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Este trabalho apresenta a experiência de implantação do projeto de pesquisa 
interinstitucional entre a UFFS e a UFRGS: “Avaliação Externa e Educação 
Permanente para a Qualificação da Atenção Básica e das Redes de Atenção 
Integral: Produção de Tecnologias e Manutenção de Iniciativas no Âmbito da Rede 
Governo Colaborativo em Saúde – Ciclo 2013/2014”, desenvolvido na Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Passo Fundo, através da participação de 
acadêmicos do curso de Medicina, professores e técnicos administrativos, e em 
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde SES/RS e sua expressão na região 6ª 
CRS, junto com a UFRGS. O projeto objetiva realizar pesquisas avaliativas de 
equipes de saúde participantes do Programa Nacional de Melhoria ao Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), na região norte do estado do Rio Grande do 
Sul, em colaboração com outras instituições vinculadas à Rede Governo 
Colaborativo em Saúde, além de fazer revisões bibliográficas sobre o funcionamento 
dos sistemas de saúde de diversos países com ênfase na atenção básica. A 
execução do projeto ocorre através de reuniões permanentes, encontros 
interinstitucionais, análises de textos, oficinas de capacitação em ferramentas 
necessárias para a análise dos dados obtidos durante as pesquisas de campo e 
realização de avaliação in loco juntamente com os avaliadores do PMAQ. Os 
estudantes integrantes do projeto participaram de encontro em Porto Alegre para 
acompanhar a apresentação dos dados da avaliação referente ao 1º ciclo do PMAQ 
e a discussão sobre o andamento do 2º ciclo que está em vigor. Os dados expostos 
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traziam informações das equipes de saúde de Atenção Básica (AB) - dos estados de 
RS, SP, MT, MS, PA, PB - participantes do projeto e que foram supervisionadas pela 
UFRGS. Em outra oportunidade os bolsistas acompanharam a exposição de dados 
da pesquisa na região macro norte em seminário específico. O Sistema Único de 
Saúde (SUS), estruturado em sua rede integral a saúde, preconiza que o acesso 
principal a saúde da população ocorra por meio da Atenção Básica e que mais de 
80% das demandas poderiam ser supridas nesse mesmo nível de atenção. Assim, a 
articulação com o projeto de pesquisa vem possibilitando a qualificação das equipes 
da Atenção Básica e o desenvolvimento de atividades de educação permanente, de 
maneira que o processo formativo das equipes torne-se um real compromisso com a 
qualidade dos serviços de saúde oferecidos e não apenas uma obrigatoriedade 
estabelecida através da adesão de programas governamentais. A inserção de um 
projeto de pesquisa da UFFS juntamente com outras instituições de ensino e 
pesquisa no cenário da macrorregião norte, permite aos municípios uma via de 
comunicação facilitada com a Rede Governo Colaborativo em Saúde e um acesso 
privilegiado as informações e orientações referentes ao PMAQ e os benefícios que o 
programa traz a saúde pública. Por fim, com a continuidade do desenvolvimento do 
projeto vislumbra-se o alcance dos objetivos de qualificação da Atenção Básica e, 
com a pesquisa, possa avançar na educação permanente e autoavaliação 
continuada dos municípios envolvidos com o PMAQ. 
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