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RESUMO

Objetivo: O presente trabalho objetiva analisar a percepção do Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família sobre a
ferramenta PMAQ-AB e a influência da implantação do PMAQ-AB na gestão da Unidade de Saúde; avaliar a ferramenta
PMAQ-AB  em relação  a  seus  objetivos  e  seu  alcance  e;  verificar  se  houve  padronização  nos  serviços  da  UBS.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa. Os participantes do estudo serão
todos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, alocadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de
Maringá-Pr e que aderiram ao PMAQ-AB. A coleta de dados será por meio de entrevistas orientadas por um roteiro de
entrevista semiestruturado composto de dados de identificação e questões norteadoras. As entrevistas serão gravadas e
posteriormente transcritas na íntegra, garantindo fidelidade dos depoimentos. Após a transcrição, os dados coletados
serão submetidos à análise de conteúdo de Bardin. Resultados esperados: Espera-se que os resultados obtidos neste
estudo possam identificar quais foram às estratégias que facilitaram e que dificultaram o desenvolvimento e a melhoria
da gestão do trabalho das ESF, já que por meio do Programa é introduzido as autoavaliações, os incentivos financeiros,
o planejamento de intervenções e investimento em materiais equipamentos e insumos.

1 INTRODUÇÃO

A criação  do  Sistema Único  de Saúde através da  Constituição Brasileira  d  1988,  trouxe
atrelada a ela dois grandes princípios, da universalização e da integralidade, com o principal objetivo
de realizar promoção, prevenção e recuperação as saúde. O SUS optou por um modelo de saúde
organizado a partir da Atenção Básica (AB), que deve operar integrando os demais serviços e níveis
de  cuidado,  garantindo o  acesso oportuno,  integral  e  de  qualidade  a  toda  população  (COSTA;
BARBOSA,  2014;  GALAVOTE,  et  al.  2016).   A  partir  desse processo de construção houve um
aumento da demanda da população na atenção primária.

O Ministério da Saúde (MS) busca realizar a gestão com base na indução, monitoramento e
avaliação de processos e resultados mensuráveis, com o objetivo de promover acesso e qualidade
da atenção primária aos usuários e têm sido promovidos diversos esforços no sentido de ajustar as
estratégias previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na direção de reconhecer a
qualidade dos serviços de atenção básica (AB) ofertados (BRASIL, 2012).

A assistência nos diferentes níveis de atenção e redes em geral é a principal problemática
encontrada no cenário atual, explicitado pelo déficit na atenção primária e a saturação do serviço
secundário. Os principais atores que compactuam de forma antagônica são os gestores do Sistema
Único de Saúde (SUS) buscando soluções para sanar a demanda com os recursos assistenciais, à
qual por muitas vezes não sana cem por cento da demanda, ocasionando muitas filas de espera, já
no outro oposto, tais serviços representam volumoso gastos para o orçamento da saúde (FRANCO;
JUNIOR,  2004).

Considerando  os  fatores  expostos  e  a  necessidade  de  implantações  de  novas  políticas
públicas juntamente com a expansão da Atenção Básica (AB) no Brasil diante do cenário nacional,
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houve uma pactuação das três esferas do governo, o qual propuseram um programa de caráter
inovador o qual se intitula de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB) que foi instituído através da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, tendo como
propósito  avaliar  as  ações  dos  profissionais  da  área  da  saúde,  assim  como  mensurar  o
funcionamento dos sistemas de saúde nas três esferas de governo. Por meio deste processo, é
possível realizar a identificação de problemas e, a partir daí o planejamento das ações que serão
implementadas, organizando e melhorando a prestação de serviços (BRASIL, 2011). 

Este Programa foi fruto de um longo processo de pactuação das três esferas de gestão do
SUS  sendo  estes  representados  pelo  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde
(Conasems) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), os quais visaram garantir a
melhoria do acesso de qualidade para o usuário do serviço, contando com protocolos de avaliações
e contratualizações (BELLO; CARVALHO; FARIAS, 2014).

O PMAQ-AB tem como princípios a padronização dos serviços, mais acesso ao usuário, a
melhoria da qualificação dos profissionais e principalmente da melhoria da qualidade dos serviços ao
público. O Programa é  constituído por quatro fases: adesão e contratualização, desenvolvimento,
avaliação  externa  e  recontratualização.  Nessa  perspectiva  a  figura  do  enfermeiro,  na  Atenção
Básica, assume, o planejamento, gerenciamento e avaliação das ações diversificadas aos usuários
do  programa,  devendo estas  ações  serem realizadas em conjunto  com os outros  membros  da
equipe,  buscando sempre melhorar  a  qualidade da atenção,  conduzir  a  ampliação do acesso e
formar um padrão nacional de qualidade. 

Através do monitoramento e avaliação da saúde básica este programa tem como uma das
novidades o incentivo financeiro, mediante as avaliações positivas das equipes de Saúde da Família,
Saúde Bucal, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e as equipes do Centro de Especialidade
Odontológicas (CEO) por meio destas atingirem metas pré-estabelecidas. 

O Programa em questão foi instaurado na cidade de Maringá/Paraná no segundo semestre de
2012,  diante  do  exposto  o  presente  trabalho  objetiva  analisar  a  percepção  do  Enfermeiro  da
Estratégia Saúde da Família sobre a ferramenta PMAQ-AB e a influência da implantação do PMAQ-
AB na gestão da Unidade de Saúde; avaliar a ferramenta PMAQ-AB em relação a seus objetivos e
seu alcance e; verificar se houve padronização nos serviços da UBS.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa.
A pesquisa qualitativa importa-se com questionamentos da realidade que não podem ser

quantificados, concentra-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para
Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha inúmeros significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Os sujeitos do estudo serão todos profissionais enfermeiros que fazem parte da Equipe da
Estratégia de Saúde da Família, alocadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de
Maringá-Pr e que aderiram ao PMAQ-AB. 

 Após a elaboração do projeto de pesquisa o mesmo será encaminhado para o Centro de
Formação e Capacitação Permanente dos trabalhadores da Saúde (CECAPS) para a autorização da
realização da pesquisa. Na sequência, o projeto será enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
do Unicesumar, para avaliação e emissão do parecer.

Após aprovação da pesquisa será entrado em contado com os coordenadores das UBS, para
identificação da equipe, a fim de orientar acerca dos objetivos do estudo e a importância do mesmo.
Todos os sujeitos participantes serão informados sobre os objetivos do estudo, será apresentado o
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; que após leitura e compreensão, deverá ser assinado
em duas vias, sendo entregue uma cópia ao participante e a outra será arquivada pelo pesquisador. 

A coleta de dados será realizada por meio de uma entrevista orientada por um roteiro de
entrevista semiestruturado compondo dados de identificação e questões norteadoras. As entrevistas
serão gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, garantindo fidelidade dos depoimentos. 

Após a transcrição, os dados coletados serão submetidos à análise de conteúdo de Bardin
(2011), modalidade temática que seguirão as seguintes etapas: Pré-análise: é desenvolvida para
sistematizar as ideias de maneira a conduzir a um esquema preciso de análise, corresponde a um
período  de  intuições  e  interpretações  das  informações;  Exploração  do  material:  Ocorre  a
transformação dos dados coletados em conteúdos temáticos atrás da codificação das entrevistas
determinando,  então,  as  temáticas  a  serem discutidas;  Tratamento  dos  resultados:  inferência  e
interpretação, através dos dados obtidos anteriormente, utilizam-se inferências e interpretações a
partir da fundamentação teórica e dos pressupostos que permeiam a pesquisa.

Destaca-se que por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, serão respeitados
todos os princípios éticos e legais estabelecidos pela Portaria nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) do Ministério da Saúde.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com  a  crescente  demanda  da  atenção  básica,  faz-se  necessário  a  realização  de
planejamento constante que atendam as necessidades de saúde da população em consonância com
as diretrizes do SUS, buscando a qualidade do serviço prestado em conjunto com a satisfação do
usuário.  Percebe-se  que  os  desafios  na  busca  da  qualidade  da  assistência  são  inúmeros,
desmotivando na maioria das vezes os profissionais da saúde da atenção básica.

Diante do exposto, o PMAQ surge como um impulso de valorizar a atuação profissional e a
busca pela qualidade da assistência prestada aos pacientes que utilizam os serviços da atenção
básica, por meio de um contrato entre o Ministério da Saúde (MS) e a Equipe de Saúde da Família
dos municípios. 

Frente a este contrato, as Equipes da Estratégia de Saúde da Família, alocadas em suas
respectivas UBS, tem como responsabilidade o cumprimento de metas, sendo essas avaliadas pelo
Ministério da Saúde, nas quais quando alcançadas se faz o repasse de recursos financeiros tanto
para a UBS quanto para os seus colaboradores.

Diante  do contexto,  espera-se  que os  resultados obtidos neste  estudo possam identificar
quais foram às estratégias que facilitaram e que dificultaram o desenvolvimento e a melhoria da
gestão do trabalho das ESF, já que por meio do Programa é introduzido as autoavaliações,  os
incentivos financeiros, o planejamento de intervenções e investimento em materiais equipamentos e
insumos.
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