
AVALIAÇÃO EXTERNA 
NA PARAÍBA 

UFPB/UFPI/MS 



AGENDAS PREPARATÓRIAS  
MAIO JUNHO 

Agendas da Equipe de 
Coordenação/Supervisores  

Agendas para reestruturação  
Do GT-PMAQ no Estado  

Agendas nas Assembleias do 
COSEMS e na CIB 



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 
 

 21/06 – Pactuação das ações na CT/CIB 

25/06 – Pactuação das ações na Assembleia do COSEMS 

25/06 – Término das inscrições para seleção de 
entrevistadores (edital aberto em 08/06) 

 29/06 – Divulgação final da primeira fase de seleção dos 
entrevistadores 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 
 

  02 a 06/07 – Treinamento/seleção (fase 
2) de seleção dos entrevistadores  

 11/07 - Divulgação do Resultado Final 
da seleção dos entrevistadores 

 16/07 – Inicio das Atividades de Campo 
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 

Criação de um Boletim 
Periódico com divulgação 

de ações e atividades  



Carta aos Gestores 
 

Será enviada carta a todos os gestores informando:  

 Período das visitas dos entrevistadores em seu 
município 

 Os contatos da equipe da Avaliação Externa que 
fará a visita no município 

 Lista dos documentos comprobatórios que 
precisam ser apresentados no momento da visita 

Antes da visita, a equipe AE-PMAQ-PB também fará contato telefônico 
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Programação das Visitas 
 
 Nas 3 primeiras semanas, estaremos realizando as visitas nos 

seguintes municípios:  
 Macro 1 – João Pessoa e Cabedelo 

 Macro 2 – Campina Grande 

 Macro 3 – Patos 

 

 
As visitas aos municípios da macro 4 serão realizadas ao final do processo   
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Para a visita: 
 

 Precisamos que cada município disponibilize um responsável para 
receber a equipe da AE PMAQ, e ajude a localizar as unidades de 
saúde que aderiram ao PMAQ; 

 As Atividades das Unidades de Saúde NÃO DEVEM SER SUSPENSAS 

 Das equipes NASF importante ter mais de um profissional disponível 
para responder aos questionários 

 Os profissionais devem ter em mãos todos os documentos 
comprobatórios solicitados no instrutivo do PMAQ-AB 
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IMPACTOS DO PMAQ NA ATENÇÃO BÁSICA: ANÁLISE 
SOBRE O REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO POR 

DESEMPENHO ÀS EQUIPES DE SAÚDE 

 Pesquisa Pactuada com o GT-PMAQ, que se desenrolará ao 

longo da AE PMAQ.  

 Objetivos: identificar a percepção dos atores sobre a 

importância e as dinâmicas de utilização dos recursos do 

PMAQ, como instrumento indutor de mudanças na dinâmica da 

Atenção Básica.  

 Instrumento: questionário sintético AUTO-APLICÁVEL junto 

aos gestores, trabalhadores e usuários 

 A participação na pesquisa não tem nenhuma consequência 

na Avaliação Externa do PMAQ, estando os sujeitos 

inteiramente livres para aceitarem ou não participar da 

mesma.  



IMPACTOS DO PMAQ NA ATENÇÃO BÁSICA: ANÁLISE 
SOBRE O REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO POR 

DESEMPENHO ÀS EQUIPES DE SAÚDE 

Amostra:  

Participarão os 223 municípios da Paraíba, envolvendo:  
 

 1 pessoa da gestão municipal; (223 pessoas) 
 1 profissional de nível superior de EqABS em cada 

município; (223 pessoas) 
 1 profissional ACS em cada município(223 pessoas) 
4 usuários em cada município (892 pessoas) 
 1 profissional de nível superior de EqSB em cada 

município; (223 pessoas) 
 1 profissional do NASF em cada município; (201 

pessoas) 

TOTAL DE 1.985 PESSOAS 
 

223 gestores,  
870 trabalhadores da ABS e 

 892 usuários.   

Em municípios com mais de uma 
equipe ABS, serão convidados a 

participar da pesquisa 
trabalhadores e usuários de 

diferentes unidades de saúde.   
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Estaremos sempre em contato. 

 

 

Bom PMAQ para todo/as nós! 

 

 

Obrigado. 

Viva São João !!!!!! 


