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Caro(a) especializando(a),

A disciplina de avaliação em saúde tem um papel fundamental para quem atua 
na estratégia saúde da família executando intervenções em diversos programas e 
participando da construção da rede de atenção à saúde do município. A incorpo-
ração da Avaliação em Saúde à sua prática como instrumento permanente para 
tomadas de decisão amplia sua capacidade de monitorar as ações, responder às 
necessidades locais em saúde; além de identificar e corrigir problemas de forma 
integral. Ao término desta disciplina, você perceberá que a institucionalização da 
avaliação “agrega valor” tanto para a gestão quanto para os demais profissionais 
da saúde.

Bons estudos!

ApreSentAção



1 AvAliAção noS ServiçoS de SAúde

Nas últimas décadas, a avaliação de políticas e programas assumiu grande 
relevância para as funções de planejamento e gestão governamentais. A despeito 
da existência de experiências anteriores, o interesse pela avaliação tomou grande 
impulso com a modernização da Administração Pública. Em vários países, este 
movimento foi seguido pela adoção dos princípios da gestão pública empreende-
dora e por transformações das relações entre Estado e sociedade (CUNHA, 2006).

A atividade de avaliação gera informações que possibilitam novas escolhas, 
analisa resultados que podem sugerir a necessidade de reorientação das ações 
para o alcance de objetivos. Todos nós passamos grande parte do tempo avaliando 
situações, pessoas, objetos, e cada um pode atribuir diferentes juízos de valor 
para uma mesma situação. Esse processo automático de avaliação, inerente ao ser 
humano, consiste em um “julgamento particular” sobre as coisas (UFSC, 2013).

Outra forma de avaliação é aquela que estabelece um valor monetário sobre 
determinado objeto ou serviço. Quando colocamos um imóvel à venda, ele passa 
por uma avaliação, na qual um corretor de imóveis determinará um valor mone-
tário para ele. Pode ocorrer que o valor definido pelo corretor não coincida com 
a nossa avaliação do mesmo imóvel, ou com a avaliação de outro corretor de 
imóveis (UFSC, 2013). 

Na área da saúde, avaliar a efetividade e a qualidade dos programas é essencial 
para gestores e demais profissionais de saúde. A seguir vamos conhecer alguns 
conceitos relacionados à avaliação encontrados na literatura:

1.1 ConCeitos de avaliação em saúde
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Para refletir 
Lembremos das avaliações escolares: após o desenvolvimento de determinado conteúdo peda-
gógico, os alunos são avaliados para que seja emitido um juízo de valor sobre seu aprendizado. 
Quem define o que será avaliado? Como é emitido o juízo de valor? Será que alunos e 
professores possuem opiniões concordantes quanto aos resultados? Esses exemplos do 
cotidiano e as perguntas ilustram alguns dos vários aspectos envolvidos no processo de avaliar. 
Por isso, não se pode falar apenas em “avaliar” determinado objeto, ação ou serviço. Há a neces-
sidade de estabelecer precisão ao ato de avaliar - estabelecendo critérios claros, definindo parâ-
metros, considerando os atores envolvidos, incorporando os aspectos culturais e institucionais 
inerentes ao que é avaliado. 

Reflita sobre a pergunta abaixo, ela norteará seu estudo nesta disciplina:

Qual a importância de se avaliar programas de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde?

Nas próximas seções, procuraremos discutir o processo de avaliação em saúde, mais especifica-
mente nas unidades locais de saúde.

Os objetivos de uma avaliação são numerosos; entre eles, há quatro tipos 
oficiais: (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997)

 » Objetivo estratégico: ajudar no planejamento e na elaboração de uma 
intervenção.

 » Objetivo formativo: fornecer informações para melhorar uma intervenção 
no seu decorrer.

 » Objetivo somativo: determinar os efeitos de uma intervenção para decidir 
se ela deve ser mantida, transformada de forma importante ou interrom-
pida.

 » Objetivo fundamental: contribuir com o progresso dos conhecimentos 
para elaboração teórica.

O Dicionário Aurélio (c2008-2015) conceitua avaliação como “ato de avaliar, valor determinado por 
peritos, apreciação”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (1981), avaliação é uma maneira sistemática 
de aprender por meio de experiências e utilizar o aprendizado para melhorar as atuais atividades 
e promover um melhor planejamento, escolhendo cuidadosamente entre alternativas para ações 
futuras. 

Contandriopoulos et al. (1997) define que “avaliar consiste fundamentalmente em fazer um jul-
gamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um dos seus componentes, 
com objetivo de ajudar na tomada de decisões”.
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1.2 BenefíCios da avaliação no serviço de saúde

É importante que o profissional da saúde que atua no campo da gestão e do 
cuidado entenda que a avaliação ganha relevância quando os resultados podem 
ser utilizados para influenciar mudanças no processo de trabalho. A avaliação 
pode modificar determinada situação de saúde, verificar as dificuldades e contri-
buir para a alteração dos indicadores de morbimortalidade. A avaliação também 
revela a sua magnitude quando mostra resultados nas práticas de saúde e na orga-
nização social ao trabalhar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a qualidade, o 
impacto, a acessibilidade, a equidade, a cobertura e a satisfação do usuário.

Leia os exemplos a seguir e responda às questões:

 » Exemplo 1:

Uma Equipe de Saúde da Família está realizando um levantamento das gestantes adolescentes 
do território que estão em situação de maior vulnerabilidade: menores de idade, usuárias de 
drogas ou que estão fora da escola. A equipe planejou duas oficinas para estimular a realização 
do pré-natal, sendo o objetivo: aumentar a adesão ao pré-natal e à realização dos cuidados orien-
tados nas consultas.  Estima-se que a intervenção alcance cerca de 12 gestantes. 

Tendo em vista que a equipe vem realizando as intervenções de forma periódica, este exemplo 
se trata de uma avaliação ou monitoramento?
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Nesses exemplos, as propostas tratam de avaliação ou monitoramento?

 » Exemplo 2:

Leia o diálogo entre o Pedro (médico) e a Márcia (enfermeira):

Pedro (médico) diz: Este mês vamos fazer um monitoramento dos testes rápidos de sífilis 
realizados na comunidade para enviar à Secretaria Municipal de Saúde.

Márcia (enfermeira) diz: Não seria melhor realizar uma avaliação dos testes rápidos desde 
sua implantação na unidade?

1.3 diferenças entre avaliação e monitoramento

Há diferenças entre os conceitos de avaliação e monitoramento/acompa-
nhamento, pois, enquanto o monitoramento/acompanhamento é uma atividade 
gerencial interna, realizada durante o período de execução e operação, a avaliação 
pode ser realizada antes, durante a implementação ou mesmo algum tempo depois 
que o programa provocar todo o seu impacto, e com a preocupação centrada no 
modo, medida e razão dos benefícios advindos. Veja no quadro 1 as diferenças 
entre avaliação e monitoramento.
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Saiba 
 Artigos

Para você entender melhor a diferença entre essas duas ferramentas de gestão, sugerimos a 
leitura dos seguintes artigos:

- FIGUEIRÓ, A. C. et al. Usos e influência da avaliação em saúde em dois estudos sobre o Pro-
grama Nacional de Controle da Dengue. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 11,  nov. 
2012. Clique aqui para acessar.

- ALVES, C. K. de A. et al. Análise da implantação de um programa com vistas à institucionalização 
da avaliação em uma Secretaria Estadual de Saúde. Rev. Bras. Saúde Mater.  Infant., Recife, v. 
10, Supl. 1, nov. 2010.  Clique aqui para acessar.

- MIRANDA, A. S. de; CARVALHO, A. L. B. de; CAVALCANTE, C. G. C. Sá. Subsídios sobre prá-
ticas de monitoramento e avaliação sobre gestão governamental em Secretarias Municipais de 
Saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, abr. 2012. Clique aqui para acessar.

1.4 atores da avaliação

A primeira questão que se coloca é “a quem interessa essa avaliação? ”. A 
realização de avaliação depende da vontade política e do poder de decisão sobre 
o que se vai avaliar. Ao decisor, responsável pela condução política do sistema ou 
programa de saúde, interessa os indicadores de viabilidade, legitimidade e utili-

Quadro 1 – Diferenças entre avaliação e monitoramento

Avaliação Monitoramento

Consiste fundamentalmente em emitir um juízo 
de valor sobre uma intervenção, implementando 
um dispositivo capaz de fornecer informações 
cientificamente válidas e socialmente legítimas 
sobre a intervenção ou qualquer um dos seus 
componentes. O objetivo é que os diferentes atores 
envolvidos estejam aptos a se posicionarem sobre a 
intervenção para que construam de forma individual 
ou coletiva um julgamento e que possam traduzir em 
ações (CHAMPAGNE et al., 2011).

É um processo sistemático de coleta de informações 
sobre as atividades, as características e os efeitos 
de um programa, respondendo a uma pergunta 
avaliativa. Determina o mérito ou valor do programa 
e explica a relação entre ele e seus efeitos, 
considerando os contextos (político, econômico, 
cultural, sociodemográfico, organizacional, etc.).

Compreende a coleta e análise regular dos dados 
e ampla disseminação aos que necessitem 
(WALDMAN, 1998).

Consiste em acompanhar rotineiramente 
informações prioritárias sobre programas 
e efeitos esperados; além dos custos e 
funcionamento.

É usado para melhorar e subsidiar decisões de 
forma rápida e oportuna.

Em geral, busca responder perguntas como: 
Os achados indicam possibilidade de alcançar 
produtos e resultados planejados? Que 
estratégias/medidas devem ser adotadas 
para sustentabilidade a achados promissores 
ou para redirecionar atividades até a próxima 
verificação?

Fonte: (FIOCRUZ, 2015, adaptado).

http://www.scielo.br/pdf/csp/v28n11/09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v10s1/13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n4/v17n4a13.pdf
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dade, mais vinculados aos aspectos ideológicos que aos aspectos técnicos. Para a 
tomada de decisão, faz-se necessária a avaliação das questões políticas envolvidas 
no processo, além de argumentos para justificar os recursos e os esforços envol-
vidos e para conseguir novos investimentos (UFSC, 2013).

Os interessados mais frequentes na avaliação são os técnicos, para os quais 
interessam os processos de trabalho, os indicadores de custo, rendimento, produ-
tividade, morbidade e mortalidade, além da verificação de alcance dos objetivos e 
metas. As referidas avaliações são as mais frequentemente executadas e oferecem 
informações para organizar as ações a partir de padrões técnicos e critérios epide-
miológicos, mas, dificilmente, são responsáveis pelas decisões políticas no sistema 
ou programa de saúde. Caracterizam-se por processos de diagnóstico e monitora-
mento, e não por avaliações para a tomada de decisão. São extremamente neces-
sárias e úteis para garantir a qualidade das ações e processos realizados (NOVAES, 
2000).

Outros grupos interessados na avaliação são os usuários e a sociedade, e 
também os trabalhadores da área da saúde. Na concepção moderna de organização, 
não se administra sem considerar sua clientela e seus trabalhadores. As avaliações 
com usuários são, em geral, pesquisas de satisfação, e elas têm sido insuficientes 
para captar as reais percepções da população e para provocar mudanças na orga-
nização. Ao usuário e à sociedade não interessam prioritariamente os aspectos 
políticos e técnicos dos serviços de saúde, mas, principalmente a acessibilidade, 
a resolubilidade e o acolhimento. Isso inclui ser atendido com gentileza e ter seus 
problemas de saúde resolvidos ou minimizados (BRASIL, 2005).

Os trabalhadores da saúde no setor público deparam-se rotineiramente com 
graves problemas de morbidade enfrentados pela população e, muitas vezes, 
enfrentam grandes dificuldades para dar os encaminhamentos adequados aos 
casos. Essas dificuldades decorrem da própria estrutura dos serviços e da limi-
tação de oferta de alguns procedimentos pela rede pública. Portanto, para esses 
trabalhadores, podem ser frequentes as frustrações com o trabalho, sendo muito 
importante o processo de avaliação para melhorar o desempenho dos serviços. A 
avaliação será importante, nesse caso, para saber se o trabalhador gosta do seu 
trabalho, o que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho e o que 
ele espera como reconhecimento e recompensa pelo que faz (VIEIRA, 2005 apud 
UFSC, 2013). 

Os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) têm as mesmas preocu-
pações dos demais trabalhadores da saúde, mas as avaliações com enfoque no 
trabalhador devem ser conduzidas prioritariamente pelas instituições e associa-
ções de classe. Para a atuação na ESF, a avaliação de maior utilidade para os profis-
sionais da equipe é a do técnico, que busca identificar elementos para aperfeiçoar 
o processo de trabalho e melhorar a situação de saúde da população. Os atores de 
uma intervenção dão sua forma particular em determinado momento e contexto, 
de modo que cada uma pode ter seus próprios objetivos quanto à intervenção e à 
avaliação (figura 1) (UFSC, 2013).
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Figura 1 – Os atores envolvidos na intervenção

Fonte: (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997, p. 33, adaptado).

Para refletir 
Ao analisar a figura 1, vemos que alguns atores se envolvem mais diretamente na execução da 
intervenção, enquanto outros desenvolvem atividades de forma indireta. Nesse sentido, como o 
avaliador pode garantir a participação dos atores interessados na avaliação?

1.5 o que podemos avaliar?
Os objetos da avaliação em saúde são diversos, desde um procedimento espe-

cífico até um sistema de saúde, cada um com diferentes características, objetivos 
e estratégias. Então, os processos de avaliação, suas técnicas e objetivos são dife-
rentes. Ao avaliar uma ação específica de saúde, a característica técnica é prio-
ritária, devendo considerar o processo de execução da ação e se os padrões de 
excelência são obedecidos. Além disso, a cobertura da ação e seu impacto sobre a 
saúde da população podem ser avaliados. Esses aspectos são contemplados por 
Donabedian (1980), que propôs a tríade estrutura-processo-resultado para avaliar 
procedimentos em saúde (UFSC, 2013).

Efeitos Objetivos

O poder público

A população

Os usuários

Os avaliadores

Os profissionais

Os financiadores

Os administradores

Serviços

Situação
problemática

Recursos

Contexto
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Os programas e serviços de saúde constituem outro estágio de complexidade 
do objeto, pois agrupam diversas ações de saúde. Eles podem ser avaliados a 
partir de cada uma de suas ações, mas nem sempre a avaliação é suficiente para 
responder a questões essenciais de planejamento. Para saber se determinado 
programa ou serviço de saúde é a melhor forma de atingir o objetivo definido, 
pode ser adequado utilizar abordagens que agreguem as questões administrativas 
aos aspectos técnicos (UFSC, 2013). O Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), criado em 2011 pelo Ministério da 
Saúde, utiliza diversas categorias (profissionais de saúde, medicamentos e equi-
pamentos) para avaliar o desempenho das equipes.

Saiba 
Para conhecer mais sobre o PMAQ-AB, acesse a gravação da videoconferência transmitida 
pela Diretoria da Atenção Básica em setembro de 2013 no Auditório de Videoconferência da Rede 
Educação, no Instituto Anísio Teixeira, que contou com a participação de gestores municipais. 
Para acessar clique aqui. 

Para avaliar um sistema de saúde, que agrega vários serviços e programas, 
apenas a abordagem técnica não é suficiente, devem ser incorporados aspectos 
políticos e econômicos e todos os atores, incluindo usuários e trabalhadores que 
constituirão fonte primordial de informações para a avaliação da relevância e da 
efetividade do sistema. Entre as várias propostas multidimensionais desse tipo 
de avaliação, apresentamos o exemplo da Avaliação da Atenção Básica em Santa 
Catarina (figura 2) (UFSC, 2013).

Figura 2 – Exemplos de objetos de avaliação em saúde

Fonte: (UFSC, 2013, p.17, adaptado).

SISTEMA DE SAÚDE

PROGRAMAS E SERVIÇOS

PROCEDIMENTOS E AÇÕES

Aspectos 
econômicos, 

técnicos, 
sociais e 
culturais

Recursos, 
meios, 

produtos, 
resultados

Estrutura, processo e resultado

Outra questão que orienta a avaliação é “vou avaliar para quê?”. A tipologia 
proposta por Novaes (2000) oferece um bom resumo das finalidades das avalia-
ções em saúde realizadas nos últimos anos, entre elas: Investigação Avaliativa, 

https://www.youtube.com/watch?v=kbszjqss0jc
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Avaliação para Gestão e Avaliação para Decisão. Os pesquisadores e os profis-
sionais técnicos da área, executando atividades fim ou atividades meio, desen-
volvem avaliações para o conhecimento do objeto. Tal conhecimento subsidia 
as opções clínicas e organizacionais para a melhor indicação das ações. Para a 
produção científica, interessa que essas avaliações sejam orientadas por hipóteses, 
buscando associações entre as ações e os resultados observados. Cabe destacar 
que as avaliações acadêmicas e técnicas, com o objetivo fundamental de conhecer 
o objeto, nem sempre subsidiam a decisão, dado que a decisão é influenciada por 
muitos outros fatores além dos diagnósticos técnicos (GAIRÉNSALLÁN, 1993 apud 
UFSC, 2013).

Os gerentes de serviços e os assessores técnicos especializados devem se preo-
cupar com avaliações que ofereçam informações para aprimorar os programas e 
os serviços de saúde. Essas avaliações devem ser dinâmicas, para acompanhar 
as frequentes alterações dos objetos avaliados. São sustentadas por sistemas de 
informação ágeis, capazes de fornecer as informações necessárias para quantificar 
os eventos, produzir indicadores e identificar problemas rapidamente. O monito-
ramento em saúde é uma das formas de avaliação e é realizado com a finalidade 
de aprimoramento. Além de identificar os problemas rapidamente, o monitora-
mento deve produzir respostas ágeis aos problemas detectados. As normas e os 
critérios devem estar previstos para medidas de correção. O monitoramento dos 
indicadores da vigilância epidemiológica de agravos é um exemplo dessa forma 
de avaliação (UFSC, 2013).

A avaliação para subsidiar a decisão deve responder às questões feitas por 
aqueles que vivenciam o objeto a ser avaliado (programa de saúde, modelo de 
assistência), sendo que o conhecimento e a vivência do avaliador sobre o objeto 
são decisivos nesse processo de avaliação. O enfoque prioritário é identificar os 
problemas relacionados ao objeto de avaliação e estabelecer estratégias para a 
resolução desses problemas, produzindo, assim, recomendações positivas em 
relação aos problemas identificados. Veja as finalidades da avaliação esquemati-
zadas na figura 3 (NOVAES, 2000 apud UFSC, 2013).

Figura 3 – Finalidades da avaliação

Fonte: (UFSC, 2013).

Pesquisas 
Investigações acadêmicas 

Diagnóstico de saúde

Financiamento
Prestação de contas

Atender determinações

Controle 
Supervisão 

Acompanhamento
Reorientação
Implantação

Avaliação

Conhecimento Gerência Decisão
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Figura 4 – Relação entre a pesquisa e avaliação

Fonte: (CONTANDRIOPOULOS, 1997, adaptado).

1.6 tipos de avaliação

Há diferentes maneiras de realizar uma avaliação. Este julgamento pode ser 
resultado da aplicação de critérios e normas (avaliação normativa) ou elaborado a 
partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa) (CONTANDRIOPOULOS 
et al., 1997). Esses dois tipos de avaliação podem ser feitos em qualquer inter-
venção. 

A avaliação normativa deve envolver todos os componentes da intervenção 
em relação às normas e aos critérios. Por outro lado, a pesquisa avaliativa pode 
ser feita quando queremos identificar, por meio de um procedimento científico, 
as relações que existem entre os diferentes componentes de uma intervenção. A 
figura 4 demonstra a relação entre os dois tipos de avaliação.

Pesquisa não 
avaliativa

Avaliação 
Normativa

Pesquisa 
Avaliativa

A avaliaçãoA pesquisa

A avaliação na perspectiva da qualidade foi sistematizada na década de 1980 
por Avedis Donabedian, que desenvolveu um quadro conceitual embasado na 
abordagem normativa da Administração Clássica, com enfoque na tríade efici-
ência-efetividade-eficácia para a definição de estratégias, critérios e padrões de 
avaliação da qualidade em serviços de saúde (REIS et al., 1990). O modelo de 
Donabedian (1980) é o mais empregado para avaliação em saúde e é orientado por 
três componentes de avaliação: estrutura, processo e resultado. Veja a descrição e 
exemplos de cada componente no quadro 2.
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Quadro 2 – Modelo de avaliação em saúde

Avaliação da “estrutura”

Realizada com indicadores organizacionais que indicam a existência de recursos, fluxos e protocolos, 
considerando fatores como a hierarquização do atendimento, a padronização dos procedimentos, 
os sistemas de informação, a produção dos serviços, os recursos humanos, a estrutura física e os 
equipamentos. Os resultados são expressos quantitativamente, geralmente através de números 
absolutos ou percentagens, e permitem conhecer as ações implantadas, a cobertura populacional e o 
desempenho dos serviços nos aspectos gerenciais. 

Exemplo: Número de unidades de saúde da família que possuem frigobar.

Avaliação de “processo”

Realizada com indicadores que reflitam a forma de atuação, consiste em conhecer, supervisionar 
e garantir a qualidade do processo de prestação de serviços de acordo com padrões de excelência 
técnica. A sua execução envolve, por exemplo, auditoria de prontuários, supervisões periódicas, 
pesquisas de opinião pública, entre outras. 

Exemplo: Número de profissionais que realizaram treinamento prático do teste rápido de sífilis nas 
unidades de saúde.

Avaliação de “resultado”

Realizada com indicadores que expressem os reflexos das medidas implementadas na saúde da 
população e as alterações nos perfis epidemiológicos. 

Exemplo: % de testes rápidos realizados pelas equipes de saúde da família no último mês.

Fonte: (DONABEDIAN, 1980, adaptado).

Quadro 3 – Tipos de avaliação

(continua)

Avaliação externa

Realizada por pessoas de fora da instituição responsável pelo programa, em geral com experiência 
neste tipo de atividade. Entre as vantagens, destacamos a isenção e objetividade dos avaliadores 
externos, que não estão diretamente implicados com o processo, além da possibilidade de comparação 
dos resultados obtidos com os de outros programas similares já analisados. Por outro lado, o acesso 
aos dados necessários torna-se mais difícil e as pessoas que terão seu trabalho avaliado podem se 
colocar em posição defensiva, fornecendo informações parciais e minimizando o efeito de melhoria dos 
programas. Alega-se, também, que o conhecimento da metodologia de avaliação pode não substituir o 
conhecimento sobre as especificidades do programa, e que não existe uma única metodologia aplicável 
a todos os casos.

Avaliação interna

Realizada dentro da instituição responsável, com maior colaboração das pessoas que participam do 
programa. As vantagens são a eliminação da resistência natural a um avaliador externo, a possibilidade 
de reflexão, a aprendizagem e a compreensão sobre a atividade realizada dentro da instituição. Mas, 
pode-se perder muito em objetividade, visto que as pessoas que julgam também estão envolvidas 
na formulação e execução programa. Se a avaliação for realizada internamente à instituição, mas, por 
pessoas que não participam do programa, na tentativa de diminuir a subjetividade, a situação torna-se 
análoga à do avaliador externo.

Segundo os avaliadores Cohen e Franco (2004), há quatro tipos de avaliação. 
Veja a descrição dos conceitos no quadro 3:
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Avaliação mista

Combina os tipos de avaliação anteriores, fazendo com que os avaliadores externos tenham contato 
maior com os participantes do programa a ser avaliado, na tentativa de manter as vantagens e superar as 
desvantagens das avaliações externa e interna.

Avaliação participativa

Pode ser usada principalmente para pequenos projetos, prevê a participação dos beneficiários das ações 
no planejamento, na programação, na execução e na avaliação dos mesmos (CUNHA, 2006).

Fonte: (COHEN; FRANCO, 2004, adaptado).

Para refletir 
Após ter estudado os tipos de avaliação, reúna a sua equipe para fazer uma atividade: escolham 
três intervenções que vocês gostariam de avaliar e associem com as concepções de avaliação 
que você estudou nesta disciplina. Explique por que vocês gostariam de avaliá-las e o que espe-
ram da avaliação. 

Ressaltamos que avaliar consiste em fazer um julgamento de valor sobre uma intervenção ou 
qualquer um de seus componentes, com o emprego de dispositivos que permitam fornecer in-
formações cientificamente válidas e socialmente legítimas, visando a uma ação transformadora.

Saiba 
 Artigos

Para conhecer mais metodologias avaliativas utilizadas em serviços de saúde que realizam cuida-
do na atenção primária, leia os artigos:

BEZERRA, Luciana Caroline Albuquerque et al. Aleitamento materno: avaliação da implantação do 
programa em unidades básicas de saúde do Recife, Pernambuco (2002). Ciênc. saúde coletiva, 
Rio de Janeiro, v. 12, n. 5, out. 2007. Clique aqui para acessar.

MACÊDO, V. C. et al. Avaliação das ações de prevenção da transmissão vertical do HIV e sífilis 
em maternidades públicas de quatro municípios do Nordeste brasileiro. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1679-1692, ago. 2009. Clique aqui para acessar.

SILVA, Simone Albino da; FRACOLLI, Lislaine Aparecida. Avaliação da Estratégia Saúde da Família: 
perspectiva dos usuários em Minas Gerais, Brasil. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, 
p. 692-705, Dez. 2014. Clique aqui para acessar.

TEIXEIRA, Mirna Barros et al . Avaliação das práticas de promoção da saúde: um olhar das equipes 
participantes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 
Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 38, p. 52-68, out. 2014. Clique aqui para acessar.

http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n5/23.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v25n8/04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n103/0103-1104-sdeb-38-103-0692.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0052.pdf
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1.7 Critérios de avaliação

Segundo Serapioni, Lopes e Silva (2013), da mesma forma que existe uma 
variedade de desenhos avaliativos, também há diversos critérios para avaliação 
destacando os seguintes:

 » Relevância: é uma questão particularmente importante na avaliação, pois 
focaliza a estratégia escolhida pelo programa e sua real capacidade de 
melhorar a situação que originou a intervenção.

 » Efetividade: com esse critério, pretende-se verificar o grau de alcance dos 
objetivos da intervenção, em termos de realizações, resultados e impacto. 
A avaliação da efetividade responde à seguinte pergunta: “seria possível 
obter maiores efeitos organizando diferentemente a implementação do 
programa? ”

 » Eficiência: esse critério se preocupa com os resultados obtidos e recursos 
investidos (financeiros, humanos e tempo). A avaliação da eficiência 
permite responder à seguinte pergunta: “seria possível obter maiores 
efeitos com o mesmo orçamento? 

 » Acessibilidade: é um critério que possibilita medir a relação entre as neces-
sidades de saúde da comunidade e a oferta de recursos para satisfazê-las; 
também avalia a capacidade dos serviços de garantir um cuidado de saúde 
apropriado a todos que necessitam. 

 » Aceitabilidade: este critério torna possível verificar o grau de congruência 
entre os serviços de saúde ofertados, os valores e as expectativas dos 
usuários e da comunidade.

 » Humanização: é um tipo de avaliação que foi adquirindo muita importância 
no SUS nos últimos 10 anos. Possibilita a aferição do nível de respeito da 
cultura e das necessidades individuais e coletivas dos usuários, incluindo 
informações, nível de responsabilização e continuidade de tratamento, 
bem como qualidade das relações clínicas e interpessoais.

 » Qualidade: trata-se de um critério muito utilizado na avaliação de serviços. 
Adota uma perspectiva multidimensional, envolvendo diversos atores 
como usuários, profissionais de saúde, gestores e gerentes.
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Saiba 
 Artigos

Os resultados de uma avaliação fornecem aos gestores uma visão da operacionalidade do progra-
ma, das facilidades e dos nós críticos que entravam a qualidade da atenção. Possibilitam corrigir 
de forma rápida os problemas identificados, tanto no nível da gestão, quanto na prática assisten-
cial. Você pode saber mais sobre esses tipos de avaliação lendo os artigos a seguir: 

MEDINA, Maria Guadalupe et al . Promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas: o que 
fazem as equipes de Saúde da Família? Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 38, p. 69-82, Out. 2014. 
Clique aqui para acessar.

ALBUQUERQUE, Maria do Socorro Veloso de et al. Acessibilidade aos serviços de saúde: uma 
análise a partir da Atenção Básica em Pernambuco. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 38, p. 182-
194, Out.  2014. Clique aqui para acessar.

Para refletir 
Quais critérios de avaliação têm maior importância no seu dia-a-dia como profissional da saúde 
que atua na Estratégia Saúde da Família?

1.8  aBordagens, téCniCas e instrumentos apliCados na  
 avaliação

A abordagem da avaliação pode ser qualitativa, quantitativa ou ambas, depen-
dendo do objeto a ser avaliado. Existem diversas técnicas e instrumentos para 
avaliação, todos comuns aos processos da pesquisa científica e do planejamento 
dos serviços (UFSC, 2013). 

O primeiro elemento necessário para o desenvolvimento do processo avalia-
tivo é a tradução do fenômeno que vamos avaliar. Essa tradução é realizada com os 
dados do fenômeno. Os dados são valores, números, palavras, frases, que precisam 
ser analisados para oferecerem informação. Quando os dados são obtidos em 
investigações, entrevistas, documentos, observações, por meio de procedimentos 
que nós mesmos conduzimos, são denominados “primários”. Quando são obtidos 
por meio de consulta a bancos de dados ou relatórios, publicados e conduzidos 
por outras pessoas ou instituições, são denominados “secundários” (UFSC, 2013).

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0069.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0182.pdf
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Para refletir 

Com base nos exemplos abaixo, qual o tipo de abordagem (qualitativa, quantitativa ou 
ambas) necessária para avaliar cada situação?

?Exemplo 1: O teste rápido de sífilis para rastreamento da infecção 
em gestantes é custo-efetivo ao município de Recife-PE?

Exemplo 2: Qual o grau de satisfação das gestantes atendidas no 
pré-natal do ambulatório do Hospital das Clínicas de PE?

Exemplo 3: Qual o número de notificações de gestantes com sífilis 
em 2014 no estado de Pernambuco?

Você poderá observar, no quadro 4, o comparativo entre as diferentes aborda-
gens de avaliação em saúde.

Quadro 4 – Diferentes abordagens de avaliação em saúde

Métodos qualitativos Métodos quantitativos Métodos mistos

- Permitir descrições detalhadas 
sobre como os atores do 
programa se relacionam entre si;

- Capturar as diferenças de 
experiências e representações 
dos gestores, profissionais e 
usuários sobre os programas;

- Permitir de maneira mais flexível 
captar os processos dinâmicos 
do programa.

- Permitir mensuração de 
oportunidades perdidas 
ao longo dos diferentes 
processos do programa;

- Medir o grau de implantação 
das atividades do programa;

- Permitir testar hipóteses 
explicativas para os diferentes 
graus de implementação 
observados.

- Combinam-se métodos qualitativos 
e quantitativos em informações de 
alta qualidade;

- Os dados são colhidos em 
diferentes fontes (triangulação) ou 
diferentes técnicas para caracterizar 
diferentes faces do fenômeno;

- Auxiliam a verificar continuamente 
a confiabilidade, a validade e 
a interpretação da informação 
coletada.

Fonte: (FIOCRUZ, 2015).

As principais fontes de dados (local de onde saem os dados) são os levanta-
mentos contínuos, registrados na medida em que os fatos ocorrem. Os registros 
civis dão origem a dois bancos de dados muito utilizados em saúde: os óbitos e os 
nascimentos. Tais dados estão organizados em dois importantes Subsistemas de 
Informação em Saúde: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de 
Informação de Nascidos (SINASC). Nos hospitais e nas unidades locais de saúde, 
os dados também são registrados continuamente. A cada atendimento, são feitas 
anotações nos prontuários, registrados procedimentos ou internações, efetivados 
ou encaminhados para outros serviços. Esses dados são registrados por necessi-
dade administrativa e do exercício da profissão sempre que os fatos acontecem, e 
fornecem dados úteis para processos de avaliação dos serviços. Estão organizados 
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em diferentes Subsistemas de Informação: Sistema de Informações Ambulatoriais 
(SIA), Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunização (SI-PNI), entre outros (UFSC, 2013). 

No âmbito da atenção básica, de forma mais recente, o Ministério da Saúde 
vem reestruturando o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) com a 
implementação da Estratégia e-SUS AB, que conta com dois sistemas de software 
para a captação de dados, sendo eles: o sistema com Coleta de Dados Simplificada 
(CDS-AB) e o sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC-AB) (BRASIL, 
2014).

Para refletir 
Como o avaliador pode garantir a confiabilidade e a validade dos resultados de sua avaliação?

Segundo Menezes e Nascimento (2000), o termo confiabilidade é utilizado 
para se referir à reprodutibilidade de uma medida, ou seja, o grau de concor-
dância entre múltiplas medidas de um mesmo objeto. A avaliação da confiabili-
dade de um instrumento é feita através da comparação de diversas aplicações 
do instrumento ao mesmo indivíduo. Há dois aspectos da confiabilidade que são 
frequentemente avaliados: a confiabilidade de teste/re-teste, em que um grupo de 
pessoas é avaliado em dois momentos diferentes, visando a estabelecer o grau 
com que o instrumento pode reproduzir os resultados; e a confiabilidade entre 
diferentes avaliadores, em que as mesmas pessoas são avaliadas por dois ou 
mais avaliadores, com o objetivo de investigar a concordância de aplicação e/ou 
de interpretação entre os avaliadores. O mesmo autor conceitua a validade como 
a capacidade de realmente medir aquilo que ele se propõe a medir, envolvendo 
um componente conceitual e operacional. Três aspectos de validade podem ser 
avaliados operacionalmente:

 » Validade de conteúdo: esse termo refere-se ao julgamento se o instrumento 
realmente abrange os diferentes aspectos do seu objeto e não contém 
elementos que podem ser atribuídos a outros objetos. Para sua avaliação, é 
necessário fazer um “mapa” dos diversos aspectos do objeto de interesse e 
compará-lo com os itens do instrumento.

 » Validade de critério: procura avaliar o grau com que o instrumento discrimina 
entre pessoas que diferem em determinada(s) característica(s) de acordo com 
um critério padrão.

 » Validade de construção: esse conceito refere-se à demonstração de que o 
instrumento realmente mede aquilo que ele se propõe medir.
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Na área da saúde, existem pesquisas que agregam os três tipos de validade, 
tornando-se instrumentos que guiam a construção de políticas e planos de saúde 
de muitas regiões. O Censo Demográfico é um exemplo de levantamento perió-
dico, pois é realizado em intervalos regulares. É dele que saem as informações 
demográficas, como: idade, sexo, raça, estado civil; e socioeconômicas, como: 
escolaridade, renda, condição de moradia e totalidade da população brasileira. Tais 
dados são muito utilizados para cálculo dos indicadores de saúde e nas avaliações 
e planejamentos dos serviços. Na Região Nordeste, a “III Pesquisa Estadual de 
Saúde e Nutrição (III PESN-2006)” e o primeiro “Inquérito Estadual sobre Doenças 
Crônicas e Agravos não Transmissíveis: prevalência e fatores de risco” configuram 
perfis de saúde e nutrição da população de crianças menores de cinco anos e de 
mulheres em idade reprodutiva e das doenças crônicas não transmissíveis relacio-
nadas com os adultos de 25 anos ou mais no estado de Pernambuco.

Saiba 

Para identificar dados disponíveis nos subsistemas de informação em saúde, do DATASUS, se-
guem duas sugestões:

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. Informações de Saúde 
(TABNET). Brasília: Ministério da Saúde, c2008. Clique aqui para acessar. 

Pesquisa Estadual em Saúde e Nutrição (3.: 2008: Recife) . Clique aqui para acessar.

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://pesnpe2006.blogspot.com.br/


2 inStitucionAlizAção dA AvAliAção nA 
Atenção báSicA

No Brasil, foram desenvolvidas diversas iniciativas, como as pesquisas acadê-
micas e pesquisas avaliativas pelo Ministério da Saúde, para subsidiar a elabo-
ração de políticas e programas com foco na avaliação em saúde. Nos últimos 
anos, buscou-se delinear uma política de institucionalização da avaliação da 
atenção básica a partir do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
(FELISBERTO, 2006). Em 2003, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 
Avaliação da Atenção Básica.

O que significa institucionalização da avaliação na atenção básica?

Trata-se de uma estratégia presente em diversas ações/atividades, projetos 
e políticas cujo objetivo é incorporar a avaliação como prática cotidiana dos 
serviços de saúde (SARTI et al., 2008).

O objetivo da institucionalização da avaliação é a qualificação das práticas, 
propiciando a maior resolutividade no modelo de atenção básica de saúde. E, por 
conseguinte, contribuir na qualificação da atenção básica segundo os princípios 
do SUS, estruturação dos processos, do cuidado, e impactar no perfil epidemioló-
gico (FELISBERTO, 2004).

A institucionalização da avaliação na atenção básica tem como um de seus 
principais objetivos fomentar a prática da avaliação no cotidiano das instituições 
de saúde, tanto em nível local (pelas equipes de saúde), quanto pelas Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde, com o apoio do Ministério da Saúde. Para Hartz 
(1999), “[...] institucionalizar a avaliação deve ter o sentido de integrá-la em um 
sistema organizacional no qual esta seja capaz de influenciar seu comportamento, 
ou seja, um modelo orientado para a ação [...]”. Contudo, deve-se questionar a 
real capacidade dessa institucionalização de promover a inclusão da avaliação no 
cotidiano dos serviços e dos profissionais, além do seu impacto na qualidade dos 
serviços de saúde e nas condições de saúde da população (SARTI et al., 2008).
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A avaliação deve dar suporte ao processo decisório na gestão do sistema e 
na prestação de serviços de saúde, bem como contribuir para identificar falhas 
nos processos dos serviços instalados, verificar a eficiência e a efetividade das 
práticas assistenciais e mensurar os impactos advindos das ações do sistema de 
saúde na situação sanitária da população. Assim, a avaliação se efetiva como uma 
ferramenta indispensável para a melhoria da qualidade da atenção, incluindo a da 
atenção básica, em que novas práticas e tecnologias são disponibilizadas (SARTI 
et al., 2008).

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB), lançado no ano de 2011, configura parte de uma ampla estratégia do 
Ministério da Saúde denominada “Saúde mais perto de você – acesso e qualidade”. 
Traz a proposta de avaliação e coordenação de ações para melhoria do padrão de 
qualidade assistencial nos serviços públicos de saúde por meio das equipes de 
Atenção Básica. O PMAQ-AB representa para o Ministério da Saúde uma nova 
estratégia para qualificar a assistência na Atenção Básica (BRASIL, 2011).

A avaliação externa e o PMAQ-AB estão induzindo as equipes de atenção básica 
a se autoavaliarem, trazendo para o cotidiano a necessidade de planejamento das 
ações como condutora do processo de reorientação das ações e serviços, além 
de desmitificar a avaliação externa dos serviços como um processo negativo, 
dando-lhe a dimensão de uma necessidade positiva para a correção dos rumos e 
a adequação das ações (RODRIGUES; SANTOS; PEREIRA, 2014).

Saiba 

 Artigos
Para saber mais sobre o PMAQ-AB, sugerimos que você leia os seguintes artigos:

MENDES JUNIOR, Francisco Ivan Rodrigues; BANDEIRA, Mary Anne Medeiros; TAJRA, Fábio 
Solon. Percepção dos profissionais quanto à pertinência dos indicadores de saúde bucal em uma 
metrópole do Nordeste brasileiro. Saúde debate, Rio de Janeiro,  v. 39, n. 104, p. 147-158, Mar. 
2015. Clique aqui para acessar.

RODRIGUES, Valéria; SANTOS, Cleber Ronald Inácio dos; PEREIRA, Mariana Uchoa. A experiên-
cia de planejar e operacionalizar o PMAQ-AB no estado do Acre. Saúde debate, Rio de Janeiro,  
v. 38, p. 173-181, Out. 2014. Clique aqui para acessar.

MORAES, Paulo Navarro de; IGUTI, Aparecida Mari. Avaliação do desempenho do trabalhador 
como forma peculiar de prescrição do trabalho: uma análise do PMAQ-AB. Saúde debate, Rio de 
Janeiro,  v. 37, n. 98, p. 416-426, Set. 2013 . Clique aqui para acessar.

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n104/0103-1104-sdeb-39-104-00147.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0173.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n98/a05v37n98.pdf
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