
 

II SEMINÁRIO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 
  

“Desafios do SUS e a Planificação da Atenção à Saúde” 
Brasília -    e 1  de dezembro de 2019  

 
 
Visão Geral 

Em 2018 o CONASS realizou o I Seminário da Planificação da Atenção à Saúde com 

o tema “O futuro do Sistema Único de Saúde: a contribuição da Planificação da 

Atenção à Saúde”, motivado por uma frase do Professor Eugênio Vilaça Mendes no 

final do CONASS Debate que aconteceu pouco antes: “O SUS não é esse que está 

na mídia, é um SUS muito melhor. Temos de celebrá-lo. Esses 30 anos não foram em 

vão.” Naquela ocasião foram apresentadas várias experiências desenvolvidas nas 

regiões do país, onde profissionais e gestores mostraram soluções capazes de 

melhorar o acesso e o cuidado das pessoas, com resultados evidentes de impacto no 

estado de saúde da população. 

Nesse ano de trabalho, a experiência da Planificação foi ampliada para outras vinte e 

seis regiões de saúde de vinte estados da federação, por meio do PlanificaSUS, 

desenvolvido via PROADI-SUS em parceria com o Ministério da Saúde e o Instituto 

Israelita de Responsabilidade Social Albert Einstein, multiplicando as frentes de 

organização das redes de atenção à saúde. 

Novamente motivados por uma frase do Professor Eugênio, na conclusão de um dos 

capítulos do seu novo livro Desafios do SUS, “Eu vejo o SUS com um otimismo 

baseado em evidências que se confronta com um pessimismo baseado em opiniões”, 

propomos esse segundo seminário para, mais uma vez, apresentar evidências vindas 

da prática da atenção à saúde nas várias regiões e desdobramentos que um processo 

mobilizador, porque envolve progressivamente mais e mais profissionais, gestores, 

municípios e serviços de saúde, inovador, porque é capaz de valorizar as iniciativas e 

esforços de tantos profissionais responsáveis nas tentativas de responder às 

demandas da sua população, e potente, porque capaz de levar uma resposta 

concreta, sentida na pele, para os usuários, razão de ser de tudo isso. 

O referido seminário será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, com a proposta 

de ser um espaço para troca de experiências e discussões sobre o desafio da 

Planificação da Atenção à Saúde.  



 

 

Exposição de trabalhos 

A exposição de trabalhos faz parte das atividades do Seminário e oferecerá aos 

Estados e Municípios a oportunidade de compartilharem suas experiências e 

avanços no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os trabalhos serão apresentados na modalidade banner. 

 
Critérios para submissão de trabalhos: 

 A identificação dos autores deverá conter o nome, sobrenome e contato do 

autor correspondente, incluindo e-mail e telefone; 

 O título do trabalho deverá ser escrito com as iniciais maiúsculas e demais 

letras minúsculas; 

 

Relato de experiência ou projeto de melhoria 

  Contexto (máximo 300 caracteres) 

  Problema (máximo 300 caracteres) 

  Avaliação do problema e análise das causas (máximo 400 caracteres) 

  Envolvimento da equipe (máximo 400 caracteres) 

  Estratégia de melhorias (máximo 400 caracteres) 

  Intervenção (máximo 400 caracteres) 

  Medições de melhorias (máximo 350 caracteres) 

  Efeitos da mudança (máximo 350 caracteres) 

  Lições aprendidas (máximo 350 caracteres) 

  Conclusões (máximo 300 caracteres) 

 Não enviar figuras, gráficos ou tabelas nos resumos. Esses recursos poderão 

ser inseridos na apresentação final de seu trabalho; 

 Compete à Comissão Avaliadora do evento aprovar ou reprovar o resumo 

submetido, em caráter irrevogável; 

 Os melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral no Painel 

que fará parte da programação oficial do Seminário. Será escolhido um 

trabalho por Região do País – Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul;  

 

 



 

Informações importantes: 

 Por ocasião do encaminhamento do trabalho NÃO deve ser enviado figuras, 

gráficos ou tabelas nos resumos. Esses recursos poderão ser inseridos na 

apresentação final de trabalho; 

 Compete à Comissão Avaliadora do evento aprovar ou reprovar o resumo 

submetido, em caráter irrevogável; 

 Será escolhido 01 (um) trabalho para apresentação oral por Região do País – 

Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, representado na apresentação, 

por 01 (um) dos autores e farão parte da programação oficial do Seminário; 

 

Outras Informações: 

 Certifique-se que todas as informações submetidas estejam completas e 

atualizadas, uma vez que não será permitido editá-las após o aceite do 

trabalho; 

 Não será necessário enviar a apresentação oral do trabalho; 

 Ao submeter um trabalho, o sistema encaminhará um e-mail de confirmação 

em até dois dias úteis; 

 Os autores dos trabalhos aceitos receberão um “template” para formatação 

do arquivo final, assim como o tipo de banner a ser confeccionado; 

 O responsável pela submissão receberá um e-mail de aceitação do trabalho; 

 Não há a obrigatoriedade de participação no evento para inscrição e envio do 

trabalho, entretanto, para a modalidade comunicação oral é imprescindível 

que um dos autores faça a respectiva apresentação. 

 

Critérios para aceitação de trabalhos: 

Somente serão aceitos os trabalhos que atenderem a todos os requisitos abaixo 

descritos: 

 Envio através do link https://kidopilabs.com.br/planificasus/seminario.php 

 Submissão até o dia    de outubro de 2019; 

 Qualidade e teor da experiência relacionada à Planificação da Atenção à 

Saúde. 

 
 
 
 

https://kidopilabs.com.br/planificasus/seminario.php


 

Aceitação e exposição dos trabalhos aprovados: 
 O sistema enviará um e-mail comunicando sobre a aceitação do trabalho;  

 Antes desse prazo, a Comissão poderá entrar em contato solicitando 

reformulações. O responsável receberá as instruções por e-mail referente aos 

itens que deverão ser alterados, além de prazo e forma de envio do novo 

arquivo; 

 Após o aceite do trabalho, não será permitido editar qualquer informação, 

incluindo a retirada/inclusão de autores; 

 A exibição dos trabalhos aprovados durante o evento na modalidade banner, 

ocorrerá em uma área reservada para essa atividade. Os banners ficarão 

disponíveis nos dias 10 e 11 de dezembro, durante o horário da programação 

do seminário. Por questão de espaço, no dia 10 serão expostos 50 

(cinquenta) banners e no dia 11, os outros 50 (cinquenta); 

 O arquivo do trabalho final deve ser adequado ao formato e medidas do 

banner: 

 Se possível, o banner para exibição no evento, deverá ser entregue no 

CONASS até a véspera do Seminário.  

 Durante o evento não será obrigatória a presença do(s) autor(es) do banner, 

indicado no sistema. 

 Um dos autores, de cada um dos trabalhos selecionados, para a 

Apresentação oral, terão passagens e hospedagens custeadas para 

participação no evento. 

 

Cronograma 

 Data final de submissão do resumo do trabalho:    de outubro de 2019. O 

aceite dos trabalhos ocorrerá até o dia    de novembro de 2019; 

 Data final de recebimento do pôster no CONASS: 0  de dezembro de 2019; 

 Exposição do pôster: 10 ou 11 de dezembro de 2019. 

 


