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!

INTRODUÇÃO%

!

Essa!Nota!Técnica!trata!da!Oficina!de!Planificação!da!APS!para!os!facilitadores!do!

CONASS,!que!teve!como!objetivo!discutir!as!11!oficinas!de!planificação,!no!sentido!

de! verificar! se! as!mesmas! estão! adequadas! para! nortear! a! operacionalização! do!

fortalecimento!da!APS!nos!estados.!

Participaram! da! oficina! 10! facilitadores! externos! e! 5! da! Secretaria! Executiva! do!

CONAS.!

O!secretário!executivo!abriu!a!oficina!agradecendo!a!presença!de!todos,!abordando!

dos!projetos!que!o!CONASS!vem!desenvolvendo,!como!a!FESP,!Violência,!rede!e!

Planificação! da! APS.! Enfatizou! que! a! nova! gestão! do! Ministério! da! Saúde! vai!

priorizar!Rede!de!Atenção!à!Saúde,!APS!e!urgência!e!emergência.!

A! coordenadora! dos! núcleos! agradeceu! a! dedicação! de! todos! ! a! esse! projeto! e!

reforçou! a! importância! dessa! iniciativa! para! o! CONASS,! que! há! alguns! anos,!

reconhecendo!a!necessidade!de! fortalecer!a!APS,!vem! trabalhando!neste!sentido.!

Citou! que! atualmente! há! o! reconhecimento! do! papel! fundamental! do! estado! na!

conformação! da! Rede! de! Atenção,! o! que! aumenta! a! nossa! responsabilidade! de!

apoiar!as!SES!na!execução!dessa!função.!
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A%OFICINA%

P%r%o%g%r%a%m%a%ç%ã%o%
07/02/2011%

09h30!

!! Abertura:!Jurandi!Frutuoso!Silva%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rita!de!Cássia!Bertão!Cataneli!

!! Apresentação!da!Pauta!–!Maria!Jose!Evangelista%

10h!
Estado!da!arte!das!oficinas!realizadas!e!dos!facilitadores!capacitados!–!Maria!Jose,!Lidia!

e!facilitadores!

11h! Síntese!das!oficinas!de!Planificação!da!APS!revisadas/sugestões!c!facilitadores!

12h30! Almoço!

!

!! Síntese!das!Oficinas!de!Planificação/Sugestões!

Oficina!1!–!Redes!de!atenção!à!Saúde!–!Marta!Barreto!

Oficina!2!c!A!APS!no!estado!–!Zélia!Lins!

Oficina!3!–!Territorialização!–!Nereu!Henrique!Mansano!

Oficina!4!c!Vigilância!em!Saúde!–!Alzira!Nery!Guimarães!

Oficina!5!c!Organização!do!Processo!de!trabalho!em!Saúde!–!Ademilde!Machado!

Oficina!6!c!Organização!da!Atenção!à!Saúde!na!UBS!–!Sonia!Souza!

Oficina!7!c!Abordagem!Familiar!e!Prontuário!Familiar!–!Maria!Jose!Evangelista!

Oficina!8!c!!Assistência!!Farmacêutica!–!Lidia!Tonon!

Oficina!9!c!Sistemas!de!Informação!–!Leane!Carvalho!Machado!

Oficina! 10! c! Sistemas! de! Apoio! Diagnóstico,! Logísticos! e! Monitoramento! –! Sandra!

Sperotto!

Oficina!11!c!Contratualização!das!Equipes!da!APS!–!Sonia!Souza!

17h! Encerramento!do!1º!dia!

08/02/2011%

09h30!

Discussão!das!estratégias!de!aplicação!das!oficinas!nos!estados:!

!! PT!sobre!Diretrizes!da!Rede!de!Atenção!à!Saúde!

!! Preparatória!nos!estados!

!! Grupo!condutor!nos!estados!–!condução/metodologia!

!! Grupo!de!facilitadores!no!estado!!!

12h30! Almoço!

13h30! Continuação!das!discussões!e!encaminhamentos!finais!
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!A! oficina! iniciou! com!um! relato! sobre! o! estado! da! arte! das! oficinas! que! já! foram!

realizadas!nos!estados!até!o!momento.!!

1.% AcreD%foram!realizadas%duas!oficinas!a!1!de!Redes!de!Atenção!e!a!oficina!da!
APS! no! estado! com! os! municípios,! o! processo! foi! suspenso! em! razão! de!
algumas!indefinições!da!SES.!%%

2.! Goiás%–%realizamos!a!oficina!de!redes!de!atenção!com!a!equipe!da!SES,!e!a!
SES!solicitou!continuidade!do!processo!com!a!realização!das!oficinas!da!APS!
na!macrorregião!Sudoeste.!Aguardam!posição!do!Conass.!

3.! Rio%Grande%do%Sul%–!realizamos!a!oficina!de!planejamento!da!APS,!em!2009,!
que! resultou!na!Política!de!Atenção!Primária!do!Estado,!e!em!agosto!deste!
ano! realizamos! a! oficina! de! redes! de! atenção,! foi! solicitada! pela! SES! a!
realização! das! oficinas! da! APS! a! partir! de! novembro,! aguarda! posição! do!
Conass.!!

4.! Amazonas% –! solicitou! a! oficina! de! Redes! de! Atenção! para! posterior!
realização! das! oficinas! da! APS,! aguarda! novo! contato! para! confirmar!
interesse!e!definição!de!data.!!

5.! Amapá%–!o!Secretário!de!Saúde!solicitou!a!oficina!de!Redes!de!Atenção,!para!
posterior! realização! das! oficinas! da! APS,! aguarda! novo! contato! para!
confirmar!interesse!e!definição!de!data.!

6.! Paraná%–!Foram!realizadas!7!oficinas!de!Redes!de!Atenção!á!Saúde,!em!7!
macrorregiões,! solicitou! a! continuidade! do! processo! com! a! realização! das!
oficinas!da!APS.!

7.! Mato%Grosso%do%Sul%–!Realizamos!a!oficina!de!Redes!de!Atenção!a!Saúde!
em! 2009,! para! iniciarmos! as! oficinas! da! APS,! contudo! por! problemas! de!
agenda!da!SES,!aguardamos!a!solicitação!da!SES.!!

8.! Maranhão% –! solicitou! a! realização! da! oficina! de! redes! e! posteriormente! a!
realização! das! oficinas! da! APS,! aguarda! novo! contato! para! confirmar!
interesse!e!definição!de!data.!

9.! Piauí%D!solicitou!a!realização!da!oficina!de!redes!e!posteriormente!a!realização!
das! oficinas! da! APS,! aguarda! novo! contato! para! confirmar! interesse! e!
definição!de!data.!

!

!
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Foram!discutidas!as!dificuldades,!os!avanços,!pontos!positivos!e!negativos.!

Ficou! evidenciado! diante! das! discussões,! que! o! papel! da! SES! é! fundamental! e!

imprescindível! para! o! êxito! da! proposta.! O! secretário! e! a! equipe! dirigente! da!

secretaria! têm! que! estar! convencidos! da! proposta,! sendo! necessário! formalizar! a!

participação!dos!setores!chaves!da!secretaria!e!apresentar!na!CIB.!Foi!sugerido!que!

antes! de! visitar! o! estado! para! discutir! com! o! grupo! condutor,! sejam! discutidas!

estratégias,!de!acordo!com!a!situação!de!cada!estado,!incluindo!a!discussão!política!

e!identificação!de!uma!liderança!na!SES!que!possa!conduzir!o!processo.!!

O! segundo! ponto! da! pauta! foi! discutir! as! 11! oficinas.! Para! esse! momento,! os!

facilitadores! que! haviam! recebido! previamente! as! oficinas,! com! a! orientação! de!

realizar!uma! leitura!minuciosa!de!uma!delas,!observando!se!o!conteúdo!da!oficina!

permite!atingir!os!objetivos!propostos,!se!a!programação!está!adequada,!os! textos!

estão!suficientemente!claros!e!objetivos!e!uma!avaliação!geral!sobre!a!oficina.!Foi!

solicitado!também!que!as!possíveis!alterações/sugestões,!já!fossem!inseridas,!com!

destaque,!a!fim!de!que!pudesse!ser!discutido!por!todo!grupo.!

No! segundo! dia,! foi! informado! sobre! a! publicação! da! PT! 4279/GM! sobre! as!

diretrizes!das!orientadoras!para!a!implantação!da!Rede!de!Atenção!à!Saúde!–!RAS,!

destacando!as!7!diretrizes,!conforme!abaixo:%

%

DIRETRIZES% ORIENTADORAS% E% RESPECTIVAS% ESTRATÉGIAS% PARA% O%

PROCESSO%DE%IMPLEMENTAÇÃO%DA%RAS:%

I.Fortalecer! a! APS! para! realizar! a! coordenação! do! cuidado! e! ordenar! a!

organização!da!rede!de!atenção!

II.Fortalecer!o!papel!dos!CGR!no!processo!de!governança!da!RAS!

III.Fortalecer!a!integração!das!ações!de!âmbito!coletivo!da!vigilância!em!saúde!com!

as! da! assistência! (âmbito! individual! e! clínico),! gerenciando! o! conhecimento!

necessário! à! implantação! e! acompanhamento! das! RAS! e! o! gerenciamento! de!

risco!e!de!agravos!à!saúdeq!!

IV.Fortalecer!a!política!de!gestão!do!trabalho!e!da!educação!na!saúde!na!RAS.!

V.Implementar!o!sistema!de!planejamento!da!RAS.!

!
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VI.Desenvolver!os!sistemas!logísticos!e!de!apoio!da!RAS.!

VII.Financiamento!do!sistema!na!perspectiva!da!RAS.!

!

Em! seguida! foi! amplamente! discutido! sobre! a! necessidade! de! apresentar! préc

requisitos,! divididos! em! duas! estratégias,! que! devem! ser! discutidos! na! reunião!

preparatória,!e!deve!anteceder!o!processo!de! implantação!da!RAS/Planificação!da!

APS,!conforme!detalhado!abaixo.!!!

!

PRÉDREQUISITOS%PARA%REALIZAÇÃO%DAS%OFICINAS%DE%PLANIFICAÇÃO%DA%

APS%NOS%ESTADOS%

%

I%–%ESTRATÉGIAS%POLÍTICAS%E%TÉCNICAS%

%

1.! O! processo! de! execução! das! Oficinas! de! Planificação! da! APS! deve! ser!

compreendido!como!elemento!integrante!da!qualificação!da!Atenção!Primária!em!

Saúde,! bem! como! da! constituição! das! Redes! de! Atenção! em! Saúde! em! um!

determinado!estado.!Pressupõe!o!estabelecimento!objetivo,!por!parte!do!estado!

solicitante,! da! sua! política! de! apoio! ao! Fortalecimento! da! APS,! previamente!

acordada! com! o! COSEMS! e! definida! claramente! nos! seus! níveis! internos! de!

discussão!e!com!objetivos!e!metas!pactuados!anteriormente.!!

!

2.!Neste!entendimento,!a!execução!das!Oficinas!de!Planificação!será!entendida!

como! o! momento! de! discussão! e! mudança! no! “modus! operandi”! buscando! a!

correta! operacionalização! de! uma! dada! rede! de! atenção.! Novamente,! é!

importante!ter!pactuada!qual/quais!redes!serão!inicialmente!constituídas!e!quais!

as!demandas!decorrentes!desta!decisão.!

!

3.!O!secretário!de!estado!da!saúde!deve! instituir!através!de!portaria,!um!grupo!

condutor!constituído!por!dirigentes!da!APS,!do!Planejamento,!Atenção!à!Saúdeq!

administrativo!e!financeiroq!e!Vigilância!à!Saúde,!que!definirá!o!cronograma!das!

oficinas!e!as!ações!a!serem!realizadas!para!apoiar!a!APS!no!estado.!Deve!fazer!
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parte! também! deste! grupo! representante! do! COSEMS,! de! preferência! o!

presidente! ou! alguém! da! diretoria.! ! Este! grupo! condutor! deve! ser!

preferencialmente!do!nível!central!e!regional!da!SES,!ter!capacidade!de!mobilizar!

os! decisores! políticos! necessários! em! cada! etapa,! customizar! e! organizar! as!

oficinas,!identificar!possíveis!pontos!críticos!em!cada!etapa,!mobilizar,!e!viabilizar!

a!realização!das!Oficinas!de!Rede!e!de!Planificação!da!APS.!

!

4.!O!passo! seguinte! é! a! seleção,! pela! equipe! dirigente! da!SES,! da!Oficina! de!

Redes! de! Atenção! a! Saúde! do! CONASS,! de! cerca! de! 60! profissionais,!

participantes,! que! deve! ser! de! áreas! distintas! das! SES,! como:! planejamento,!

APS,!vigilância!a!saúde,!atenção!a!saúde,!administrativo!e!financeiroq!assistência!

farmacêuticaq! de! nível! central! e! regionalq! todos,! profissionais! de! nível! superior.!

Devem! também! participar! representantes! do! Cosems,! de! Universidades,! das!

Escolas!de!Saúde!pública!e!ETSUS.!

!O!Objetivo!principal!é!o!alinhamento!conceitual!e!as!macros!definições!“sobre!o!

que!fazer”.!

!

5.!O!grupo!condutor!deve!analisar!as!oficinas!propostas!pelo!CONASS!e!pactuar!

na!CIB!a!região!por!onde!vai!ser! iniciado!o!processo.!Esta!definição!pressupõe!

que!a!SES!tenha!um!plano!de!apoio!técnico!e!financeiro!para!a!organização!da!

APS!no!estado.!!

!

6.!Recomendacse!que!o!trabalho!não!seja!realizado!em!municípios!isolados,!pois!

em!experiências!anteriores!mostroucse!ineficaz.!Além!da!região!de!saúde,!deve!

ser! identificado! com! qual! rede! de! atenção! que! será! trabalhada! (gestante! e!

criança,!hipertensão!e!diabetes,!urgência!e!emergência,!etc...)!e!quais!as!ações!

que!o!estado!se!responsabilizará!nessa!rede!(protocolos!clínicos,!investimentos,!

custeio!de!ações,!capacitação,!dentre!outras).!

!

7.!O!grupo!condutor!deve!apresentar!a!proposta!de!capacitação!dos!municípios!e!

suas!equipes!para!o!Cosems!e!pactuar!na!CIB,!explicando!o!processo!de!adesão!
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e! compromissos! do!município! (trabalho! de! dispersão).! Os! gestores!municipais!

devem! assumir! o! compromisso! de! implementar! as! propostas! elaboradas! pela!

sua!equipe!no!processo!de!capacitação.!

!

8.!Dentre!os!participantes!da!Oficina!de!Redes!de!Atenção!a!Saúde!do!CONASS,!

escolher!possíveis!facilitadores!para!a!execução!das!oficinas!de!Planificação!da!

APS! no! estado.! Estes! devem! ter! disponibilidade! de! tempo! e! capacidade! de!

estudar!e!reproduzir!as!oficinas.!!

9.%Desenhar! para! cada! oficina! um! fluxograma! das! áreas! técnicas! necessárias!

para! a! sua! efetiva! construção! (setores! envolvidos! no! processo! de!

operacionalização!das!ações!da!oficina).!

!

II%D%ESTRATÉGIAS%ADMINISTRATIVAS%

%

1.! Além!do!grupo!condutor!a!SES!deverá!ser!definido!um!grupo!de!facilitadores!

das! oficinas,! que! devem! ter! o! compromisso! de! estudar! (ler! e! discutir)! e!

adaptar!o!material!das!oficinas!de!acordo!com!a!realidade!local.!

2.! O!Conass!será!responsável!pela!capacitação!dos!facilitadores.!

3.! O! grupo! condutor! deverá! monitorar! e! avaliar! o! impacto! das! oficinas! na!

organização!da!atenção!no!âmbito!loco!–!regional.!

4.! A!SES!deve!providenciar! local! adequado!para!a! realização!das!oficinas!de!

capacitação!dos! facilitadores,!sendo!1!sala!que!comporte!aproximadamente!

60! pessoas,! e! 3! salas! para! trabalhos! de! grupos! por! 2! dias,! de! preferência!

fora!da!capital.!

5.! !Na! sala! maior! deve! ser! instalado! computador! e! data! show,! flip% charp,! e!

pincéis!atômicosq!

6.! A! SES! deve! se! responsabilizar! também! pela! reprodução! do! material! das!

oficinas! para! todos! os! participantes,! assim! como! distribuir!CD! contendo! as!

referências! bibliográficas! para! leitura! dos! participantes! e! apresentações!

utilizadas!nas!oficinasq!
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7.! Para! a! realização! das! oficinas! com! as! equipes! municipais! a! SES! deve!

disponibilizar!todo!o!material!necessário.!!

%

CONSIDERAÇÕES%FINAIS%

A!oficina!foi!bastante!proveitosa!e!produtiva.!Todas!as!oficinas!foram!revisadas!e!o!

próximo!passo!será!adequáclas!para!publicação!em!um!Conass!Documenta.! !Essa!

adequação!deverá!estar!concluída!até!o!final!de!março!deste!ano.!

Como!encaminhamentos! político! e! operacional! para! o! desenvolvimento! do! projeto!

nos! estados,! foram! sugeridas! e! acatadas! pela! coordenadora! dos! núcleos! e!

secretário!executivo,!as!seguintes!ações:!

1.! Propor! na! Assembléia! de! fevereiro,! quando! estarão! presentes! os! 27!

secretários!estaduais!de!saúde,!a!realização!de!um!Seminário!de!Consenso!

sobre!Rede!de!Atenção!à!Saúde.!

2.! Apresentar!a!proposta!operacional!do!CONASS,!incluindo!RAS!e!Planificação!

da!APS!ao!novo!secretário!da!SAS!e!seus!diretores.!

3.! Apresentar!a!proposta!operacional!do!CONASS,!incluindo!RAS!e!Planificação!

da!APS!à!equipe!do!CONASEMS.!

O! objetivo! dessas! apresentações,! além! de! mostrar! o! trabalho! que! vem! sendo!

desenvolvido! é! propor! trabalhar! em! parceria! para! fortalecer! a! proposta! e! causar!

impacto!nos!estados!e!municípios.!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

LISTA%DE%PRESENÇA%D%Oficina%sobre%Planificação%da%APS%para%facilitadores%D%07%de%
fevereiro%de%2011.%

Representante% UF% Cargo% EDmail%

Leane!de!Carvalho!Machado! SE! Enfermeira! leanecm@gmail.com!

Ademilde!Machado!Andrade! SE! Enfermeira! ademildema@yahoo.com.br!

Alzira!Maria!Nery!Guimarães! SE! Enfermeira! alziranery@uol.com.br!

Sônia!Maria!Souza! SE! Enfermeira! smariasouza@uol.com.br!

Maria!José!de!O.!Evangeslista! SE! Assessora!Técnica!c!CONASS! maria.evangelista@conass.org.br!

Eliana!Maria!Ribeiro!Dourado! SP! Assessora!Técnica!c!CONASS! elianadourado@conass.org.br!

Sandra!Denise!de!Moura!Sperotto! RS! Enfermeira! sandra.sperotto@ig.com.br!

Marta!Oliveira!Barreto! SE! Enfermeira! martaoliveribarreto@yahoo.com.br!

Maria!Zélia!Soares!Lins! CE! Facilitadora!Oficina!c!Redes! zelialins@gmail.com!

Lourdes!Lemos!Almeida! DF! Assessora!Técnica!c!CONASS! lourdes.almeida@conass.org.br!

Lore!Lamb! DF! Assessora!Técnica!c!CONASS! lore@conass.org.br!

Samia!Nadaf! DF! Colaboradora! samia.melo@saude.gov.br!

Alessandra!Schneider! DF! Assessora!Técnica!c!CONASS! alessandra.schneider@conass.org.br!

!! !! !! !!

%%

!

!

!

!
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