliação externa na certificação do programa. Por 
isso, é importante que seja combinado previamente a visita à UBS com a equipe de 
entrevistadores.  

 
Nas questões que envolvem a verificação de documento, o profissional entrevistado deverá 

indicar no referido documento os elementos que comprovem a questão, de maneira a facilitar o 
processo de verificação. 
 
É possível conhecer as perguntas feitas na Avaliaçã o Externa? 

Todas as questões que irão compor a Avaliação Externa estão disponíveis no site do 
Departamento de Atenção Básica no Instrumento de Avaliação Externa, no link: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=3_ciclo 
 
Quais são os padrões verificados na Avaliação Exter na? 

Padrões Obrigatórios:  esses padrões condicionam a permanência da equipe no Programa. 
São eles: 

● Alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB) nos meses indicados pelo 
programa. O não envio da base de dados municipal para a nacional impossibilita o cálculo 
dos indicadores, inviabilizando o monitoramento que é parte da Certificação, desta forma a 
equipe será insatisfatória;   

● Presença de cadeira odontológica na unidade de saúde, quando o tipo de equipe de 
atenção básica for cadastrada no CNES como saúde bucal. Se a equipe com saúde bucal 
que aderiu ao PMAQ não tiver a cadeira odontológica , toda equipe de atenção básica 
com saúde bucal será desclassificada do Programa.  

 
Padrões Essenciais: são padrões com elevados percentuais de cumprimento pelas equipes 

e/ou relacionados a condições mínimas de acesso e qualidade na Atenção Básica. Conforme a 
Portaria GM nº 1.645 que dispõe sobre o PMAQ-AB, caso a equipe contratualizada não alcance de 
todos  os padrões essenciais de qualidade , nos termos do Manual Instrutivo do PMAQ-AB, ela será 
automaticamente certificada com desempenho ruim . 

 
Padrões Estratégicos:  considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões 

elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica. Ainda conforme a Portaria GM nº 1.645 para que 
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a equipe seja classificada com o desempenho ótimo, além de obter uma nota mínima, deverá alcançar 
percentual de padrões considerados estratégicos, nos termos do Manual Instrutivo do PMAQ-AB. 

 
Padrões Gerais:  são os demais padrões que compõem a matriz de pontuação para a 

certificação das equipes. Na certificação a equipe que se adequa a esses padrões ganha pontos se 
realiza a ação. 

 

 
Estes padrões encontram-se detalhados nos Manuais I nstrutivos do PMAQ: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?cont eudo=3_ciclo  
 

 
Quais são os documentos comprobatórios que a equipe  deve apresentar ao 

entrevistador? 
Compete ao Coordenador da Avaliação Externa enviar aos gestores municipais/coordenadores 

da AB a lista de documentos que deverão ser apresentados no dia da Avaliação, bem como aos 
gestores e equipes que aderiram ao PMAQ conhecer os mesmos. 

 

 
Os documentos já estão listado no Anexo A do Instru mento de Avaliação 
Externa (página 106) para consulta e organização da s equipes:  
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos /Instrumento_Avaliacao_E
xterna_AB_SB.pdf  
 

 
No Manual Instrutivo do PMAQ consta como padrão ess encial que as UBS tenham geladeira 
exclusiva para vacinas. Esse padrão também se aplic a a UBS sem sala de vacinas? 

O Instrumento de Avaliação Externa do 3º Ciclo determina que é essencial a Unidade Básica 
de Saúde possua geladeira exclusiva para vacinas, mesmo que não tenha sala para vacinas. 
 
Como será feita a avaliação das Unidades que não fa zem dispensação, ou seja, não possuem 
farmácia e possuem somente farmácias centralizadas?  
 As questões sobre dispensação de medicamentos não incidirão na nota de certificação, seja 
na Unidade Básica de Saúde ou de forma centralizada.  
 
Como será realizada a visita e entrevista com equip es que atendem zonas rurais e usam 
unidade móvel ou atendimento em unidades satélites?  A equipe que irá fazer a avaliação irá até 
o local onde a equipe estiver trabalhando no dia?  

O supervisor da Avaliação Externa, vinculado à Universidade, deve comunicar-se com o gestor 
do município para pactuar os dias em que ocorrerão a Avaliação Externa das equipes. Neste dia a 
equipe deve estar na EAB cujo CNES teve a adesão ao PMAQ para receber o entrevistador. 

 
Quais são as medidas e padrões das placas e quantas  necessitam ter em cada Unidade Básica 
de Saúde? 

A Avaliação Externa verificará se a  UBS possui sinalização de acordo com o Guia de 
Sinalização do Ministério da Saúde, ou seja, a placa deve sinalizar a UBS e não os programas. De 
acordo com a Portaria Nº 2.838, de 1º de dezembro de 2011, fica instituída a Programação Visual 
Padronizada das Unidades de Saúde, do Sistema Único de Saúde. No link abaixo há informações 
sobre a Portaria e sobre o Guia. 
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As informações encontram-se no Manual de identidade  visual: saúde mais perto 
de você: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?co nteudo=publicacoes/manual
_marca_saude_mais_perto  

 
Para avaliação no caso de mais de uma equipe por Un idade Básica de Saúde, seja mais de uma 
equipe de Saúde da Família ou uma equipe de Saúde d a Família e uma equipe de Saúde Bucal, 
cada equipe tem que ter um mapa do território ou a Unidade Básica de Saúde pode ter apenas 
um?  

Deve haver um mapa do território por equipe de Saúde da Família. Se a adesão foi junto com 
a equipe de Saúde Bucal, não há necessidade de outro mapa. Se na mesma UBS tiverem quatro 
equipes, por exemplo, então deve haver quatro mapas diferentes.  
 
Deve haver uma cadeira odontológica por equipe de S aúde Bucal ou por número de dentistas? 

A Cadeira Odontológica é um padrão obrigatório para cada equipe de Saúde Bucal. Nos casos 
de equipe Saúde Bucal tipo II há necessidade de duas cadeiras, pois há dois profissionais cirurgiões 
dentistas 40 horas cada um. 

 
Em relação à Saúde Bucal, quando o município possui r Raio X Odontológico centralizado para 
atender mais de uma Unidade Básica de Saúde, como s erá feita a avaliação? 

Para que a UBS equipe de Saúde Bucal seja considerada como possuidora deste item 
estratégico é necessário que ela possua o Raio X na própria Unidade Básica de Saúde. Portanto, 
somente a UBS que possui o Raio X irá pontuar como detentora desse padrão estratégico. As demais 
UBS com equipe de Saúde Bucal que se beneficiam com essa referência dos Raio X centralizado, 
justamente por terem essa referência, poderão dar seguimento aos acompanhamentos e tratamentos 
dentários e pontuarão em outros padrões, que não conseguiriam se não possuíssem uma referência 
para o uso do Raio X. Entretanto, essas UBS que não possuem o Raio X não alcançarão esse padrão 
estratégico específico. 

 
Como será extraído do e-SUS a informação sobre o pe rcentual de primeira consulta de recém 
nascido, na primeira semana de vida? 

Será extraído do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC/MS) e Sistema de 
Informação sobre mortalidade (SIM/MS). O número de atendimentos a recém-nascidos na primeira 
semana de vida será obtido através dos dados constantes no SISAB resultantes do preenchimento da 
Ficha de Atendimento Individual. 
 
Como obter os dados de prevalência das patologias c rônicas? 

O Portal BI disponibiliza dados por municípios a respeito das patologias crônicas. As 
informações do Portal são atualizadas semanalmente a partir das bases SIM, SINASC, SINAN, SIA, 
SIH, SIPNI, IBGE e outras.  

 

 
Consultar BI em:  
http://bi.saude.rs.gov.br/index.htm  

 

 

 
Também é possível consultar no DATASUS: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0 2 
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Quando o exame de coleta de citopatológico (cp) é f eito por empresa terceirizada, como 
contabilizar a produção de CP? 

No Módulo II da entrevista de Avaliação Externa é perguntado ao profissional da equipe se a 
mesma realiza a coleta do exame citopatológico. 

Para o cálculo do indicador 1.5. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero, é 
contabilizado o número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero, cuja 
fonte é a Ficha de Procedimentos –SISAB/MS - nº de procedimentos de coleta de material 
citopatológico do colo do útero realizados. Se a equipe não informar a realização deste exame, a 
informação constará como zerada. 
 
Em áreas sem Agente Comunitário de Saúde, como serã o os levantados os dados de cadastros 
para os indicadores? 

É atribuição de todos os profissionais da equipe de Atenção Básica manter atualizado o 
cadastramento das famílias e dos indivíduos do seu território. 
 
Em atividades de grupo realizadas por NASF, como fi cam os registros, um só profissional 
registra?  
 Na Ficha de Atividade Coletiva é realizado o registro da atividade com os números dos cartões 
profissionais dos técnicos envolvidos e respectivos CBOs e os números dos cartões SUS das pessoas 
atendidas na atividade. 
 
O que é considerada primeira consulta programática odontológica? 

É a consulta pela qual o indivíduo ingressa no programa, a partir de uma avaliação ou exame 
clínico odontológico realizado com a finalidade de diagnóstico e elaboração de um Plano Preventivo 
Terapêutico - PPT. Portanto, as primeiras consultas odontológicas só devem ser registradas quando o 
plano preventivo terapêutico for elaborado. 

Para mais informações, consulte o Caderno de Atenção Básica nº 17 - Saúde Bucal (2008), no 
link http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf 
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