
Secretaria Municipal de Saúde aumenta o nível de avaliação do PMAQ 

trazendo mais investimentos ao Município. 

 

O nível que até então era mediano, ou abaixo da média, passa a ser Muito Acima 

da Média, de acordo com a nova avaliação realizada pelo Governo. 

 

O PMAQ é um programa de âmbito nacional que tem como objetivo promover a 

melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde. Lançado em 2011. Funciona por 

meio da indução de processos que buscam aumentar a capacidade das gestões 

municipais, estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de 

oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população. 

 

A secretária municipal de Saúde, Liandra Maria Salles Storch, anunciou que Bela Vista 

da Caroba está recebendo aumento no repasse dos recursos do Programa de Melhoria e 

Acesso da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ-AB). O motivo é que a Secretaria de 

Saúde recebeu a nota máxima, através dos critérios estabelecidos pelo PMAQ-AB. O 

município foi considerado “muito acima da média” pelo Ministério da Saúde (MS). 

Com esse conceito, Bela Vista da Caroba tem direito a 100% da verba do programa. A 

secretaria agradeceu o empenho dos servidores: “é muito bom trabalhar com servidores 

comprometidos com a melhoria dos sérvios públicos. Nossa equipe vem se destacando 

na região, e isso é fruto da competência e do comprometimento dos nossos servidores”. 

 

A Enfermeira Cristina Bertochi, uma das responsáveis pelo programa, informou que as 

duas unidades de Saúde da Família alcançaram o conceito máximo: “Os dados se 

referem ao período de 2013. São regras definidas com alto rigor e de acreditação 

nacional. Isso demonstra que o município possui certificação de qualidade nos serviços 

de Atenção Básica. São mais de 50 itens avaliados pelo Ministério da Saúde, com 

questões relacionadas à assistência e atenção básica e seus programas de assistência. 

Meus cumprimentos aos profissionais que superaram todas as expectativas e 

conseguiram vencer os obstáculos” ressaltou a profissional. 

 

O prefeito Dilso Storch (DITO) comemorou o resultado. “Estou muito satisfeito e só 

tenho que parabenizar a toda a equipe pelos resultados obtidos. O conceito mostra 



mais uma vez a preocupação do governo em manter um nível de excelência em saúde. 

Nossa preocupação é dar ao município uma assistência que garanta cada vez mais 

qualidade aos serviços prestados à população”, comemorou. 

ABAIXO SEGUEM OS DADOS DO DESEMPENHO DAS EQUIPES NO PMAQ 

 

A certificação das equipes participantes do PMAQ foi estruturada em três eixos de 

avaliação: i) autoavaliação; ii) monitoramento dos indicadores; e iii) avaliação externa.  

 

Em BELA VISTA DA CAROBA-PR a maior parte das equipes receberam conceito 

MUITO ACIMA DA MÉDIA no 2º ciclo.  

 

O quadro abaixo compara os resultados das equipes nos ciclos 1 e 2. 

 

 
 
(-) Sem Equipes Certificadas 
No 1º ciclo o desempenho no processo autoavaliativo das equipes de saúde bucal foi igual ao da 
equipe de atenção básica. No 2º ciclo o desempenho nesse componente da Certificação foi 
calculado considerando cada equipe separadamente (saúde bucal e atenção básica).  
 
 
 





 

 


