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FUNÇÃO DA OPAS NO PMM 

OPAS 



PMM entendido como “case” de política viabilizadora para 
fortalecer o sistema de saúde:  

• Acesso e cobertura universal de saúde - equidade; 

• Solução inovadora de problemas de recursos humanos 
em saúde  

• Qualidade e resolutividade da APS; 

• Integração - Redes de Atenção à Saúde 

APRENDER COM A EXPERIÊNCIA DE 
COOPERAÇÃO DO PMM 



5 dimensões de avaliação de impacto  

...“ir além do SUS”... 

 

1.Redução das desigualdades em saúde; 

2.Satisfação e aceitação da população; 

3.Melhora das condições de saúde da população 
beneficiada; 

4.Qualidade e efetividade da APS; 

5.Fortalecimento dos sistemas de saúde; 



REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES EM 
SAÚDE 

 

• Cobertura nominal vs. cobertura efetiva; 

• Acesso; 

• Distribuição equitativa  

regiões remotas ou de difícil acesso  

regiões de alta vulnerabilidade (distritos 
indígenas, comunidades urbanas marginalizadas) 

 



SATISFAÇÃO E ACEITAÇÃO DA POPULAÇÃO 

• Qualidade percebida pelos usuários; 

 

• Modus operandi coerente com as culturas 
locais - aceitação sociocultural 

 

• Regiões com forte identidade cultural  



MELHORA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

• Baseada nas evidências de gestão existentes 

• Complexidade metodológica: 

Densidade dos médicos 

Contexto no qual os médicos atuam 

Latências e outras limitações 

• Necessidade de ir além dos indicadores 
básicos  (condições crónicas, problemas 
emergentes) 

 



QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

• Grau de orientação para APS dos médicos do 
PMM (atributos da APS); 

 

• Qualidade do cuidado prestado pelos médicos do 
PMM em relação a problemas de saúde 
prevalentes; 

 

• Uso de instrumentos de avaliação da APS 
validados (PCA Tool) 



FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS 
DE SAÚDE 

 

• APS ordenadora do sistema dos saúde (RAS); 

 

• Ampliação da carteira de serviços da APS; 

 

• Aumento da capacidade da APS para atuar 
sobre os DSS; 

 

 

 



O PAPEL DA OPAS 

• Plataforma de socialização de conhecimentos 

• Gestão de conhecimento – canal de 
comunicação no nível global: observatório  

• Destaque de experiências de sucesso: estudos 
de caso  

• Análise, debate e difusão de práticas 
inovadoras: laboratórios de inovação 



OBRIGADO 


