
qualidade da atenção básica, 

pois servidores e gestores ve-

rificam o que deve ser reali-

zado para oferecer um servi-

ço de qualidade à população.  

 

A Autovaliação poderá ser 

feita via manual e impressa, 

ou digitada no sistema 

AMAQ online conforme des-

crito no Manual Instrutivo do 

AMAQ.  

 

Ao realizarem a Autoavalia-

ção os municípios garantirão 

10% da nota de certificação 

que irão receber ao final do 

ciclo, que terá duração de 02 

anos.  

Estamos no 3º ciclo do 

PMAQ-AB e o objetivo do 

programa é ampliar o acesso 

e melhorar a qualidade da 

atenção básica. Para isso, o 

programa propõe um conjun-

to de estratégias para qualifi-

cação, acompanhamento e 

avaliação do trabalho das 

equipes. Um ponto forte do 

Programa é a indução da Au-

toavaliação para a gestão 

municipal da saúde, Equipes 

de Saúde da Família (ESF), 

Saúde Bucal e Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família 

(NASF).  

 

As equipes e as gestões munici-

pais que aderiram ao programa 

precisam realizar Autoavaliação 

de seis em seis meses priorizan-

do durante o processo de Auto-

avaliação quais as ações que 

desejam melhorar, traçando 

uma matriz de intervenção pra 

cada ação escolhida, enumeran-

do com isto quais atividades são 

necessárias. Esta Autoavaliação 

é pra ser realizada com toda 

equipe com participação da ges-

tão municipal, pois, pode haver 

necessidade de pactuações. 

 

A Autovaliação tem um papel 

significativo na evolução da 

AUTOAVALIAÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA —PMAQ/AB  

OFERTAS DE APOIO  

 Manuais disponíveis no link: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=3_ciclo 

 

 Manual de Apoio à Autoavaliação para as Equipes de Saúde 
da Família e Saúde Bucal - ESF/SB 

 Manual de Apoio à Autoavaliação para as Equipes dos Nú-
cleos de Apoio à Saúde da Família - NASF; 

 Manual de Apoio à Autoavaliação para os Centros de Especi-
laidades Odontológicas - CEO.  

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO 

ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - 

PMAQ/AB  

FERRAMENTA PARA AUTOAVALIAÇÃO 


