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À frente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco), que desenvolve a Rede de Pesquisa em
Atenção Primária à Saúde, Luiz Augusto Facchini vive momento
único em sua gestão (2009-1012), que é o de participar com
universidades e centros de pesquisa na formulação e execução do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB). Essas instituições estão
responsáveis pela realização do censo físico das 42.542 Unidades Básicas de Saúde em todo o País e pela avaliação externa das 18.613 equipes de atenção básica inscritas no PMAQ.
Natural de Curitiba (PR), mas “gaúcho por adoção”, o pós-doutor em Saúde Internacional (Harvard School of Public
Health) é professor associado do Departamento de Medicina
Social e dos programas de pós-graduação em Epidemiologia
e Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Apaixonado por pesca na Lagoa dos Patos (RS), onde mora
às margens, Facchini cita que o lazer só acontece quando não
envolvido com a costumeira “carga de trabalho além da conta”.
Após dois dias de reunião do Grupo de Trabalho da Avaliação
Externa do PMAQ, da Rede de Pesquisa, em Brasília (12-13/3),
e entre reuniões no Departamento de Atenção Básica, foi entrevistado para a RBSF a respeito da Rede e das ações que esta
vai realizar em 2012.

RBSF: Em 2010, foi lançada a
Rede de Pesquisa em Atenção
Primária à Saúde. Como tem se
desenvolvido e qual a atual característica da Rede?
Luiz Facchini: Já temos 3.606
cadastrados na Rede (até 15/3)
em menos de dois anos. A iniciativa foi e é muito relevante porque
mobilizou todo o interesse da gestão de buscar nas universidades
apoio às suas demandas, suas
interrogações. Houve adesão das
universidades e pesquisadores do
extremo sul até a Região Norte,

mas com a característica particular de ser uma rede aberta, e não
só de gestores ou de pesquisadores. Está vinculada à Associação
Brasileira de Pós-graduação em
Saúde Coletiva (Abrasco), mas
não limita a participação a pessoas ligadas somente ao campo da
saúde coletiva ou ao campo da
gestão, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Qualquer um com
interesse em participar da Rede
entra na página, cadastra-se e,
imediatamente, torna-se membro.
Daí pode receber boletins, aces-

sar bibliografia, acompanhar os
eventos, enviar demandas e questionamentos e receber respostas
e subsídios. E o que mostra o alcance dos objetivos da Rede é a
participação no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
na Atenção Básica (PMAQ). Antes
apenas debatíamos possibilidades de pesquisas para subsidiar
a gestão com contribuições da
Academia.
RBSF: Participação na formulação ou na execução do
PMAQ?
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Luiz Facchini: Em ambos. Houve
uma dialética interessante, porque a participação se configurava
como um conjunto de princípios,
de intenções, mas não era clara a
forma como ocorreria. Então, o Hêider (Aurélio Pinto, diretor do DAB)
assumiu, manifestou interesse em
reforçar a Rede e propôs o trabalho com o PMAQ. Vários membros
foram consultados, a proposta
do programa foi apresentada em
eventos da Rede e houve muita
contribuição de pesquisadores
para sua formulação, concepção
e desenvolvimento. Agora, participa do desenvolvimento operacional do projeto. Tivemos cinco ou
seis reuniões da Rede para o de-
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senvolvimento conceitual e metodológico do PMAQ para viabilizar,
agora, a avaliação externa, que é,
fundamentalmente, a tarefa das
universidades. Desenvolvemos os
instrumentos, os métodos de coleta de dados em campo, a seleção
e a capacitação de entrevistadores. Depois da apuração, virá o
mais importante, faremos o banco
de dados, a análise e a interpretação das informações.
É um processo que culmina com
grande vinculação. A Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, sob nossa coordenação, vai
estar envolvida na avaliação externa em municípios do Rio grande
do Sul, Santa Catarina, goiás, Mi-

nas gerais, do Distrito Federal e
do Maranhão, onde temos fortes
alianças com universidades federais locais. Houve uma capacidade de atração de pesquisadores,
de grupos que não estavam participando de atividades da Rede de
Pesquisa e hoje se somam e dão
contribuições não somente para
o PMAQ, mas para a própria vitalidade da Rede. A expectativa é
de que tenhamos esse projeto da
Rede, parceria da Abrasco com o
DAB, renovado e que, pelos próximos dois anos, além do PMAQ,
viabilizemos um conjunto importante de atividades.
RBSF: Para desenvolver a avaliação externa, quantas instituições estão envolvidas?
Luiz Facchini:
Luiz Facchini: De praticamente
todos os Estados da Federação,
você tem, hoje, pessoas participando e talvez tenhamos 30 e
poucas instituições vinculadas
com o trabalho. Um alcance bem
além do que imaginávamos, no
primeiro momento, em termos
institucionais.
RBSF: Envolvidos quais departamentos? De que forma?
Luiz Facchini: De medicina social, de saúde coletiva, centros de
pesquisa em saúde ou em saúde
coletiva, em saúde pública. Uma
grande diversidade. E é interessante porque, tradicionalmente, a
área de atenção básica era vista
como à parte da saúde coletiva.
Agora, a Abrasco tem um envolvimento com ela que antes não
tinha. O próprio modelo de rede
de saúde, que tem uma característica horizontal, enquanto que

pessoas lá cadastradas ou que
foram entrevistadas.
RBSF: A avaliação externa.
Quais as premissas iniciais e
que direção está tomando?
Luiz Facchini: A ideia do PMAQ é
bastante complexa. Você tem um
programa com uma diversidade
de etapas muito interessante. Primeiro, a adesão dos municípios
foi voluntária. O município aderiu
e selecionou equipes que fariam
parte desse programa. Segundo,

“...Qualquer um com
interesse em participar da Rede entra na
página, cadastra-se e,
imediatamente, torna-se membro. Daí pode
receber boletins, acessar
bibliografia, acompanhar os eventos, enviar
demandas e questionamentos e receber
respostas e subsídios. E
o que mostra o alcance
dos objetivos da Rede é
a participação no Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade
na Atenção Básica
(PMAQ)...”
após a adesão, os municípios
passaram a receber um incentivo
que já os motiva a perseguirem as
metas de melhoria do acesso e

qualidade dos serviços ofertados
à população. Terceiro, a possibilidade de as equipes de saúde
realizarem uma autoavaliação de
trabalho, de atividades, dos processos que utilizam. Daí recebem
a Autoavaliação para Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ), uma ferramenta elaborada pelo DAB e que
poderia ser desenvolvida pelos
próprios municípios, mas está disponibilizada e fornecida no próprio site do DAB. Por meio dela,
o município, a equipe de atenção
básica, tem a oportunidade de se
autoavaliar a partir de um conjunto de parâmetros. Em seguida, a
chance de instituições externas,
da Academia, irem a esse serviço, presencialmente, realizar uma
avaliação externa muito conectada com a autoavaliação: princípios, temas, fundamentos, e
reforçam tudo o que a equipe já
pôde observar. Depois dão um retorno a essas equipes, um duplo
retorno, pois, além da avaliação lá
realizada, tem-se a oportunidade
de premiar o melhor desempenho
desses serviços com um incentivo
financeiro. Completa-se um ciclo
até poder, novamente, desencadear novo ciclo de avaliação do
PMAQ, em processo contínuo,
mas com participação diferenciada dos atores – seja dos municípios e das equipes se avaliando,
seja das universidades participando do esforço para ter uma visão
externa do processo, seja da gestão conduzindo o processo em
parceria com os municípios e os
Estados, e premiando os esforços bem-sucedidos. No PMAQ, o
mais importante é a oportunidade
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as disciplinas, os temas, têm característica mais vertical, que você
aprofunda, limita o escopo, o objeto e aprofunda. As redes têm
a possibilidade de fazer isso de
maneira ampliada. O fato de você
trabalhar numa área e eu noutra
não impede a cooperação. É outra questão em que a Rede tem
êxito não só para si própria, para
seu funcionamento, mas serve, inclusive, de modelo para a dinâmica de trabalho da Abrasco. Temos
vários grupos de trabalho, temáticos, que se reúnem em conformações similares às de redes, para
poderem cooperar entre si pensando em objetos mais amplos
como a saúde ambiental, a do trabalhador, a promoção em saúde,
a comunicação ou a alimentação
e nutrição. Quando, juntos, visualizam e compreendem os desafios
de um dado objeto, um tema, de
maneira mais complexa.
RBSF: Que temas tem sido desenvolvidos na Rede de Pesquisa?
Luiz Facchini: A Rede tem trabalhado uma diversidade importante
de temas. O acesso, a utilização
e a qualidade são muito recorrentes, mas aqueles aparentemente
fora desse foco também tem sido
trabalhados, como as práticas integrativas e complementares em
saúde, questões relacionadas à
prescrição de medicamentos, à
qualidade e direitos dos pacientes. O intuito é de compreender
os desafios e possibilidades, potencialidades da atenção básica.
Assim, estudos sobre a infraestrutura dos serviços, características
da força de trabalho em saúde,
estão no portal, produzidos por

de avaliação periódica, pois a
episódica é importante, mas insuficiente.
RBSF: Haveria tendência a
um espaçamento maior das
avaliações depois?
Luiz Facchini: Não, para que o
município e as próprias equipes
compreendam as mudanças que
estão acontecendo. Se, periodicamente, essa avaliação se repete, após dois ciclos, você começa a compreender as mudanças
e, com três, as tendências. É
fundamental que se mantenha
como uma política do Sistema
Único de Saúde, do Ministério da
Saúde, e que cada equipe consiga se comparar consigo mesma.
Não adianta eu comparar você
com seu colega, mas sim comparar você com você mesmo ao
longo de um período. É mais pedagógico e mobilizador do esforço do interesse dos municípios
e das equipes, pois você pode
compreender o seu contexto, realidade peculiar que, às vezes, é
incomparável à de outra equipe
no mesmo município, ou de outro município no mesmo Estado
ou região.
RBSF: Que mudanças o PMAQ
pode trazer?
Luiz Facchini: Não temos elementos objetivos de avaliação,
mas a minha percepção é a seguinte: a avaliação muda comportamentos. Então, se eu digo
“daqui a 30 dias vou avaliar
você”, por meio desses critérios
e parâmetros, você se prepara para essa avaliação. É como
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uma prova! A avaliação induz a
mudanças positivas de compor-
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“...temos fortes alianças com universidades
federais locais. Houve
uma capacidade de
atração de pesquisadores, de grupos que não
estavam participando
de atividades da Rede
de Pesquisa e hoje se
somam e dão contribuições não somente
para o PMAQ,
mas para a própria
vitalidade da Rede...”
tamento e podemos ter um estímulo poderoso a melhorias e, se
for periódica, essa tendência de
mudanças, de melhoria de esforços, vai continuar.
RBSF: Que influência esse
trabalho pode trazer para as
instituições de ensino e as de
pesquisa?
Luiz Facchini: Penso que para
as universidades e instituições
de pesquisa é um momento fantástico de acumulação de experiência. Primeiro, é uma pesquisa
de dimensão nacional, ainda que
cada instituição pegue uma parte
desse esforço. Segundo, a oportunidade de trocar experiência,
interagir, como vemos universidades de todo o País reunidas,
debatendo os desafios que a
pesquisa vai implicar, de maneira
democrática e solidária, trazen-

do suas melhores contribuições
e compartilhando com o grupo.
Quando formos a campo fazer o
trabalho, esse acúmulo teórico
vai estar materializado e vai-se
ter um processo de crescimento
das instituições, dos centros de
pesquisa. Por mais experientes e
reconhecidos que sejam, não tinham antes a participação nesse
esforço. Na UFPel, por exemplo,
já fizemos estudos de grande
amplitude, como o Aquares, com
mostra representativa de 100 municípios do País, de todas as regiões, mas nunca o desafio de fazer
um estudo que visitasse todos os
municípios do Estado de Santa
Catarina, e em cada município a
todas as unidades de saúde. Isso
tem implicações conceituais, metodológicas, logísticas, de organização do esforço. É um processo
que vai aumentar a maturidade,
a compreensão e a capacidade
de cooperação, pois você não
consegue fazer sozinho. Então,
se não tivéssemos capacidade
de mobilizar uma grande equipe,
com parcerias nas universidades
de cada um desses Estados em
que vamos estar responsáveis,
não teríamos como fazer esse
estudo. É um salto de qualidade
do ponto de vista restrito do conhecimento e das habilidades de
cada instituição e centro, e também das estratégias, de como
conceber, pensar e mobilizar o
apoio, a cooperação para realizar esse trabalho. É um estudo
de iniciativa do governo, uma
pesquisa de natureza diferente
daquelas tradicionais, em que a
universidade se debruçava sobre

um tema, produzia uma pesquiachados relevantes e disponibilizava para os gestores utilizarem
se quisessem. Agora o sentido
mudou! É o Ministério da Saúde,
o governo federal que realiza uma
pesquisa e necessita da cooperação e do concurso de universidades de todo o País para que ela se
desenvolva, se materialize. Tanto
para o espaço da gestão quanto
da Academia, é um processo de
cooperação, de vínculo muito importante, um estudo multicêntrico,
com talvez mais de 30 centros cooperando para realizar um único
instrumento, uma pesquisa, com

“...Agora o sentido
mudou! É o Ministério
da Saúde, o governo
federal que realiza
uma pesquisa e necessita da cooperação e
do concurso de universidades de todo o País
para que ela se desenvolva, se materialize.
Tanto para o espaço
da gestão quanto da
Academia...”

única estratégia logística, princípios gerais e processo de seleção
e capacitação de entrevistadores
comuns, e depois o levantamento
e processamento desses dados.
RBSF: Quanto tempo vai durar?
Luiz Facchini: O trabalho de

150 equipes. Depois da coleta, os
dados serão processados e analisados. Ao todo, entre seis e oito
meses, e devemos ter um conjunto
de evidências muito ricas a respeito dessa avaliação externa. São
dados imediatamente utilizáveis.
Por exemplo, você vai ter um censo da estrutura física das unidades
de saúde do País, de todas as cerca de 40 mil UBS, um retrato de
cada uma delas, e pode adequar
a destinação de recursos para reforma, ampliação e construção
singularmente, de X reais para a
unidade A localizada no município
B, Estado C, para necessidades lá
identificadas, e o mesmo quanto

campo em torno de quatro meses, com estimativa inicial de 650
pessoas em campo atuando simultaneamente, e num esforço
para trabalhar com equipes de

aos resultados da avaliação externa do PMAQ.
Conheça e participe da Rede de
Pesquisa em APS: http://www.
rededepesquisaaps.org.br/
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sa, identificava um conjunto de

quatro pessoas, aproximadamente

