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3º ciclo do PMAQ

Novidade Sistema eletrônico do AMAQ

Entendendo que os processos autoavaliativos na
atenção básica devem ser contínuos e
permanentes, tendo como objetivos principais:

• Auxiliar no registro dos resultados da
autoavaliação realizada com o instrumento AMAQ;

• Disponibilizar
considerando a

relatórios
classificação

da autoavaliação
nas Dimensões e

Subdimensões a partir das respostas inseridas na  
ferramenta;

• Facilitar o monitoramento das autoavaliações.



AMAQ
 Ferramenta de planejamento além da assistência

 Leitura-planejamento

 Debate-descentralização do poder (co-gestão/governabilidade)

 Identificar padrões-ranquear prioridades

 Plano de ação-planilhas de intervenção

 Analise critica do processo de trabalho (equipes e gestor)

 Promover reflexão para:

Quebra de resistências  

Compartilhar diferentes visões  

Mediação de conflitos  

Pactuações

Compromissos

 Ciclo de 6 meses a 1 ano (não somente na avaliação externa do PMAQ)

 Revisitar as planilhas de intervenção e avalia-las novamente



• Importante a atualização do cadastro do
responsável de equipe (AB/SB) no Portal e-Gestor.

• O gestor municipal é o responsável pela atualização
e cadastro dos profissionais, contribuindo para uma
maior autonomia e acesso a informações da
equipe.

• O AMAQ tem peso de 10% da nota na avaliação
externa do PMAQ.

• Quando o avaliador passar na equipe o AMAQ tem
que estar preenchido e finalizado (submetido e
preenchido pelo menos 01 matriz de intervenção).



http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php






• Último acesso
• PMAQ-AB
• Dados SISAB



• Conferir dados do município



• Perfil de gestor Gerenciar usuários, digitar AMAQ
gestão/coordenação e preencher matriz
intervenção

• Perfil de responsável da equipe ou responsável UBS
digitar AMAQ e preencher matriz intervenção









Gestor também tem  
que fazer AMAQ



Existem duas formas de realizar a autoavaliação. A primeira, é a
AUTOAVALIAÇÃO COMPLETA que escolhe todos os Padrões.
Para preenche-la, pressionar o “Clique aqui” da barra verde, como demostra a  
figura abaixo.



Equipes que  
preencheram 2015-

2016 no inicio  
entrar e rever o  

AMAQ

E a segunda forma, é a AUTOAVALIAÇÃO  
SELETIVA. O primeiro passo é marcar a  
unidade de análise. Na opção sugerida,  
marcar as unidades a serem avaliadas.





Se a equipe já realizou a mais de 6 meses já pode
refazer o AMAQ.



A medida com que forem selecionando a nota, o
“ícone” vai ficando verde e partindo para o próximo
padrão automaticamente.
Ao finalizar o preenchimento de todos os padrões, o
cabeçalho da Subdimensão irá ficar totalmente da
cor verde.



ESSA ESCALA DE NOTA VAI DE 0 A 10

0 a 2: Muito Insatisfatório
3 a 5: Insatisfatório
6 e 7: Regular
8 e 9: Satisfatório
10: Muito Satisfatório



A opção “SALVAR”, permite que você guarde as informações para editar no  
próximo acesso.
E a opção “SUBMETER”, você envia diretamente sem ter a opção de alterar, a  
resposta dos padrões.



Se for editar as respostas dadas  
aos padrões, escolher a opção  

SALVAR. Assim, poderá no  
próximo acesso alterar as  

respostas.

Mas, não esquecer de
SUBMETER a autoavaliação

depois.



Caso tenha escolhido a opção SALVAR, para
SUBMETER o questionário ir no Menu Superior na
Opção Minhas Autoavaliações.
Clique no LÁPIS, como demostra a figura abaixo.

Editando a
Autoavaliação



Após clicar em  SUBMETER,  será  redirecionado  para  a página  de
MINHAS AUTOAVALIAÇÕES.
mudou. Ficou todo verde,

E perceba que o questionário  
e apareceu a mensagem: “Seu

questionário foi submetido com sucesso”.



Construção da Matriz de  
Intervenção







AVALIAÇÃO EXTERNA
10% da nota

AMAQ preenchido e pelo menos uma matriz de  
intervenção digitada







EQUIPES



GESTOR



Perguntas e Respostas


