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INTRODUÇÃO  
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica - PMAQ-AB, tem o objetivo de induzir a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade da atenção básica, garantindo um padrão de qualidade 

comparável nacional, regional e localmente, e passível de acompanhamento 

público, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. A portaria que o 

institui é a GM N. 1.654, de 19 de julho de 2011, alterada pelas Portarias nº 

535/GM/MS, de 3 de abril de 2013 e a  nº 866/GM/MS, de 3 de maio de 2012. 

A primeira,  trata da inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

como Equipe de Atenção Básica no Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)." E a segunda  altera o prazo 

para solicitação da avaliação externa no Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

 
PROPOSTA 
O Ministério da Saúde  publicou no diário oficial de 17 de abril de 2013, a 
Portaria N.635, homologando a adesão dos Municípios ao segundo ciclo do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ), conforme portaria e listagem constante do Anexo. 

DESTAQUE DA PORTARIA 
Aderiram ao segundo ciclo do PMAQ, 38.396 Equipes de Atenção Básica, 

27.165 Equipes de saúde Bucal, 3.804 NASF e 1.276 CEO`s. 
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PORTARIA N.635, DE 17 DE ABRIL DE 2013 

Homologa a adesão dos Municípios ao segundo ciclo do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos 

I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 
Considerando o disposto na Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, 
que instituiu, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e daQualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o 
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do 
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável; 

Considerando o disposto na Portaria nº 866/GM/MS, de 3 de maio de 2012, 
que altera o prazo para solicitação da avaliação externa no Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e as 
regras de classificação de certificação das equipes participantes do 
Programa; 
Considerando o disposto na Portaria nº 261/GM/MS, de 21 de fevereiro de 
2013, que institui, 

no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa de Melhoria do 
Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-
CEO) e o Incentivo Financeiro (PMAQ-CEO), denominado Componente de 
Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal; e 
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 3 de abril de 2013, que altera as 
Portarias nº1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, e nº 866/GM/MS, de 3 de 
maio de 2012, que altera o prazo para solicitação da avaliação externa no 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da  Qualidade da Atenção Básica, 
resolve: 
Art. 1º Fica homologada a adesão dos Municípios ao segundo ciclo do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ), conforme listagem constante do Anexo a esta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

Para conhecer os municípios que fizeram adesão ao segundo ciclo 
acesse:  

http://www.conass.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2338
&catid=6&Itemid=14 
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