Chamada para submissão de publicações sobre o Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ)
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é
uma das maiores iniciativas mundiais destinadas a estimular o acesso e a qualidade dos
serviços de atenção básica, envolvendo mais de 30 mil equipes de saúde em quase todos os
municípios brasileiros. Atualmente em seu terceiro ciclo, o programa tem vários componentes,
incluindo um mecanismo inovador de pagamento por desempenho. O programa está crescendo
rapidamente e desenvolvendo novas formas de avaliação de desempenho, incentivos
financeiros e não financeiros e parcerias entre municípios, estados e o governo federal. Mais
informações incluindo dados do primeiro e segundo ciclo da avaliação externa está disponível
aqui: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php
Em vista da sua dimensão, do seu escopo e da sua ambição, há muito potencial para a
obtenção de lições aprendidas do programa, incluindo:
 Análise de linha de base e pesquisas complementares de avaliação de qualidade
(avaliação externa);
 Análise de experiências municipais e melhores práticas de estímulo à melhoria da
qualidade;
 Avaliação de como a variação municipal na concepção e implementação de incentivos
tem afetado a qualidade da atenção básica;
 Avaliação do impacto do programa em resultados clínicos;
 Avaliação dos custos e benefícios do programa; e
 Propostas baseadas em evidências, com vistas à racionalização e adaptação contínuas
do programa.
A edição especial incluirá aproximadamente 6 artigos a serem publicados na Journal of
Ambulatory Care Management revista internacional líder na área de politicas e gestão da
atenção básica. Os artigos (em Inglês), juntamente com comentários, serão selecionados por
meio de um rigoroso processo de revisão por pares, a fim de refletir um equilíbrio de
abordagens e perspectivas sobre o PMAQ e destacar uma perspectiva internacional de como o
programa pode atuar como um laboratório importante para a compreensão da melhoria da
qualidade da atenção básica no Brasil e em outros lugares. Os editores de JACM são muito
satisfeitos em continuar sua liderança sobre abordagens inovadoras na atenção básica como
pago por desempenho, “medical homes” e agentes comunitários de saúde. A edição especial
deverá ser publicada no final de 2016 e será editada por Norbert Goldfield (JACM) e coeditada
por James Macinko (UCLA), Matthew Harris (Imperial College, Londres) e Marcia Rocha (BID,
Brasil).
Instruções para a submissão de artigos
1. Os artigos devem ser redigidos em conformidade com as normas para a publicação de
artigos de pesquisa na Journal of Ambulatory Care Management. Clique aqui para ver
orientações aos autores: http://edmgr.ovid.com/jacm/accounts/ifauth.htm
2. Todos os artigos devem ser submetidos pelo site da JACM para serem considerados
para a edição especial.
3. Os artigos devem ser escritos em inglês e em conformidade com todas as normas da
JACM, sob pena de serem recusados.

4. O prazo para o recebimento de artigos é dia 1 de agosto de 2016, e a data prevista
para publicação na edição especial é no final de 2016.
5. Observe que as taxas de publicação da JACM referentes aos artigos finais selecionados
somente serão financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

