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Resumo 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) se configura 

como um importante instrumento para a diminuição de um dos grandes problemas do país, a 

desigualdade social. Uma crescente produção na área da saúde apresenta como enfoque a análise das 

influências que as desigualdades sociais têm na distribuição de saúde na população. Estudos apontam 

que a atenção básica é capaz de produzir efeitos positivos à saúde dos indivíduos, diminuindo estas 

desigualdades ao proporcionar um maior acesso aos serviços e enfocando as suas ações na prevenção e 

promoção de saúde. Assim, considerando que o PMAQ é reconhecido como um programa cuja as 

estratégias buscam a reestruturação dos sistemas municipais de saúde, visando a reorientação do modelo 

de atenção e reorganização dos serviços e ações de saúde, esta pesquisa, que está em desenvolvimento, 

tem como objetivo avaliar o impacto da política PMAQ. O problema de pesquisa é representado pelo 

seguinte questionamento: a política PMAQ está gerando impacto nas internações por condições 

sensíveis a atenção básica (ICSAB) – o ICSAB dos municípios brasileiros foi utilizado como um 

indicador indireto da qualidade e acesso à atenção básica – a ponto de diminuir as desigualdades sociais 

em saúde no Brasil? Para alcançar os resultados foram realizadas análises inferenciais e descritivas 

exploratórias em série temporal do Brasil. Os resultados apontam, até o momento, a ocorrência de uma 

diminuição destas taxas no decorrer dos anos de 2010 a 2014, contudo, o PMAQ não está apresentando 

correlações significantes com este resultado. Em suma, este trabalho procurou analisar uma política 

pública de saúde com o intuito de contribuir com a produção de conhecimento no campo de avaliação 

de políticas públicas e desigualdades sociais em saúde. 
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1 Introdução 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por três níveis: a atenção básica, a atenção 

de média complexidade e a atenção de alta complexidade. Nesta pesquisa, o enfoque será dado 

à atenção básica, caracterizada por ser um modelo de atenção e de serviço de saúde 

descentralizado, que conta com a participação do indivíduo no cuidado; por ser resolutivo, isto 

é, procura identificar riscos, necessidades e demandas de saúde a partir de uma clínica ampliada 

que visa articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, com o objetivo de 

estabelecer vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas; por coordenar o 

cuidado elaborando, acompanhando, gerindo projetos terapêuticos singulares e acompanhando 

o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção à saúde; e, por ordenar as redes de atenção à 

saúde, se configurando como um ponto de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 

responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer um destes pontos através de uma 

relação horizontal, contínua e integrada com o objetivo de produzir uma gestão compartilhada 

que alcance a atenção integral à saúde (DAB, s/d, s/p). 

Nota-se que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) se apresentam como o local prioritário 

de atuação das equipes da Atenção Básica. Nesse contexto, o Ministério da Saúde, procurando 

melhorar o padrão de qualidade do atendimento nas UBS, formulou a política pública 

denominada Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ – 

AB), visando acompanhar e avaliar os profissionais que fazem parte de uma equipe de saúde 

(médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, agentes de saúde bucal e 

comunitários de saúde), assim como a infraestrutura das UBS, os equipamentos, a 

disponibilização de medicamentos e a satisfação do cidadão (DAB, s/d, s/p). 

O PMAQ – AB se configura como uma política nacional que visa induzir a ampliação 

do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, garantindo um padrão de qualidade 

comparável nacional, regional e localmente (DAB, s/d, s/p). Nesse sentido, apresenta em seu 

rol de objetivos, a intenção de diminuir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde, se 

apoiando nos princípios que o orientam, na forma de organização dos serviços e nas formas de 

relação que são estabelecidas entre a clientela e os profissionais de saúde. 

1.1 Problemática 

O Ministério da Saúde, procurando melhorar o nível de qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos aos cidadãos pela atenção básica à saúde, instituiu o PMAQ – AB. Este é organizado 

em ciclos, estando, atualmente, no seu terceiro ciclo, contudo, este projeto de pesquisa 

contemplará apenas os dois primeiros ciclos (2011 – 2012; 2013 – 2014), visto que eles já foram 

concluídos. A área de abrangência do PMAQ, no seu 1º ciclo, foi de 3.958 municípios, 

envolvendo um total de 17.203 equipes da atenção básica (AB). Dentre elas, 17.165 equipes 

foram certificadas e habilitadas a receber os incentivos do PMAQ – AB. O investimento do 

Governo Federal foi de 70 milhões em 2011 e 700 milhões em 2012. Já no segundo ciclo, 

participaram do programa 30.522 equipes da AB, 19,7 mil Equipes de Saúde Bucal (ESB), 1,8 

mil Núcleos de Apoio as esquipes de Saúde da Família (NASF) e 857 Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), entre 5.063 municípios. Foram investidos 1,7 bilhões em 2013 e mais 

de 2,5 bilhões em 2014 (DAB, s/d, s/p). 

Para alcançar os seus objetivos, este programa se organizou a partir de um conjunto de 

estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. 

Foram definidos, previamente, indicadores que observassem padrões de acesso e qualidade na 
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atenção básica que, posteriormente, serviram de parâmetro para a avaliação final. Estes se 

apresentam nas dimensões de infraestrutura, gestão para o desenvolvimento da atenção básica, 

valorização do trabalhador, acesso e qualidade da atenção à saúde e satisfação do usuário (DAB, 

s/d, s/p). 

A participação no PMAQ – AB é voluntária, assim, o município, junto com as suas 

equipes da AB, tem autonomia para definir se irá aderir ou não ao programa. Ao aderir, vinte 

por cento do valor destinado a esta política é repassado para os municípios, sendo o restante 

deste transferido completamente, ou não, após os resultados obtidos por meio da avaliação 

externa das equipes. É importante reconhecer, neste contexto, o esforço do SUS em garantir 

uma cobertura de atenção à saúde em todo o Brasil, visando compensar as desigualdades 

históricas presentes na organização social brasileira. Nesse sentido, o programa parece 

contemplar dois aspectos importantes relacionados a equidade em saúde, conforme apontados 

pela Barata (2009): a equidade na oferta de serviços de saúde através da ausência de diferenças 

para necessidades de saúde iguais (equidade horizontal) e o fornecimento de serviços 

prioritariamente para grupos com maiores necessidades (equidade vertical). 

O PMAQ – AB, sendo uma política da AB, apresenta-se como um instrumento 

importante para este nível de atenção, sobretudo, ao propor a melhora da qualidade e do acesso 

à saúde no Brasil, visto que tal ação contribuiria para a diminuição de um dos grandes 

problemas do país, a desigualdade. Na saúde, nota-se uma crescente produção que tem como 

enfoque central a análise das influências que as desigualdades sociais têm na distribuição de 

saúde em um determinado território. 

Exemplo destas desigualdades sociais em saúde podem ser observadas através do globo 

terrestre, onde a expectativa de vida ao nascer das mulheres, em 2002, nos países desenvolvidos, 

era de 78 anos, já na África Subsaariana, a taxa para os homens estava ao redor de 46 anos 

(COBURN; COBURN, 2007; MARMOT, 2015). Estas surgem, também, no Brasil, onde, por 

exemplo, observou-se, por meio de um estudo (ACOSTA; BASSANESI, 2014), que a 

incidência de tuberculose na capital de um estado do país não se distribui de forma uniforme, 

apresentando altos níveis de incidência nos grupos mais pobres. 

Nesse sentido, considerando que o PMAQ – AB é uma das ações mais importantes, não 

só na esfera da atenção básica, mas em todo o SUS, sendo reconhecido pelo Ministério da Saúde 

como um programa cuja as estratégias buscam a reestruturação dos sistemas municipais de 

saúde, visando a reorientação do modelo de atenção e reorganização dos serviços e ações de 

saúde, esta pesquisa, partindo da hipótese de que esta política pode estar contribuindo 

positivamente com a diminuição das desigualdades sociais em saúde, propõe-se a avaliar o 

efeito que a política PMAQ – AB está gerando naquelas. Para tanto, será utilizada a taxa de 

internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) dos municípios brasileiros como 

um indicador de qualidade e acesso à atenção básica. A partir disso, será analisado como aquela 

é influenciada pelo programa e, também, pelas variáveis socioeconômicas. 

Optou-se pelo indicador relacionado a taxa de ICSAB, ao invés de outros, como o 

número de médicos por habitantes ou unidades de saúde, pois estes últimos não refletem 

integralmente a qualidade e o acesso da atenção básica, visto que o simples aumento de um 

deles, apesar de importante, não nos informará diretamente o reflexo deste aprimoramento na 

saúde da população. Já a taxa de ICSAB nos permitirá acessar tais dados. Como coloca 

Alfradique et al. (2009), uma série de estudos apontam que altas taxas de ICSAB estão 

associadas a deficiências na cobertura dos serviços e/ou à baixa resolutividade da atenção básica 

para determinados problemas de saúde. 

Portanto, a taxa de ICSAB foi escolhida como um indicador para medir o resultado do 

PMAQ – AB, pois a diminuição daquela nos permite inferir que o atendimento preventivo nas 

unidades locais de saúde está evitando a internação dos indivíduos nos hospitais, isto é, o acesso 

igualitário e a melhoria da qualidade no nível de atenção básico, promovidos pelo PMAQ – 
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AB, levam a redução das internações, mesmo levando-se em conta os aspectos 

socioeconômicos de cada município. 

Dado o exposto acima, o problema de pesquisa é representado pelo seguinte 

questionamento: a política pública denominada “Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica” (PMAQ – AB) está gerando impacto na taxa de internações 

por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) a ponto de diminuir as desigualdades sociais 

em saúde no Brasil? 

Está pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, assim, serão apresentados os 

resultados parciais referentes ao Brasil, Sul e Nordeste, Paraná e Piauí de forma geral, como 

será explicitado na metodologia. 

2 Objetivo 

Avaliar em que medida a política pública PMAQ – AB, uma política da atenção básica 

do Sistema Único de Saúde, está influenciando as taxas de ICSAB e, como consequência, as 

desigualdades sociais em saúde. 

3 Metodologia 

Com o intuito de observar o efeito que o PMAQ – AB está tendo na taxa de ICSAB, 

esta foi utilizada como variável dependente, se configurando como um indicador de saúde 

referente a efetividade da AB, conforme o modelo adotado pela Rede Interagencial para a Saúde 

para os Indicadores e Dados Básicos do Brasil e pactuado entre os municípios e Ministério da 

Saúde (OLIVEIRA, 2012). O ICSAB foi calculado a partir da razão entre o número de ICSAB 

por ano de uma área geográfica, no nosso caso o município/região, pela população sob risco 

(população total do município/região menos o número de beneficiários de planos privados de 

saúde) multiplicada por 10.000 (habitantes). 

A presente pesquisa empregou o método quantitativo de estudo, tendo como objeto de 

análise o universo dos municípios brasileiros dos quais foram coletados os dados secundários 

relacionados ao PMAQ – AB, as taxas de ICSAB, aos indicadores relacionados aos fatores 

socioeconômicos (renda média domiciliar per capita). Dessa forma, foi observado o Brasil 

como um todo, as regiões do sul e nordeste e o estado do Paraná e do Piauí. Para alcançar os 

objetivos elencados, foi analisada a evolução dos indicadores (2010 a 2014) relacionados ao 

PMAQ e as taxas de ICSAB. Posteriormente, foram utilizadas as técnicas estatísticas 

denominadas correlação bivariada e regressão multivariada para verificar a existência de 

covariâncias entre as variáveis. Pontua-se que a pesquisa pretende analisar em detalhes todas 

as regiões e unidades federativas, contudo, nesta apresentação, apenas as regiões citadas serão 

apresentadas, visto que o trabalho, referente à minha dissertação, está em desenvolvimento. 

4 Conclusões 

Nesta seção serão apresentados os resultados descritivos acerca das ICSAB entre os 

anos de 2010 e 2014, a partir de três níveis de agregação: um nacional, referente ao Brasil; dois 

regionais, referente ao Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e ao Nordeste 

(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia); e dois estaduais, referentes ao Paraná e ao Piauí. 
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No Brasil se observa os seguintes dados relacionados as ICSAB no período entre 2010 

e 2014: 

 

Identificação No Variação Min Max Total 
Taxa 10mil 

hab. 

ICSAB 2010 5558 83.624 02 83.626 2.541.082 172,4 

ICSAB 2011 5558 84.954 01 84.955 2.412.856 164,71 

ICSAB 2012 5558 80.403 01 80.404 2.308.559 156,83 

ICSAB 2013 5558 81.544 02 81.546 2.282.578 149,47 

ICSAB 2014 5558 81.570 02 81.572 2.236.686 146,48 

Tabela 1 - Internações totais no Brasil 

Nota-se no período exposto que foram considerados 5558 municípios ao invés de 5570, 

visto que a partir de 2012 cinco municípios foram reconhecidos no Brasil, assim, com o intuito 

de homogeneizar a comparação entre os anos, optou-se por excluir estes municípios e aqueles 

que “perderam” parte do seu território como efeito deste acontecimento. Além disso, foram 

excluídos da análise alguns municípios que não apresentaram dados confiáveis em relação ao 

número de beneficiários de planos privados, totalizando assim, um universo de 5558 

municípios. 

Analisando os resultados, é possível notar uma diminuição gradual das internações 

totais em todos os anos, apresentando uma diferença de 304.396 internações a menos entre o 

ano de 2010 e o ano de 2014. O mesmo pode ser observado através das taxas de internação por 

dez mil habitantes, onde em 2010 era 172,4 internações evitáveis por dez mil habitantes, e em 

2014 esse número caiu para 146,48 internações evitáveis por dez mil habitantes. 

De forma mais clara, este fato pode ser observado por meio do mapa do Brasil, onde 

todos os municípios são considerados: 

 

 
Figura 1 – Internações no Brasil de 2010 a 2014 

Fonte: Autor 

Ao observarmos os dois mapas, um de 2010 e o outro de 2014, notamos um fenômeno 

similar através da análise da legenda (<200 – municípios com menos de 200 internações por 10 

mil habitantes; 200, 600 – municípios que apresentam entre 200 a 600 internações por 10 mil 

habitantes; 600, 1000 – municípios que apresentam entre 600 a 1000 internações por 10 mil 

habitantes; 1000, 1400 – municípios que apresentam entre 1000 a 1400 internações por 10 mil 
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habitantes; 1400, 1800 – municípios que apresentam entre 1400 a 1800 internações por 10 mil 

habitantes; e, >1.8e+03 - municípios que apresentam mais de 1800 internações por 10 mil 

habitantes): ao comparar os anos de 2010 e 2014, as taxas de internações dos municípios 

brasileiros diminuíram e se encontram em sua maioria no intervalo < 200. Podemos observar, 

também, em certo sentido, esse fenômeno a partir da legenda de todos os anos: 

 

 
Figura 2 – Taxa de internação dos municípios brasileiros – 2010-2014 

Fonte: Autor 

Apesar de alguns municípios apresentarem uma alta na taxa de internações, sendo 

necessária uma análise mais aprofundada para averiguar a razão deste fenômeno, a tendência 

geral é uma diminuição das taxas entre os municípios brasileiros, indo em consonância com o 

dado anterior relacionado ao Brasil. 

Indo na mesma direção, é possível observar os mesmos fenômenos entre os municípios 

que participaram do primeiro e do segundo ciclo do PMAQ: 

 

 
Figura 3 – Municípios brasileiros que participaram do PMAQ 

Fonte: Autor  

No primeiro e no segundo mapa (verde), estão expostos os municípios que participaram 

dos dois ciclos do PMAQ. Já nos outros dois mapas, estão as internações referentes aos 

municípios que participaram do primeiro ciclo (entre 2011-2012), em comparação com 2010, 

ano que a política não havia sido implementada. A partir da legenda, que segue a mesma escala 

dos mapas anteriores, nota-se, de uma forma geral, um aumento no número de municípios cuja 

taxa de ICSAB é menor que 200/10mil habitantes. Contudo, o mesmo evento surge aqui: alguns 

municípios apresentaram um aumento nas internações, sendo necessária uma análise mais 

aprofundada para averiguar as razões deste fenômeno. 

10 11 12 13 14 

PM AQ (2011-2012) 1o Ciclo (n = 3958 ) PM AQ (2013-2014) 2o Ciclo (n = 5063) 
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Figura 4 – Internações no Brasil de 2010 a 2014 no 1o ciclo do PMAQ 

Fonte: Autor 

Ao observar os municípios que participaram do PMAQ segundo ciclo (2013-2014) em 

comparação com 2010, a mesma alteração pode ser observada: 

 

 
Figura 5 – Internações no Brasil de 2010 a 2014 no 2o ciclo do PMAQ 

Fonte: Autor 

Seguindo a mesma direção, com exceção do último valor referente a taxa de 2014, é 

possível observar as ICSAB da região Sul, conforme exposto abaixo. Nesse sentido, é 

importante analisar e acompanhar os próximos anos com cautela, para observar as razões que 

levaram a taxa de 2014 de ICSAB aumentarem. Já a região Nordeste, apesar de diminuir 

gradualmente a taxa de internação em relação à 2010, esta diminuição não se apresenta de forma 

gradual ao observarmos o número absoluto de internações. Isto é possível, pois o número do 

denominador, ao calcular a taxa, aumentou, ou seja, menos beneficiários de plano privado de 

saúde, e mais indivíduos utilizando o SUS. 
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Identificação N
o
 Min Max Total 

Taxa 

10mil hab. 

ICSAB 2010 1185 04 19.797 427.943 203,16 

ICSAB 2011 1185 04 19.233 396.704 190,48 

ICSAB 2012 1185 06 20.535 390.442 185,18 

ICSAB 2013 1185 03 20.591 384.846 174,69 

ICSAB 2014 1185 05 20.972 386.543 176,91 

Tabela 2 – Internações totais da Região Sul 

 

Identificação N
o
 Min Max Total 

Taxa 

10mil hab. 

ICSAB 2010 1793 02 25.332 791.463 165,81 

ICSAB 2011 1793 01 25.556 747.551 156,80 

ICSAB 2012 1793 01 22.825 687.622 143,65 

ICSAB 2013 1793 02 26.045 701.813 141,92 

ICSAB 2014 1793 04 25.667 668.151 134,57 

Tabela 3 – Internações totais da Região Nordeste 

É interessando observar que ao comparar as taxas de ICSAB das duas regiões, notamos 

que a taxa de 2014 no Sul ainda é maior que a taxa de 2010 no Nordeste. Fato curioso, visto 

que o Nordeste normalmente é colocado pelo senso comum como a pior região do país, e o Sul 

e o Sudeste como as melhores. Tal fato, contudo, merece ser observado com mais detalhe, 

procurando verificar o que está determinando estas internações. 

Ao observarmos em detalhes as taxas de ICSAB distribuídas no Sul e no Nordeste a 

partir da escala utilizada anteriormente, temos: 

 

 
Figura 6 – Taxa de internação dos municípios do Sul do país de 2010 a 2014 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 7 – Taxa de internação dos municípios do Nordeste do país de 2010 a 2014 

Fonte: Autor 

É possível observar o mesmo fenômeno em relação aos dois históricos de taxas: o 

aumento do número de municípios com menos de duzentas internações por dez mil habitantes 

e a diminuição do número de municípios com taxas maiores. Sendo importante, também, 

analisar os casos que apresentaram um aumento neste período. 
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Já em relação aos municípios que participaram do primeiro e segundo ciclo do PMAQ, 

temos o seguinte padrão de taxas, de acordo com a escala utilizada anteriormente: 

 

Aderiu ao PMAQ 

1o Ciclo  

(2011-2012) –  

Sul 

2o Ciclo 

 (2013-2014)  

- Sul 

1o Ciclo (2011-

2012) –  

Nordeste 

2o Ciclo (2013-

2014) –  

Nordeste 

Sim 897 1045 1256 1663 

Não 288 140 537 130 

Tabela 4 – Adesão ao PMAQ – Municípios do Sul e Nordeste 

 

 
Figura 8 – Municípios que participaram do PMAQ 1oCiclo – Taxa de Internações 2010-2012 – Sul 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 9 – Municípios que participaram do PMAQ 2oCiclo – Taxa de Internações 2010-2014 – Sul 

Fonte: Autor 
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Figura 10 – Municípios que participaram do PMAQ 1oCiclo – Taxa de Internações 2010-2012 – Nordeste 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 11 – Municípios que participaram do PMAQ 2oCiclo – Taxa de Internações 2010-2014 – Nordeste 

Fonte: Autor 

 

É possível notar aqui, também, o mesmo padrão: uma diminuição das taxas de 

internação tanto no Sul quanto no Nordeste. 

E, por último, os resultados referentes ao Paraná e ao Piauí. 

 

Identificação No Min Max Total 
Taxa 10mil 

hab. 

ICSAB 2010 399 13 9.128 182.117 224,53 
ICSAB 2011 399 12 9.487 165.537 206,76 
ICSAB 2012 399 14 9.486 159.775 197,98 
ICSAB 2013 399 12 10.575 154.774 183,57 
ICSAB 2014 399 06 11349 154.102 185,97 

Tabela 5 – Internações totais do Paraná 
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Identificação N
o

 Min Max Total 
Taxa - 

10mil hab. 

ICSAB 2010 224 2 10.586 68.971 237,04 
ICSAB 2011 224 1 8.276 64.435 222,43 
ICSAB 2012 224 3 7.336 59.022 200,7 
ICSAB 2013 224 5 7.817 58.932 200,3 
ICSAB 2014 224 5 7.278 56.974 194,06 

Tabela 6 – Internações totais do Piauí 

 

Ao analisar as duas tabelas, é possível notar que as internações diminuem 
gradualmente. Além disso, nota-se uma aproximação, em relação aos valores das 
taxas, entre os dois estados, podendo este fato indicar uma distribuição equânime de 
saúde entre esses dois estados, no que se refere à atenção básica. Contudo, nota-se 
um efeito similar no Paraná ao ocorrido anteriormente com o Nordeste: o valor da taxa 
de 2014, apesar de apresentar um número absoluto de internação menor que 2013, é 
maior. Isto é possível, pois o número do denominador, ao calcular a taxa, variou, ou 
seja, o número de beneficiários de plano privado de saúde é menor em 2014 do que 
em 2013. 

 

 
Figura 12 – Taxa de internação dos municípios do Paraná – 2010-2014 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 13 – Taxa de internação dos municípios do Piauí – 2010-2014 

Fonte: Autor 

Nas escalas acima (<200 – municípios com menos de 200 internação por 10 mil 

habitantes; 200, 600 – municípios que apresentam entre 200 a 600 internação por 10 mil 

habitantes; 600, 1e+03 – municípios que apresentam entre 600 a 1000 internação por 10 mil 

habitantes; 1e+03, 1.4e+03 – municípios que apresentam entre 1000 a 1400 internação por 10 

mil habitantes; 1.4e03, 1.8e+03 – municípios que apresentam entre 1400 a 1800 internação por 

10 mil habitantes; e, >1.8e+03 - municípios que apresentam mais de 1800 internação por 10 

mil habitantes), nota-se que tanto no Paraná, quanto no Piauí, a taxa de internação dos 

municípios diminuíram, sendo um pouco menos acentuada no estado do Piauí. Além disso, 

alguns municípios, indo no sentido contrário, apresentaram uma alta na taxa, sendo necessária 

outras as análises para observar estes efeitos. 

 

10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 
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Aderiu ao PMAQ 
1o Ciclo (2011-
2012) – Paraná 

2o Ciclo (2013-
2014) - Paraná 

1o Ciclo 
(2011-2012) - 

Piauí 

2o Ciclo 
(2013-2014) - 

Piauí 

Sim 303 379 137 212 
Não 96 20 87 12 

Tabela 7 - Adesão ao PMAQ – Paraná e Piauí 

Ao comparar as taxas de ICSAB dos municípios dos dois estados no período de 2010 a 

2014, considerando a participação nos dois ciclos do PMAQ, a mesma situação pode ser 

observada: uma diminuição gradual das taxas. 

De forma complementar, mas não menos importante, foram realizadas análises 

estatísticas com o intuito de observar se as diminuições destas taxas estão relacionadas com o 

fato de o município ter aderido à política PMAQ ou com o fator renda. Dessa forma, foram 

realizadas análises nas três agregações citadas (nacional, duas regionais e duas estaduais) por 

faixa de população – menos de 10 mil habitantes, de 10 mil a 20 mil habitantes, de 20 mil a 50 

mil habitantes, de 50 mil a 100 mil habitantes, de 100 mil a 500 mil habitantes e mais de 500 

mil habitantes – e por faixa de idade – zero a quatro anos,  cinco a nove anos, dez a catorze 

anos, quinze a dezenove anos, vinte a vinte e quatro anos, vinte cinco a vinte nove anos, trinta 

a trinta e quatro anos, trinta e cinco a trinta e nove anos, quarenta a quarenta e quatro anos, 

quarenta e cinco a quarenta e nove anos, cinquenta a cinquenta e quatro anos, cinquenta e cinco 

a cinquenta e nove anos e sessenta a sessenta e quatro anos. 

Estas análises não apresentaram uma correlação forte (>0,6) com as taxas de ICSAB, 

com exceção dos municípios do Paraná que têm entre 100mil a 500mil habitantes, que 

apresentaram uma correlação forte entre à participação ou não dos municípios no PMAQ e as 

taxas de ICSAB dos indivíduos do sexo masculino em 2013, em específico os adultos do sexo 

masculino entre cinquenta a cinquenta e quatro anos; em adultos entre cinquenta e cinco a 

cinquenta e nove anos do sexo masculino em 2011 e nas internações dos indivíduos do sexo 

masculino em 2014. Considerando o número limitado de casos de correlação, não foram 

realizadas regressões estatísticas, visto que as informações relacionadas a influência do PMAQ 

e da renda no indicador ICSAB ainda se apresentam de forma incipiente. 

A partir dos resultados, pode-se concluir, brevemente, que dentre os estratos que foram 

analisados, apenas os municípios do Paraná apresentaram uma relação importante entre o 

PMAQ e a taxa de ICSAB. A renda, até este momento, não se apresentou de forma 

correlacionada com o indicador. Assim, não foi possível construir modelos explicativos para 

serem testados em uma regressão estatística. 

Dessa forma, ante o que foi relatado neste trabalho, é possível notar uma diminuição nas 

taxas de ICSAB no período de 2010 a 2014, o que é um sinal positivo, contudo, tais taxas 

parecem não estarem relacionadas diretamente com a política PMAQ ou com outros fatores, 

como a renda. No entanto, é importante frisar que outras análises são necessárias para 

compreender melhor o efeito desta política e a sua relação com as desigualdades sociais em 

saúde, assim, visto que este trabalho se refere a uma parte de uma dissertação que está sendo 

desenvolvida, as conclusões aqui colocadas representam muito mais uma direção que pode se 

confirmar posteriormente, do que uma conclusão concreta. Tais resultados preliminares podem 

indicar uma discussão importante acerca de um dos indicadores que vem sendo utilizado pelo 

Ministério da Saúde para monitorar a Atenção Básica: o ICSAB, visto que esse parece, até o 

momento, não ser sensível a influência da política PMAQ. Por outro lado, esta política pode 

não estar apresentando o impacto esperado, fato que só poderá ser concluído ao final da 

dissertação. 
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