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Introdução: Por meio da Lei Nº 8.080/90 as ações e serviços de saúde são regulamentados 

em todo o país, e objetiva validar suas ações obedecendo a princípios como: a universalidade, 

a equidade e a integralidade. Integralidade compreende desde o planejamento conjunto das 

ações de cuidado interprofissional, até a execução destas, obedecendo a premissas que 

norteiam os três níveis de atenção à saúde com fins à resolutividade de entraves nas ações dos 

profissionais e nos serviços [1]. Sabe-se que a Região Norte é diferenciada das demais do 

país, sobretudo por apresentar população com peculiaridades, e o estado do Pará ter um 

passado histórico importante, marcado pela presença de grupos humanos tradicionais com 

culturas diversas. Essa herança histórica é materializada nas disparidades regionais, cujo 

desenvolvimento social não acompanha o crescimento econômico. Sendo assim, os serviços 

de saúde merecem direcionamento no planejamento e avaliação das ações, em concordância à 

realidade local [2]. Quando se fala em planejamento e avaliação, se remete ao uso de 

ferramentas substanciais do processo administrativo gerencial nos serviços em saúde. Planejar 

compreende analisar e entender o sistema alvo, avaliar a capacidade, estabelecer estratégias 

para alcance de objetivos, escolher um plano prioritário e exequível, iniciar as ações e realizar 

o monitoramento contínuo. Possui estreita ligação com a avaliação, formando um ciclo 

virtuoso. A avaliação está presente em todas as etapas do processo administrativo da gestão. 

Por ser um trabalho contínuo permite entender a situação de determinada realidade, identificar 

possíveis problemas, propor soluções e minimizar entraves, aprimorando a atividade gerencial 

[3]. Nesse contexto há que se destacar, a existência de um programa, lançado em 2011, com 

vistas à melhoria às situações de saúde da população, o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB. O programa conta com a participação de todas as 

equipes de saúde da Atenção Básica (Saúde da Família e Parametrizada), incluindo as equipes 

de Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Centros de Especialidades 

Odontológicas que se encontrem em conformidade com a Política Nacional de Atenção 

Básica. Este programa incentiva os gestores e as equipes da Atenção Básica à Saúde a 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território e objetiva 

garantir qualidade aos usuários na primeira porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, ou 

seja, as Unidades Básicas de Saúde [4]. Objetivos: Descrever a experiência de residentes 

enfermeiras em atividade de campo no 3º Ciclo do PMAQ-AB. Descrição da Experiência: 

Estudo de natureza descritiva, do tipo relato de experiência, desenvolvido por equipe 

multiprofissional de saúde. A avaliação externa do 3º Ciclo do PMAQ-AB ocorreu no período 

junho a julho de 2018, no estado do Pará, sob direção dos coordenadores do programa e dos 

supervisores de campo. O instrumento para a coleta de dados foi um tablet, por meio de 

formulário eletrônico estruturado com acesso a seis módulos. Esse instrumento era aplicado 

integralmente quando a equipe a ser entrevistada era de Atenção Básica com equipe (s) de 

Saúde Bucal (AB/SB). Os módulos I e V se referiam à estrutura física da unidade de saúde e 
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do consultório odontológico, respectivamente, e poderiam ser respondidos por profissionais 

que conhecessem a estrutura e materiais das unidades. Os módulos II, IV e VI eram 

destinados aos profissionais de ensino superior, da equipe multiprofissional de saúde, e 

tinham como objetivos verificar documentos da unidade de saúde, avaliar o processo de 

trabalho da equipe e a organização do serviço e cuidado com o usuário, respectivamente. Para 

a entrevista com os usuários, total de quatro por equipe, era aplicado o módulo III, a fim de 

averiguar a satisfação sobre o acesso e o serviço de saúde ao mesmo. Resultados: A 

experiência em campo possibilitou verificar as situações de saúde dos municípios 

contratualizados com o PMAQ, identificar entraves e lacunas na execução da assistência a 

grupos populacionais e perceber o obstáculo no acesso aos usuários. Nessa perspectiva, sabe-

se que inúmeras são as dificuldades ao que concerne gerir os serviços de saúde aos povos e 

populações da Amazônia. A priori, é necessário um amplo conhecimento da realidade local, 

da vulnerabilidade populacional, das demandas de saúde, das formas de acesso ao serviço, 

para posteriormente traçar pressupostos, prover recursos humanos, materiais, financeiros, 

científicos e tecnológicos, todo aparato estrutural, econômico e informacional a fim de 

potencializar a logística de saúde pública. Dessa forma, essas comunidades singulares 

merecem destaque e atenção diferenciada por parte das instâncias governamentais e 

profissionais locais. O processo gerencial dos serviços de saúde às comunidades da Amazônia 

exige do profissional da saúde, na sua atribuição de gestor, a apropriação dos instrumentos do 

processo administrativo gerencial, tais quais: o planejamento, a organização, a direção e o 

controle de todas as atividades exequíveis nos serviços de assistência à saúde. Para conferir 

êxito neste ciclo virtuoso é substancial que a avaliação seja uma recorrente. Daí a fundamental 

importância da atuação do trabalho da equipe multiprofissional, com um olhar holístico e 

integral sobre o processo de trabalho e cuidados assistenciais. É necessário que esses 

profissionais sejam qualificados para lidarem com populações específicas e estejam sensíveis 

aos seus anseios e queixas, a fim de que as ações em saúde se tornem factíveis. O exercício 

dessas práticas de cuidado e gestão precisa ser participativo e colaborativo entre os membros 

das equipes de saúde. Conclusão: As residentes puderam vivenciar o cotidiano da saúde 

pública no estado Pará, e compreenderam, na prática, que para gerir o SUS com qualidade, 

equidade em todas as instâncias e respeito às diferenças de cor/raça, religião e modos de vida, 

os serviços de saúde precisam estar adequados para garantir o princípio da equidade. E para 

que este princípio vigore, é fundamental que ocorra o repasse de verba diferencial a estes 

grupos específicos. Sendo assim, torna-se essencial a qualificação dos profissionais de saúde, 

a viabilidade da participação da população nas discussões de programas voltados à mesma e à 

atenção dos gestores de saúde sobre os dilemas e problemáticas que repercutem no cotidiano 

desses povos amazônidas. 

Descritores: Saúde pública no Pará, Saúde coletiva e interiorização, Atenção primária no 

Pará. 
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