Inscrição:
Escolha por 3 opções de GT no ato da inscrição para posterior divisão
igualitária feita pela organização
Inscrição com número de vagas LIMITADAS por categoria e proporcional por
distritos
Link para inscrição dos profissionais das ESF/SB/CnR
: https://goo.gl/forms/EVXdBeRe2pt44zME2
Link para inscrição dos profissionais NASF: https://goo.gl/forms/lpAdR5SkkeKF4zGG2
Link para inscrição dos GESTORES municipais:
https://goo.gl/forms/SZnQbDaWXW3Jyr8P2
A inscrição só será validada após recebimento de e-mail de confirmação enviado pela
equipe de organização do Fórum.
Cada distrito disponibilizará as vagas para as equipes e gestores de acordo com
a sua rotina usual, de modo a não comprometer o funcionamento das unidades
de saúde.

Programação do Fórum Municipal de Atenção Básica do Recife
Dia 13/12/18- Tarde – 1 º Encontro

1. Breve apresentação dos participantes GT (5min)
2. O Coordenador faz uma breve introdução sobre a importância do tema
do GT (10min)
3. O coordenador traz o diagnóstico sistematizado através das respostas
do questionário respondido por todas as 276 ESF/SB e 20 NASF
(10min)
4. Começa a discussão com a metodologia: Que bom! Que pena! Que
tal!
5. Os participantes escrevem em tarjetas os pontos positivos sobre o
diagnóstico e sobre seu próprio processo de trabalho. (Que bom!)
(10min)
6. 40min de discussão
7. O relator sistematiza por escrito (Usará DOC. Google)
8. Os participantes escrevem em tarjetas os pontos negativos sobre o
diagnóstico e sobre seu próprio processo de trabalho. (Que pena!) (10
min)
9. 40 min de discussão
10. O relator sistematiza por escrito (Usará DOC. Google)
11. O relator faz a leitura da sistematização dos pontos positivos e
negativos elencados para que todos concordem (10 min)
12. O coordenador orienta como será a discussão no próximo encontro do
grupo (na manhã seguinte) (10 min)
13. Fechamento

Dia 14/12/18 – Manhã- 2º Encontro
1. O coordenador faz a leitura da sistematização dos pontos positivos e
negativos elencados no encontro anterior (5 min)
2. Os participantes escrevem em tarjetas proposições e soluções para os
problemas elencados na discussão anterior ou relatos das próprias
experiências que vivenciaram para superar esses problemas (Que tal!)
10min
3. 60min min de discussão
4. O relator sistematiza por escrito (Usará DOC. Google)
5. O relator faz a leitura da sistematização das propostas e soluções
levantadas para que todos concordem (10min)
6. Fechamento.

13/12/18- Manhã

8:00h- Credenciamento
8:30h -Abertura Oficial
9:30h - Mesa de Debate: Avanços e Desafios para uma APS
baseada na Estratégia de Saúde da Família
Moderadora: Mariana Troccoli
Convidada: Ana Sofia Costa - Gerente Geral de Atenção Básica do
Recife (20min)
Convidada: Sandra Regina Costa - Diretora de Atenção à Saúde de
Florianópolis/SC (20min)
Convidada: Lucélia Santos - Diretora da Associação Brasileira de
Enfermagem de Família e Comunidade (ABEFACO)- Rio de Janeiro/RJ
(20min)
Convidado: Gilberto Pucca - Cirurgião dentista, professor da UNBBrasília/DF (20min)
11:00h: Debate
12:00h: Encerramento

Intervalo

13/12/18- Tarde
14:00h- Formação dos Grupos de Trabalho
Divisão do público em:
6 Grupos de trabalhos (GT)

1. Acesso/Gestão de agenda
Coordenador: Veronica Cisneiros (Coordenadora Médica)
Relator: Raquel Bianor (profissional de APS) e Paulo Roberto (Profissional de
APS)

2. Coordenação do cuidado e Fluxos de Rede
Coordenador: Fatima Nepomuceno (Coordenadora Médica), Francijane Diniz
(Profissional de APS) e Representante de DERS
Relator: Tassia Andrade (Profissional da APS) e Humberto Tavares
(Coordenador médico)
3. APS e formação na saúde
Coordenação: Rodrigo Oliveira (Coordenador da Residência MFC/Sesau) e
Valderez Ribeiro (DEGTES)
Relator: Tania Macedo (Apoio Institucional) e Tulio Quirino (DEGTES)
4. Educação permanente
Coordenadores: Erika Siqueira (Profissional da APS) e Aarão Carajás
(Profissional de APS)
Relatores: Washington (profissional de APS) e Lorena (Profissional de APS)
5. Carteira de serviços
Coordenadores: Danielle Bentinho (Apoio Institucional) e Graça Cavalcante
(Coordenadora Médica)
Relatores: Magno Cabral (Profissional de APS) e Jessica Frutuoso (profissional
da APS)
6. O uso do território na APS
Coordenadores: Roberta Lisandra (Apoio Institucional) e Flávia Inojosa
(Profissional da APS)
Relatores: Sandra Souza (Apoio Institucional) e Manuela Lira (Apoio
Institucional)

14/12/18- Manhã- Grupo de Trabalhos
8:00h- Síntese e compilação do produto de cada GT
12: 00h- Encerramento
Intervalo
14/12/18- Tarde
14:00h- Apresentação do Relatório Geral do Fórum para o público
17:00h - Encerramento

