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PMAQ

Avaliação do
PMAQ pretende
“retratar” a AB
do Brasil
Gestores devem preparar
suas equipes para receber
os pesquisadores da
Avaliação Externa do PMAQ

A realização da Avaliação
Externa do PMAQ-AB e do Censo
das Unidades Básicas de Saúde
pretende apresentar um dado
real da Atenção Básica no Brasil.
A coleta de dados promovida
pelo Ministério da Saúde está
prevista para terminar dia 31 de
agosto.
Para otimizar o tempo e
qualificar a coleta de dados, o
apoio da gestão municipal no
preparo das equipes de Saúde da
Família e no deslocamento dos
pesquisadores é fundamental.
Censo | “O trabalho de coleta da
Avaliação Externa termina agora,
mas o Censo continua”, ressalta
Davllyn dos Anjos, assistente
de pesquisa e coordenador de
equipe de Avaliação Externa
do Instituto de Saúde Coletiva
(ISC/UFBA).
Para Davllyn, o
contato com as
equipes
de
gestão
da

Em campo | Pesquisadores e
Equipe de Saúde da Família

Atenção Básica dos municípios
e com as Diretorias Regionais
de Saúde (Dires) facilita muito
o trabalho. Uma das questões
apresentadas por ele foi a
otimização do tempo durante as
avaliações. “Em algumas regiões
levamos mais de três horas em
estrada de chão”, lembra.
Na sua avaliação, o apoio do
gestor no transporte e também
na preparação das equipes de
saúde da família que irão receber
os pesquisadores possibilita
realizar mais visitas e mais
pesquisas.
O Diretor de Atenção Básica
de Lauro de Freitas, Hadson
Namour, destacou que foi
bem positivo todo o
processo da Avaliação.
“Quando as equipes
aderiram ao PMAQ-AB,
nos planejamos para
Hadson Namour | Diretor
da Atenção Básica de Lauro
de Freitas - BA

receber os pesquisadores”, afirma.
Das 25 equipes do município,
19 aderiram ao programa.
“Preparamos tudo, articulamos
o transporte e mapeamos as
unidades de acordo com a
distancia”.
Em Lauro de Freitas, foi possível
realizar uma reunião com a
gestão antes da pesquisa. “Esse
é um cenário de excelência,
passamos uma hora conversando,
esclarecemos todo o processo da
pesquisa, o questionário é longo
e o profissional precisar estar
bem informado”.
Comprovação | Durante o
preenchimento do questionário
de avaliação, é necessário que
se comprove a realização de
alguns procedimentos através
de documentos. A lista de
documentos pode ser acessada
em
http://dab.saude.gov.br/
sistemas/pmaq/documentos.php.
Na próxima semana, de 27
a 29/08, uma das equipes de
pesquisadores
do
ISC/UFBA
estará na região de Ilhéus e
Itabuna para desenvolver as
atividades de Avaliação Externa e
Censo das Unidades.
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