
PMAQ - AB



1- ACESSO AOS DADOS



Portal APS – Ministério da Saúde



Acesso público ao eGestor AB - PMAQ



Acesso restrito ao eGestor AB - PMAQ



Acesso restrito ao eGestor AB - PMAQ



Acesso restrito ao eGestor AB - PMAQ



Acesso restrito ao eGestor AB – PMAQ
Necessário login e senha 



Acesso restrito ao eGestor AB - PMAQ







2- ANÁLISE DE MICRODADOS E RESULTADOS



Certificação das equipes PMAQ

AVALIAÇÃO EXTERNA 

- Padrões de qualidade que medem o desempenho das equipes  e gestão; 

- Coleta realizada por instituições de ensino e/ou pesquisa;

- Verificação de evidências para um conjunto de padrões previamente 
determinados;

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES 

- Avaliação dos indicadores contratualizados na etapa de adesão e contratualização
(e SUS AB)

VERIFICAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO

- verificação da realização de momento autoavaliativo  (nos últimos 12 meses) 
pelos profissionais das equipes de atenção básica



10%

20%

70%

Certificação

Implementação de 
processos autoavaliativos

Avaliação dos indicadores 
contratualizados

Resultados da Avaliação 
Externa

Certificação das equipes PMAQ – (Cont.)

10%

30%

60%

X

X

Ciclos

1ºe 2º            3º



15

AUTOAVALIAÇÃO

Implantação de processos 

autoavaliativos

10%

Comprovação: 

-Online - Amaq Eletrônico;

-Impressa - Av. externa.

INDICADORES

Desempenho de Indicadores

30%

Comprovação:

-e-SUS AB (SISAB);

AVALIAÇÃO EXTERNA

Verificação do cumprimento de 

Padrões de Qualidade

60%

Comprovação:

-Coleta dados UBS;

-Entrevista com profissional de nível 

superior;

-Módulo eletrônico - gestão municipal.

CERTIFICAÇÃO



No 3º Ciclo do PMAQ será ampliado o número de faixas para a certificação
das equipes (de 3 para 5 faixas), aumentando a possibilidade de
movimentação das equipes.

Classificação das equipes

Após a classificação das equipes será definido um fator de desempenho que distribuirá o
orçamento destinado ao pagamento da certificação conforme a distribuição das equipes
nas categorias descritas acima.

Obs: As equipes deveriam ofertar um conjunto de condições mínimas de acesso e qualidade, chamados de padrões
essenciais, e alcançar um percentual mínimo de 90% desses padrões. Assim, as equipes que não atingiram no mínimo
90% dos padrões essenciais foram classificadas como ruim.

1º e 2º ciclo 3º ciclo

Muito acima da media Desempenho Ótimo

Acima da media Desempenho Muito Bom

Abaixo da media Desempenho Bom

Desempenho Regular

Desempenho Ruim

X



Após a certificação, do total de 42.975 equipes no programa:

.15.177 são equipes de Atenção Básica

.23.688 equipes de Atenção Básica com Saúde Bucal o que sinaliza que das 25.090 
equipes que fizeram adesão com saúde bucal.
.1.402 equipes no momento da avaliação externa estavam sem a equipe de saúde 
bucal
Soma-se a esses números, os 4.110 NASFs.

Certificação



As equipes participantes do PMAQ-AB, que comprovaram a realização da 
autoavaliação, obtiveram 10% da certificação. 

As seguintes maneiras de comprovação foram consideradas:

1.Documento apresentado ao entrevistador durante a avaliação externa. 

2. Versão online - AMAQ Eletrônico

Autoavaliação

A Adesão ao 3º ciclo aconteceu entre os meses de outubro/novembro de 2015/ Portaria nº 1.645 de 02 de outubro de 2015.





Ficaram definidos 10 indicadores de 
desempenho, sendo 7 para as equipes 
AB e 10 para as equipes de atenção 
básica com saúde bucal (AB/SB), que 
foram subdivididos em três grupos:

1.acesso e continuidade do cuidado;

2. resolutividade; e

3. abrangência da oferta de serviços 

Avaliação dos Indicadores

O conjunto de indicadores contratualizados está vinculado ao processo de 
certificação, possuindo todos os indicadores o mesmo peso e compondo 
uma parte do desempenho final da equipe (30%).



O indicador do grupo “Coordenação do cuidado”, referente à "Média de atendimento a recém-nascidos na primeira semana de 
vida", não foi contabilizado devido o grau de agregação da fonte de informação do indicador (Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos – SINASC) ser por município, o que inviabilizou o cálculo deste indicador por equipe.



Análise de Sistema de Informação em 
Saúde para Atenção Básica 
(SISAB/eSUS AB): 

Para certificação foram considerados os dados 
de produção referentes aos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2017, extraídos na data 
de 03 de agosto de 2018. 

Em relação ao cadastro individual, foi 
considerado o quantitativo acumulado de 
cadastros realizados até outubro de 2018. 

Equipes que não enviaram dados de produção 
que possibilitasse o cálculo dos indicadores no 
período indicado foram certificadas com o 
desempenho insatisfatório.

Avaliação dos Indicadores



O instrumento de avaliação externa foi 
composto por 903 questões, que 
traziam itens de respostas relacionadas 
aos padrões de qualidade. 

O módulo eletrônico esteve disponível
para alimentação no e-Gestor no
período de 1º de agosto de 2017 a 22
de janeiro de 2018, e os gestores que
não responderam a essas questões
tiveram prejuízo na avaliação externa e
consequente impacto na nota final da
certificação.

Avaliação Externa





Padrões de acesso e qualidade utilizados para a 
certificação das equipes, classificados em:

• Para as equipes de AB/SB, houve 1 (um) padrão obrigatório, que foi a cadeira odontológica. 

• Se a equipe de atenção básica com saúde bucal (AB/SB) não cumpriu esse padrão, ou seja, não tinha cadeira odontológica em condições de 
uso, foi desclassificada do programa. 

• As equipes que dividiam cadeira odontológica foram automaticamente certificadas com desempenho ruim.



- PADRÕES ESSENCIAIS -

EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA





- PADRÕES ESSENCIAIS -

EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

MÓDULO V - Condições de Funcionamento das ESB 

Categoria Padrão de Acesso e Qualidade 

 
 
 
 
 

Equipamentos 

Cadeira Odontológica 

Caneta de alta rotação 

Caneta de baixa rotação 

Compressor de ar com válvula de segurança ou compressor 
elétrico 

Cuspideira 

Autoclave 

Mocho 

Refletor 

Sugador 

 
Materiais e Insumos 

Brocas de alta rotação 

Luva descartável 

Máscara descartável 

 



- PADRÕES ESSENCIAIS -

EQUIPE DE SAÚDE BUCAL



- PADRÕES ESSENCIAIS -

EQUIPE DE NASF



- PADRÕES ESTRATÉGICOS -

17 padrões de qualidade para as equipes de Atenção Básica (AB) 

23 padrões para as equipes de Atenção Básica com Saúde Bucal (AB/SB)



Avaliação Externa- Dimensões



Avaliação Externa- Dimensões

. Cada dimensão recebeu parte do percentual da avaliação externa, cujo total corresponde a 60% da certificação;

. Os padrões de qualidade (perguntas) receberam um valor (relevância) entre 1 e 3.

. Para cada opção de respostas dos padrões também foram atribuídos valores proporcionais.









Exemplo da Dimensão IV- Acesso, qualidade e organização do processo de trabalho

• Organização da Agenda da Equipe de Atenção Básica 

• Acolhimento à Demanda Espontânea 

• Oferta de Serviços 

• Coordenação do Cuidado na Rede de Atenção e Resolutividade 

• Saúde da Mulher e da Criança 

• Condições Crônicas (Hipertensão, Diabetes, Obesidade, Tuberculose e Hanseníase) 

• Ações de combate e de Atenção às doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti 

• Atenção à pessoa em sofrimento psíquico 

• Visita Domiciliar e Cuidado Realizado no Domicílio 

• Promoção à Saúde 

• População Rural, Assentados, Quilombolas e Indígenas 

• Participação do Usuário e Controle Social 



3- SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES



DESEMPENHO- VALOR REPASSE



DESEMPENHO- VALOR REPASSE NASF







Análise do estado de São Paulo - PMAQ
Tipo de desempenho Nota Quantidade de 

equipes
(%)

Ótimo Equipe atingiu nota maior ou igual a 
8 e percentual dos padrões 

estratégicos maior ou igual a 50% 
135 3%

Muito Bom Equipe atingiu nota maior que 7 e 
menor que 8

836 17%

Bom Equipe atingiu nota acima de 6 e 
menor ou igual a 7

1660 33%

Regular Equipe atingiu nota acima de 4 e 
menor ou igual a 6

1555 31%

Ruim Equipe não atingiu 90% dos Padrões 
Essenciais

555 11%

Insatisfatória Equipe não enviou informação ao 
SISAB/e-SUS AB

27 1%

Desclassificada Equipe se recusou a responder a 
avaliação externa/ Equipe não 
possuía cadeira odontológica

197 4%

Total 4.965 100%



EXEMPLO MODELO:
4 EQUIPE ESF/AB E 1 EQUIPE NASF I

• Potencial máximo de repasse com classificação “ÓTIMO” (simulado):

R$ 11.207,61 x 4 = R$ 44.830,44 (4 eSF com eSB) + R$ 4.662,70 (NASF)

Total Potencial: R$ 49.493,14

• Potencial mínimo de repasse com classificação “RUIM” (simulado):

R$ 1.120,76 x 4 = R$ 4.483,04 (4 eSF com eSB) + R$ 466,27 (NASF)

Total Potencial: R$ 4.949,31

10% DO POTENCIAL



ATENÇÃO: O PMAQ visa transformar a forma de cuidar 
no âmbito da AB. 

Planejar  Agir  Analisar  Repensar Refazer

• MUDANÇA E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO TERRITÓRIO;

• MUDANÇA NO TRABALHO EM EQUIPE – COLABORAÇÃO E 
PROFISSIONALISMO;

• AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DA OFERTA DE SERVIÇOS;

• MELHORA NO CUIDADO EM SAÚDE NO TERRITÓRIO; 

• PLANEJAMENTO DAS AÇÕES; 

• TRANSFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA E 
COORDENADORA DO CUIDADO;



Obrigado!

• Diego Meloni

• diegomeloni72@gmail.com

• 16 98133 9093


