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Justificativa
A avaliação da situação de saúde da população, do trabalho em saúde e
dos resultados das ações, decorre em grande parte das atividades de
monitoramento realizadas a partir das informações produzidas no
cotidiano da atenção, essenciais para orientação dos processos de
implantação, consolidação e reformulação das práticas de saúde. É de
fundamental importância priorizar a qualificação das equipes técnicas
para a apreensão e a aquisição de competências avaliativas.

A Oficina Avaliação da Atenção Básica – Estratégias para a
Institucionalização, como parte do VII Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva, constitui-se numa proposta destinada a discutir bases e
diretrizes para a promoção de uma cultura avaliativa que envolva
diferentes atores por intermédio de referencias conceituais,
metodológicas e operacionais, contribuindo para a implementação de
mecanismos e instâncias de avaliação da atenção básica nos níveis local
e regional, assim como estimule uma reflexão mais sistematizada sobre
a institucionalização da avaliação.
Objetivo Geral
Elaborar

estratégias

que

possam

contribuir

para

a

integração,

racionalização e institucionalização dos processos de avaliação da
atenção básica.
Objetivos Específicos
•

Identificar e distinguir conceitos e práticas de monitoramento e
avaliação;

•

Indicar estratégias para o monitoramento integrado da atenção
básica na perspectiva das áreas programáticas;

•

Analisar a situação atual de institucionalização da avaliação da
atenção básica no nível organizacional das três instâncias de
gestão do SUS;

•

Indicar caminhos para a institucionalização da avaliação da
atenção básica.

Sistematização dos trabalhos de grupo e da plenária final
A oficina constituiu-se num momento importante do processo de
ampliação do debate sobre a avaliação da atenção básica no Brasil e
suas

recomendações

devem

ser

incorporadas

pela

Comissão

de

Avaliação da Atenção Básica criada pelo Ministro da Saúde por meio da
Portaria GM nº 676 de 03/06/203. O produto da oficina será divulgado

por uma publicação do MS com o objetivo de documentar as reflexões e
recomendações além de servir de subsídios para a discussão contínua
do objeto trabalhado.
A complexidade do objeto da atenção básica traz grandes desafios para
sua avaliação. Há necessidade de formular uma concepção ampla para
sustentar o processo de avaliação. Não há contradição entre as distintas
expressões reais da atenção básica nos contextos municipais diversos e
o que se espera desse nível de atenção como “imagem-objetivo” ou
“situação desejada”. Esta primeira reflexão da Oficina permitiu a
seguinte formulação:
Sugere-se dar mais precisão ao conceito de atenção básica formulado
provisoriamente pela Comissão:
destacando a promoção da saúde, incluindo duas dimensões: individual
- nos distintos momentos do cuidado a saúde e coletiva - relativa ao
controle dos determinantes do processo saúde-doença;
explicitando a articulação das praticas de saúde em sua dimensão
horizontal - promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, incluindo
as ações de vigilância da saúde e vertical - relação entre os três níveis
de atenção;
revendo

a

noção

da

transdisciplinaridade,

de

formulação

ainda

incipiente, o que traria dificuldades para operacionalizar indicadores
para sua mensuração numa proposta de avaliação da atenção básica;
incluindo o principio da descentralização e
incluindo

a

realidade

epidemiológica

local

como

pressuposto

do

planejamento e execução das ações de saúde.
A avaliação deve possibilitar a percepção das mudanças. É instrumento
de suporte ao processo decisório. Avaliação: “ferramenta de gestão”. Ao

tomar como referência para discussão da avaliação o enfoque do nível
federal, entendeu-se como fundamental para definição de uma proposta
de avaliação da atenção básica a definição dos sujeitos da avaliação e
dos objetivos e metodologias, entendendo que objetivos e metodologias
são diferentes nas diferentes esferas de governo.
A seguir descreve-se as formulações da Oficina sobre duas questões
formuladas com o objetivo de sistematizar o debate: Quais os eixos ou
dimensões de avaliação da atenção básica? Que perguntas essenciais
devem ser respondidas pela avaliação?
Os eixos da avaliação devem levar em conta os mega-objetivos da
política de saúde. Os eixos teóricos devem se desdobrar em eixos
operacionais. É necessário precisar claramente o que se quer avaliar,
buscando ser específico em relação às dimensões da avaliação.
Utilizou-se como sinônimos os termos princípios, eixos e dimensões, não
sendo possível nesta oportunidade uma maior discriminação conceitual
destes termos, apontando a necessidade de que isto seja feito no
decorrer do desenho da metodologia de avaliação.
Foram ressaltados os seguintes eixos/dimensões do processo de
avaliação:

universalidade,

resolutividade,

acessibilidade

integralidade,
aos

diferentes

participação
níveis

do

social,

sistema

e

equidade, considerando que a equidade deve ser um eixo transversal,
que perpassa todos os demais. Apontou-se para necessidade de
considerar como eixo a integração institucional no âmbito do MS e como
dimensões, as práticas e a avaliação do contexto. Sugeriu-se, também,
a elaboração de uma matriz cruzando as dimensões com os eixos
estratégicos da NOAS.

Foram consideradas

questões prioritárias a serem respondidas pela

avaliação:
A atenção básica está garantindo o acesso ao sistema de saúde?
Até que ponto a ABS está sendo indutora da reorganização dos demais
níveis do
sistema de saúde?
ABS resolve os principais problemas de saúde?
Como a população participa e percebe a participação social em saúde?
•

O PSF é um eixo estruturante do sistema de saúde?

•

Qual a capacidade de demandar que a ABS possui?

Sobre as Estratégias de institucionalização da avaliação da atenção básica
são as seguintes as conclusões dos grupos de trabalho, referendadas pelo
conjunto dos participantes:
Infra-estrutura
Garantir

financiamento

para

a

institucionalização:

destaque

para

a

responsabilidade estadual pelo co-financiamento do processo de avaliação;
utilização dos recursos do PROESF (componente 3 diz respeito a 100% dos
municípios). O financiamento da avaliação é fundamental nos diversos
níveis de gestão. Embora não sistematicamente, o nível federal tem
financiado pesquisas avaliativas, o que não tem ocorrido nas demais
esferas de gestão.
Cada proposta de intervenção ou cada projeto deve definir como vai ser
avaliado e quanto
vai ser gasto para isto.

Discutiu-se a possibilidade de criação de um incentivo financeiro e de
qualificação para
estados e municípios, que implementasse mecanismos sistemáticos ou
núcleos de
avaliação.
Discutiu-se a possibilidade de premiação de experiências inovadoras e
de serviços ou
unidade com excelência de desempenho.
Para institucionalização da avaliação é fundamental a qualificação dos
profissionais nos

diversos níveis, devendo ser assumida como tarefa

pelo MS. Criar postos de trabalho em

todos os níveis do SUS. Foi,

ainda, discutida a proposta de criação de um posto supervisor responsável
pela coordenação da avaliação no âmbito do Ministério da Saúde, sendo
que o grupo considerou que essa decisão extrapolava os objetivos da
oficina, questionando-se, entretanto, se a criação deste posto garantiria a
institucionalização da avaliação. Esse posto foi entendido muito mais como
uma virtualidade, como um momento ou um espaço de integração das
diversas avaliações que se fazem no âmbito do MS.
Organização do processo
1. O principal papel do Ministério da Saúde é o de fomentador do processo
de avaliação permanente em todas as esferas de gestão. Cabe ao
Ministério formular uma política de avaliação em saúde, da qual a
atenção básica é parte integrante, entendendo a necessidade de
pactuação desta política com os

diversos atores e da explicitação do

como e do para que se está avaliando. Esse processo de formulação
deve

ser

um

processo

agregador

de

sujeitos,

explicitando

o

compromisso com a avaliação e seu financiamento.
2. Construir uma agenda, com a definição de ocupação de espaços
estratégicos;

3. Aprofundar o debate quanto a interface entre avaliação, monitoramento,
controle, regulação e auditoria.
4. Articular/integrar os processos de cooperação técnica (grupos de
pesquisadores/consultores) e educação permanente (transferência de
tecnologias) nos três níveis de governo.
5. Definir modelos colegiados de gestão da avaliação. Qualquer forma de
organização adotada não garante por si só a integração dos diversos
processos de avaliação e destes com as outras funções da gestão. Neste
sentido, apontou para a necessidade de criação de fóruns de informação
e de avaliação, com a participação de diferentes setores e atores
institucionais. Sugeriu-se, por exemplo, a permanência da Comissão de
Avaliação do MS.
6. A institucionalização da avaliação passa necessariamente pela introjeção
pelo indivíduo do olhar avaliador, pela organicidade da avaliação ao
processo de trabalho cotidiano dos sujeitos, desde o nível local, na
ponta do sistema, até a esfera federal, pelos técnicos do Ministério da
Saúde. Neste sentido, cada ação ou intervenção proposta deve
contemplar a sua avaliação, o como e o para que esta ação vai ser
avaliada.
7. Com relação à organização da avaliação no DAB, foi apresentada a
proposta de constituição de um núcleo básico na CCA que articule
grupos e instituições que trabalhem com pesquisa e avaliação que
assessorem a coordenação na elaboração de uma proposta técnica de
avaliação. Foi sugerida a criação de um comitê de especialistas para
analisar as propostas implementadas pelo MS.
8. A importância do feedback da informação e dos processos de avaliação
para as instituições e os profissionais de saúde. Necessidade da imediata
divulgação das pesquisas realizadas pelo MS e da divulgação de
experiências através de outros mecanismos (revistas, etc.).

9. Outras estratégias de institucionalizar a avaliação é a elaboração de
manuais técnicos, protocolos, instrumentos de orientação que dêem
suporte a implementação de processos de avaliação à municípios e
estados.
10.

Necessidade de racionalizar os sistemas de informação de base

nacional.
11.

processo de programação das ações de atenção básica deve estar

articulado aos processos de monitoramento e avaliação.
12.

O componente 3 do PROESF é um alavanca do processo de

institucionalização da avaliação da atenção básica.

