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Unidade de Aprendizagem IV

Monitoramento e Avaliação do processo de trabalho

▪ Momento 1: Processo vivenciado pelas equipes que aderiram ao PMAQ.

▪ Momento 2: São analisados os mecanismos de comunicação e de coordenação de 
ações entre o NASF e as equipes de referência.

▪ Momento 3: Análise das ofertas de ações e serviços em algumas áreas temáticas.



Objetivos da Unidade IV

▪ Desenvolver análise sobre a adequação das atividades do NASF relacionadas ás
demandas dos usuários do território, ás demandas e dificuldades das equipes de
referência e á rede locorregional de atenção á saúde.

▪ Compreender e analisar de que modo ocorre a contribuição do NASF em termos de
abrangência, coordenação e efetividade da Atenção Básica.

▪ Contribuir para a agregação de práticas de monitoramento e avaliação no trabalho
cotidiano das equipes do NASF, como processo reflexivo e formativo.



Importante recordar...

NASF AB:

• É uma equipe da Atenção Básica.

• Deve ampliar o escopo de ações da AB.

• Deve aumentar a resolutividade da AB.

PORTARIA Nº 154, DE 24 DE JANEIRO DE 2008



• Unidade V

Monitoramento e avaliação na rotina de trabalho

“O ato de avaliar faz parte do cotidiano... No campo das politicas de
saúde, há grande zonas de incerteza na relação entre os problemas de
saúde, as intervenções que usamos para resolvê-los e as expectativas
da população que atendemos.”

“... É importante que a avaliação não seja um fim em si mesma, mas
que possa servir para abrir, provocar problematização, análises,
conversas, movimentos, novas ações.”



▪ Monitoramento:

É um processo de acompanhamento e análise de informações rotineiras sobre
algumas informações características das intervenções ou serviços de saúde. Trata-
se de um processo continuo.

▪ Avaliação:

Consiste em um julgamento de valor sobre uma intervenção ou serviço de saúde,
ou sobre um de seus componentes, para ajudar na tomada de decisão.

Conceituando...



Componentes  da organização dos NASF, destacados como 
dimensões da avaliação do trabalho  das equipes:

a) A comunicação e o trabalho colaborativo  entre o NASF e as 
equipes de referência.

b) As ofertas do NASF para ampliação da abrangência da Atenção 
Básica.

c) As próprias práticas de monitoramento e avaliação dos NASF.

**Componentes analisadores





PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e Qualidade

Portaria n. 1654, de 18 de julho de 2011.

Objetivos

▪ Induzir a ampliação do acesso

▪ Melhorar da qualidade da atenção básica

▪ Garantir padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente 

▪ Transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à AB



1º Ciclo  

(2011/2012

)

2º Ciclo  

(2013/2014

)

3º Ciclo(2016/2017)

3.965 municípios 71,2% 5.073 municípios 91,1% 5.324 municípios 95,6%

17.482 Equipes de Atenção  

Básica
52,1 %

30.523 Equipes de Atenção  

Básica
85,4 %

38.865 Equipes de Atenção  

Básica
93,9%

12.458 Equipes comSaúde

Bucal
53,8 %

19.946 Equipes com Saúde  

Bucal

81,3% 25.090 Equipes com Saúde  

Bucal
95,2%

- - 1.813 NASF 78,5% 4.110 NASF 91,2%



PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
Qualidade

Portaria n. 1654, de 18 de agosto de 2011.

Diretrizes

▪ Envolver, mobilizar e responsabilizar o gestor federal, gestores estaduais,
municipais e locais, equipes e usuários num processo de mudança de cultura de
gestão e qualificação da atenção básica

▪ Desenvolver cultura de negociação e contratualização

▪ Ter caráter voluntário para a adesão tanto das equipes de atenção básica
quanto dos gestores municipais, partindo do pressuposto de que o seu êxito
depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos



Momento Transversal A

Utilização do PMAQ na melhoria do processo de trabalho do 
NASF

Desdobramentos da avaliação promovida pelo PMAQ:

▪ O que a adesão do PMAQ promoveu na sua equipe NASF AB?

▪ Há utilização do PMAQ ou outro instrumento de avaliação no seu município, no 
planejamento e monitoramento das ações de sua equipe NASF AB? 

▪ Como a gestão municipal utiliza a avaliação do PMAQ? Há um feedback para as equipes 
avaliadas?

▪ É possível construir valor de uso localmente ao PMAQ ? Como?



PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade
Portaria n. 1654, de 18 de agosto de 2011.

Compromissos

vi. Instituir Processos de Autoavaliação da Gestão e da(s) Equipe(s) de 
Atenção Básica participante(s) do Programa;

Autoavaliação
▪ Uso de instrumento avaliativo;
▪ Indução da análise crítica sobre a organização da AB e processo de trabalho das

equipes;

....

Nesse sentido, a autoavaliação não deve ser encarada como um momento de pouca
relevância, tampouco como um momento angustiante que poderá resultar em
punições ou desmotivação dos trabalhadores. ”AMAQ- AB



PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
Qualidade

Portaria n. 1654, de 18 de agosto de 2011.

Compromissos
xi.Realizar ações de Educação Permanente com/para a(s) Equipe(s) de
Atenção Básica

Educação Permanente
▪ Estratégia de Gestão.

▪ Processo pedagógico que contempla desde a aquisição/atualização de
conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos
problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho.





Política Nacional de Atenção Básica
Portaria n. 2488, de 21 de outubro de 2011.

AMAQ – Instrumento de Autoavaliação para Melhoria do Acesso e Qualidade











Proposta de Microintervenção Contextualizada Transversal A: Ação local para 
construir valor de uso para o PMAQ –NASF

Propostas possíveis:

1) Organizar uma reunião para discutir os efeitos e resultados vivenciados 
durante o processo de realização do PMAQ com sua equipe do NASF e /ou 
com a gestão local.

2) Reaplicar uma parte do AMAQ em reunião.

3) Propor a realização de uma intervenção baseada em resultados 
selecionados.

4) Outros...



Oferta de ferramentas para a ação transversal C

Materiais de apoio e instrumentos do PMAQ estão disponíveis em:

• www.saude.gov.br/dab e na biblioteca multimídia do curso.



Momento transversal B: Analisando mecanismos 
de comunicação e colaboração entre a equipe de 

saúde da família e o NASF.

▪ Objetivo

Promover a análise dos mecanismos de comunicação e coordenação entre o
NASF e as equipes de referência, considerados analisadores da contribuição
do NASF para melhoria do acesso, da coordenação e da continuidade do
cuidado na AB.



Proposta de Microintervenção Contextualizada Transversal B: Ánalise dos
mecanismos de comunicação e colaboração entre ESF e NASF.

• Sugerido que o educando faça uma análise dos mecanismos de colaboração e comunicação
existentes entre seus NASF e suas equipes de referência apoiadas considerando:

1) Se um profissional das equipes de referência precisar entrar em contato com o NASF (ou vice
versa) e, nesse dia em questão , nenhum profissional do NASF estiver na UBS , o que
acontecerá?

2) Como é feito o registro das intervenções de cada profissional , o compartilhamento de
informações e o seguimento dos casos compartilhados entre o NASF e as equipes de referência?

3) De que forma é realizado o acesso das pessoas acompanhadas pelas equipes de referência aos
atendimentos específicos do NASF? Há critérios? Os encaminhamentos são diretos ou é
necessário aguardar uma reunião?



Oferta de ferramentas para a ação transversal B

▪ Para aprofundamento do tema, indicamos os textos a seguir, disponíveis
▪ na biblioteca multimídia do curso.
▪ Módulo 2 - Processo de Trabalho na ABS I: organização da atenção.
▪ Parte integrante de: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.
▪ Superintendência de Planejamento e Gestão. Escola de Saúde Pública
▪ Professor Osvaldo de Oliveira Maciel. Capacitação para equipes da
▪ atenção básica: [recurso eletrônico]: introdutório / Secretaria de Estado
▪ da Saúde de Santa Catarina. — Florianópolis : Secretaria de Estado da
▪ Saúde de Santa Catarina, 2013.
▪ Relatório de Pesquisa: Fóruns de integração da Rede de Reabilitação no SUS de Belo 

Horizonte: desafios da prática e o processo de educação permanente em saúde. Projeto 
de Pesquisa: Educação permanente em saúde na rede de reabilitação de Belo Horizonte. 
Instituições

Executoras: SMSA-PBH e Puc Minas. Parceria-Apoio: Puc Minas– Curso de Psicologia e 
Fisioterapia. Período de realização: abril de2011 a maio de 2013.



Momento Transversal C: Pensando sobre a contribuição 
do NASF para ampliação da abrangência de ações da AB.

Objetivo:
Refletir sobre a contribuição do NASF para ampliar o 
escopo e a abrangência das ações oferecidas na AB.

Tríade Pedagógica

Dispositivo  disparador Transversal C : Mapeando ações e 
serviços oferecidos na AB em áreas temáticas estratégicas.



Quadro 1: áreas Temáticas estratégicas e problemas de saúde frequentes para a 
atuação na AB.

Área Temática Necessidade e \ ou problemas de saúde

Saúde Maternoinfantil • Gestação na adolescência 
• Apoio a novos pais para problemas 

comuns do desenvolvimento infantil.

Condições Crônicas • Obesidade e sedentarismo
• Adesão a tratamentos crônicos

Saúde Mental • Transtornos mentais comuns
• Transtornos por uso de álcool e outras 

drogras

Reabilitação • Acesso á fisioterapia
• Pessoas dependentes de cuidados



Proposta de Microintervenção Contextualizada Transversal C: Construção de
proposta de ação local para uma possível ampliação da abrangência da AB em uma
das áreas temáticas estratégicas, a partir da contribuição do NASF.

1. Selecione uma das áreas temáticas.
2. Identifique uma ou mais ações de sua governabilidade e área de atuação que

possam contribuir para ampliar a abrangência das ações e serviços oferecidos na
AB.

3. Converse sobre esta proposta de ação com outros atores do seu município.
4. Proponha a execução da ação após negociação e pactuação local.



Oferta de ferramentas para a ação transversal C

Para fins de aprofundamento e complementação da discussão, sugerimos
a leitura dos seguintes materiais:

▪ Carteiras de serviços de municípios que incluam ações do Nasf (experiência do município 
de Florianópolis-SC). Disponível na biblioteca multimídia do curso.

▪ Capítulo 2 do Cadernos de Atenção Básica número 39, volume 1 (BRASIL,2014), na parte 
que descreve possibilidades de intervenção por profissional e área temática.

▪ Capítulo sobre princípios do apoio matricial do Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade (contém tabela de ações possíveis por áreas temáticas). Disponível na 
biblioteca multimídia do curso.
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Muito 
obrigada!




