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I. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A partir da pesquisa intitulada Atenção Básica (AB) e Educação 

Permanente (EP) na percepção dos coordenadores municipais de Atenção 

Básica de uma Região de Saúde (RS) no estado de São Paulo que se tratou de 

uma pesquisa qualitativa com dados produzidos através de questionários, 

entrevistas e grupo focal, com 13 gestores da AB de uma Região de Saúde (RS) 

pertencentes a Redes Regionais de Atenção a Saúde RRAS 8 Sorocaba teve como  

objetivo principal, captar com maior detalhamento as concepções destes gestores 

sobre suas percepções, proposições e dificuldades a respeito da PNAB e PNEPS e 

sua aplicação nos municípios e a importância que dão a participação em encontros 

do Grupo Técnico de Atenção Básica (GTAB). 

  Os coordenadores municipais participantes da pesquisa, são na grande  

maioria mulheres, todos graduados em enfermagem, funcionários públicos efetivos, 

somente 3 deles possuem oficialmente o cargo de coordenação 6 deles realizam 

esta função informalmente não recebendo gratificação adicional como gestor. Com 

relação a experiência de gestão no SUS, todos tinham menos de 5 anos de 

experiência, sendo que 7 deles apresentavam menos de um ano de experiência em 

gestão na AB na ocasião das entrevistas. 

Há valorização pelos participantes dos encontros do GTAB,  sendo importante 

espaço de trocas de experiência e de aprendizado, levou a proposição de produzir 

encontros periódicos e sistematizados, o qual foi formalizado em Comissão 

Intergestores Regional (CIR), através de pactuação dos gestores de saúde 

municipais e, portanto, com o comprometimento e anuência dos mesmos, garantindo 

desta forma a participação dos gestores de AB indicados por eles. 

 

II. JUSTIFICATIVA 
 
 

Revelou-se através das analises dos conteúdos das falas dos gestores, 

durante a pesquisa, um perfil de coordenadores pouco experientes, em que a 

maioria passou a atuar na gestão após a mudança de prefeitos em 2017, 

demostrando o predomínio das escolhas destes gestores, mais por afinidade e 
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político-partidária do que por critérios técnicos e de carreira. Predominou também 

entre os coordenadores concepções mais reducionistas e simplificadoras do que 

seja AB e EPS, o que apontou a necessidade de investimento em espaços de 

debate e reflexão a partir da proposta pedagógica da EPS e suas ferramentas, a fim 

de que esses gestores se apropriem dos pressupostos da AB ampliada e pautada na 

integralidade do cuidado.  

III. OBJETIVOS 
 

Proporcionar aos gestores municipais de AB da RS de Itapetininga, espaços 

formais de EPS, para apropriarem-se das Politicas de saúde, suas implicações e 

abrangência, para promover a AB e a EPS nos 13 municípios da região.  

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Proporcionar espaços de aprendizagem significativa e discussões sobre as 

 PNAB e a PNEPS. 

Identificar segundo os gestores quais são as principais dificuldades e 

desafios existentes na AB, propondo ações para sua qualificação.  

 Determinar segundo os gestores quais são as principais dificuldades e 

desafios para utilização dos processos de EPS na AB, propondo ações para 

promovê-las. 

Promover conhecimento, informações e troca de experiências, entre os 

gestores. 

 

 

 

V. DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

Os encontros ocorreram mensalmente e contaram não só com a presença 

dos responsáveis municipais pela AB e Articuladora da Atenção Básica (AAB), mas 

também com representantes de outras áreas como, representantes municipais e 

estaduais, da Vigilância em Saúde, Saúde Mental, Departamento de Gestão do 
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trabalho e Educação em Saúde (DGTES), Núcleo de Educação Permanente (NEP), 

Humanização dentre outros, que foram convidados conforme os temas e pautas pré-

estabelecidas pelo grupo.  

Foram pactuados encontros nas primeiras terças feiras do mês, com início no 

mês de maio de 2017 e o ultimo encontro realizado em novembro de 2018, sendo 

que nos meses de dezembro, janeiro e julho, a pedido do grupo não foram 

realizados os encontros justificados pelas férias de muitos, totalizando 15 encontros 

neste período. 

 Os encontros tinham inicio as 09h00min e termino 17h00min, no auditório do 

Ambulatório Medico de Especialidades (AME), localizado na cidade de Itapetininga. 

Todos os encontros foram registrados em ata e folha de presença dos 

participantes. Os assuntos e proposições do grupo foram apresentados na Comissão 

Intergestores Regional (CIR), mensalmente e de todos os encontros realizados, com 

o objetivo de prestar contas sobre o trabalho realizado e propor apoio às ações 

preconizadas pelo grupo. 

Foi criado um grupo nas redes sociais com a finalidade de realizar informes, 

tirar duvida dar avisos referentes a assuntos de trabalho, com a participação de 

todos os membros. 

 

a. ROTINA DOS ENCONTROS 

 
09h00min- Acolhimento e organização da mesa do café comunitário. 
 
                  Rodada de falas, pactuações e proposições. 
 
                  Informes e encaminhamentos 
 
10h30min- Café comunitário. 
 
                   Espaço de fala de convidados sobre os temas pactuados. 
 
12h30min- intervalo para almoço 
 
13h30mim- Rodada de discussões sobre os temas propostos (o que sabem sobre o 

assunto). 

        Oficina de discussão do assunto proposto. 
 
                 Apresentação de materiais sobre o assunto em discussão, 
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                 Fechamento e proposição sobre o tema discutido. 
 
16h 30min-Encerramento e pactuação para o próximo encontro 

        
       Avaliação do encontro. 

 
 
       

b. METODOLOGIA 

 
Utilização de metodologias ativas e problematizadora da realidade, baseada 

na aprendizagem significativa, que possibilitou uma prática pedagógica que levou os 

gestores a "fazer" e a "pensar no que se faz". Envolvendo-os no seu próprio 

processo de aprendizado através de ferramentas didáticas, discussões coletivas e 

reflexivas das situações concretas do cotidiano do trabalho. 

 A proposta baseou-se no que preconiza a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, (BRASIL, 2007), onde refere que a EP é a aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações, 

na possibilidade de transformar as práticas profissionais a partir dos problemas 

enfrentados na realidade, levando em consideração os conhecimentos, as 

experiências que as pessoas têm e a partir da problematização do processo de 

trabalho pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. 

 

VI. TEMAS DESENVOLVIDOS 
 

1. Temas abrangentes 
 
o Sistema único de Saúde- SUS- Princípios e Diretrizes. 

 

o Politica Nacional de Atenção Básica- PNAB-Princípios e Diretrizes. 

 

o Decreto nº 7.508, de julho de 2011- organização do SUS- RRAS- e o papel da 

AB na rede. 

 

o Politica Nacional de Educação em Saúde- Princípios e Diretrizes. 
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o Politica Nacional de Humanização- princípios e Diretrizes. 

 

2. Temas correlatos 

o Gestão Participativa e cogestão 

o Concepção Pedagógica da EP 

o Aprendizagem significativa 

o Sistemas de Informação em Saúde 

o Indicadores de Saúde 

o Parâmetros em saúde 

o Territorialização 

o Acolhimento 

o Vinculo 

o Risco e vulnerabilidade 

o Estratificação de Risco 

o Demandas da Unidade (agendadas e espontâneas) 

o Linhas de cuidado. 

 

3. Temas abordados por representantes convidados 
 
 
o Vigilância em Saúde e a AB. (trabalho em conjunto) 

 
o Saúde bucal na AB. (Trabalho na ESF e nas UBS) 

 
o Saúde mental (atendimento na AB e na RAPS) 

 
o Mortalidade materna Infantil ( Comitês municipais de mortalidade maternos 

infantis)  
 
o Imunização, (novo calendário, cobertura e logística de distribuição) 

 
o Controle de vetores (dengue, febre amarela e febre maculosa) 

 
o Violência contra a mulher e a criança-(Rede de enfrentamento da violência 

contra a criança e a mulher- fluxos de atendimento). 

o Busca ativa de doenças infecto contagiosas (tuberculose- hanseníase)  

o Auto cuidado apoiado. 

o Terapias complementares e integrativas. 



9 
 

 

c. RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 
     Foram utilizadas como recursos de aprendizado as seguintes ferramentas: 

 
o Dinâmicas de aquecimento. 

 
o Rodas de tempestade de ideias 

 
o Leituras dinâmicas 

 
o Aulas expositivas 

 
o Dinâmicas de grupos  

 
o Filmes 

 
o Documentários 

 
o Estudo de caso 

 
o Produção de cartazes fluxos e esquemas. 

 
 

 
d. RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS  

4. Portarias e Decreto Ministerial. 
 

o Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.  PNAB 

o Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. PNAB 

o Decreto nº 7.508, de julho de 2011- Dispõe a organização do SUS. 

O Portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. PNEPS 

5. Cadernos do Departamento de Atenção Básica do MS. 
 

o Cadernos de Atenção básica nº 39, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

o Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I Acolhimento à demanda 

espontânea. 

o Cadernos de Atenção Básica, n. 28, volume 2 Acolhimento à demanda 

espontânea. 

o Cadernos de Atenção Básica, nº 34, Saúde mental. 

o  
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6. Textos  
 

Textos retirados do: Curso de formação de facilitadores de educação permanente 

em saúde: unidade de aprendizagem-trabalho e relação na produção do cuidado em 

saúde.- FIOCRUZ,2005. 

o O modelo hegemônico de produção do cuidado. 

o Vivendo o mundo do Trabalho- O Trabalho humano e os Coletivos: 

o Os desafios O processo de trabalho em saúde. 

o Velocidade e intervalo no Tempo da saúde. 

Textos tirados: 

 Livro: Atenção condições crônicas na APS _ Eugenio Vilaça  

    Texto: Aplicação de Escala de Risco Familiar como instrumento de 

priorização das     Visitas Domiciliares.  

           Texto: Cuidado famílias vulneráveis -UNASUS 
 

7.  Filmes e filmagens 
 
Historia da saúde Publica no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=L7NzqtspLpc 

Princípios do SUS - Parte I e II 

https://www.youtube.com/watch?v=L9hk1WRL84s 

https://www.youtube.com/watch?v=FY06FRCNYgk 

Tempos modernos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis 

Os desafios do SUS - Palestra do Prof. Gastão Wagner (UNICAMP) 

https://www.youtube.com/watch?v=jwS-37dNdng 

Participação da população 

https://www.youtube.com/watch?v=xG1AJeVhjUk 

Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=NDiVH0mTPcY 

Educação Permanente em Movimento 

 https://www.youtube.com/watch?v=1SU6kbRw254 

Acolhimento da demanda espontânea  

https://www.youtube.com/watch?v=jSVTVnFIlhc 

Auto cuidado apoiado 
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https://www.youtube.com/watch?v=q3oLUNca23Q 

 

8. Estudo de Casos 
 

o Caso Jardim das Flores. 
  
    Cena 1 Filomena busca atendimento na UBS. 
    Cena 2 A filha de Filomena é atendida na Unidade 
 

Casos retirados do: Curso de formação de facilitadores de educação permanente 

em saúde: unidade de aprendizagem-trabalho e relação na produção do cuidado em 

saúde.- FIOCRUZ,2005. 

o Caso Dona Maria-(própria autoria) em anexo. 

o Caso Dona Abigail-(própria autoria) em anexo. 

VII. CONSIDERAÇOES 
 

Os encontros produziram espaços de aprendizado e discussões importantes 

para os gestores da AB dos municípios da RS e dos demais participantes 

convidados do NEP, NASF, VS e outros demostrados através da participação ativa e 

frequente nos encontros, com momentos de discussões valiosas para promoção da 

AB e implantação de processos de EPS nas unidades de saúde dos municípios. Os 

assuntos abordados como temas verticais, proporcionaram momentos de 

aprendizado, esclarecimentos e aproximação com outros segmentos da saúde, 

assim como a percepção da abrangência da equipe de saúde, com seus múltiplos 

braços, formando uma rede de apoio interligada. Foram realizadas avaliações ao 

final de todos os encontros, as quais demostraram satisfação, justificativas 

favoráveis á despeito da condução do processo e sugestões de diversos temas para 

dar continuidade a estes encontros nos anos subsequentes. (instrumento anexo). 
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ANEXOS 
 
 
RELATO DONA MARIA 

Dona Maria mora no Bairro Esperança e durante uma visita à amiga Abigail - 
que mora no Bairro Providencia Divina, e que por diversas circunstancias passa por 
momentos muito difíceis - começa a descrever como funciona o serviço de saúde de 
seu bairro à amiga, que ouve atentamente o seu relato, demonstrando em diversos 
momentos surpresa e indignação. 

Dona Maria relata que no seu bairro existe uma UBSF (Unidade Básica 
Saúde da Família) com o nome de um morador benfeitor local que foi escolhido pela 
comunidade com a inauguração de alguma festa. 

A unidade localiza-se na região central do bairro por onde passam muitos 
ônibus, facilitando a chegada dos moradores ao local para as ações programadas. O 
horário de atendimento em dois dias da semana se estende até às 20h, 
possibilitando a assistência de muitas pessoas que trabalham até às 18h. Dona 
Maria refere que isto foi uma das muitas conquistas do Conselho local de saúde, no 
qual o seu filho é membro muito atuante, representando a comunidade de Jovens 
Negros do bairro.  

“O prédio é ampla, arejada, com muitas cadeiras para sentar, mas nem todas 
ficam ocupadas porque não tem muito acúmulo de pessoas no mesmo horário e o 
atendimento é realizado durante todo o período de funcionamento”. Os banheiros 
são limpos, com lixeiras por todo lado e bebedouros funcionando. Na sala de espera 
têm ventiladores e caixas com muitos materiais educativos para leitura no local e até 
para levar para casa. Muitas vezes nesta sala, a Enfermeira da UBSF vem conversar 
com a gente sobre assuntos variados de saúde. É um bate papo gostoso e a gente 
aprende muito com isso. 

Eu participo de muitas atividades de educação em saúde nesta Unidade com 
nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, que sempre estão na UBSF se reunindo e 
ajudando a equipe local. O dentista é muito querido pelos alunos da escola do 
bairro. Ele está sempre ensinando escovação de dentes e participando das reuniões 
com ideias bem bacanas para todos nós. 

A Dra. Liziane, nossa médica, é muito legal e mudou muito desde que chegou 
à unidade. Parecia fechada, distante, e demonstrava descontentamento por estar ali. 
Hoje á vejo sempre bem humorada, participando ativamente das reuniões na 
unidade e também das reuniões promovidas pelas igrejas e associações do bairro. 
Ela até chama a gente pelo nome! 

Sei muita coisa desta unidade porque sempre estou lá. Eu tinha uma pressão 
descontrolada e minha diabetes não saía dos 300. Estava bem gordinha e não fazia 
nenhuma atividade física. Como estava no grupo de risco e era acompanhada pela 
equipe que tinha muitas coisas programadas para eu sair desta condição. E deu 
certo! Hoje estou muito mais saudável e disposta. 

 Hoje estou nos atendimentos de rotina, mas não deixo de irna unidade. 
Também acompanho meu marido, minha filha que está gestante, e meu netinho de 
seis meses, pois sempre estão por lá participando das ações programadas para eles 
e eu não perco oportunidade de ir e aprender. 

Admiro muito toda equipe. Sei que toda semana se reúnem e discutem o 
trabalho, suas dificuldades e propostas de melhoria. Às vezes vejo também 
participar destas reuniões o pessoal do CRAS (Centro de Referência de Assistência 
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Social), as escolas e até a guarda municipal local, mas uma coisa que admiro 
demais é como eles conhecem tudo do bairro. As Agentes Comunitárias de Saúde 
(ACS) levam informações para a equipe e parece que eles têm olhos em todos os 
lugares. 

Semana passada a ACS passou em casa e foi me lembrar de que este mês 
devo agendar meus exames de prevenção, que realizo a cada dois anos. Confesso 
que tinha esquecido, mas é muito bacana saber que podemos contar com o cuidado 
deles.   

 Sei que têm pessoas aqui no bairro que a equipe leva medicação todos os 
dias para garantir o tratamento. Eles não descuidam mesmo! 

A Neusa, ACS da minha rua, está todo dia por lá. Sempre a vejo na casa do 
seu Daniel, que está acamado, e da dona Meire, que fez uma cirurgia e, portanto 
está sempre sendo atendida pela equipe na sua casa. Sei que ela procura estar 
sempre passando na casa dos que precisam de mais cuidados, mas não descuida 
de ninguém e sempre nos lembra dos cuidados que devemos ter para evitar os 
criadouros de mosquito da dengue. 

Antônio, meu marido, deixou de fumar após participar das reuniões e do 
tratamento na unidade. Hoje não perde um dia de caminhada e alongamento na 
academia de saúde da unidade. 

No papel que a equipe nos dá mensalmente na unidade, pudemos ver que 
temos 100% de crianças de até um ano vacinadas, o número de internação por 
hipertensão e diabetes diminuiu muito e nossa mortalidade infantil é zero. Neste 
boletim também informam os horários de atendimento e a programação local. Pude 
ver que semana que vem começarão as aulas de Tai Chi Chuã na praça em frente à 
unidade e que terão oficinas de alimentação saudável promovidos pelo CRAS e 
UBSF durante toda a semana no salão do Clube de Mães, local onde sempre 
ocorrem atividades muito importantes para a saúde de todos nós. 

Pois é, amiga Abigail, nosso bairro é como qualquer outro bairro, mas a saúde 
lá faz a diferença, pois tem nos ajudado muito a ter uma qualidade de vida melhor. 
Muitas coisas bacanas acontecem que nem dá para contar! “A comunidade apoia e 
participa ativamente deste serviço, reconhecemos a importância e sabemos que é 
nosso direito, por isso lutamos para defendê-lo”. 
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RELATO DONA ABIGAIL 

Dona Abigail é moradora do bairro Providência Divina e, recentemente, 
perdeu a filha, Jaqueline, falecida há alguns meses por infecção urinária não tratada 
que desencadeou uma septicemia. Após ouvir a narrativa de Dona Maria sobre a 
Unidade Básica de Saúde do seu bairro, fica muito surpresa com o bom atendimento 
relatado. Assim, começa a desabafar com a sua amiga sobre o ocorrido com sua 
filha e também sobre o descaso por parte da Unidade do seu bairro. 

 “Sabe Maria, a minha filha era uma boa menina, sempre prestativa e com o 
sorriso no rosto”. Está sendo muito difícil entender o que aconteceu e lidar com a 
ausência dela. 

Eu me lembro como se fosse ontem o dia em que a encontrei  e ela me falou 
que estava grávida.  Depois daquele dia não tive mais sossego!  

Bem diferente do seu postinho, a minha filha não conseguiu agendar uma 
consulta tão fácil e teve que pedir dinheiro emprestado para a Diana, nossa vizinha, 
para pagar uma consulta com um médico particular lá no centro da cidade.  

Eu fiquei inconformada com aquela situação, porque você sabe que a gente 
não tem dinheiro pra pagar Pré-Natal, essas coisas... e a Jaqueline já estava de 
quatro meses de gravidez!! Aí eu fui ao Posto de Saúde de novo e quando cheguei, 
encontrei uma longa fila para agendamento. Quando chegou a minha vez soube que 
nós não tínhamos cadastro e que eu deveria ter levado os documentos e o 
comprovante de endereço. Só no outro dia depois de enfrentar nova fila eu consegui 
agendar uma consulta com o médico que faz o Pré-Natal e que vai uma vez por 
semana na unidade.  

Você acredita que no dia da consulta dela, nós ficamos aguardando por 3 
horas em pé esperando o atendimento? Eu lembro bem que depois dessa consulta 
eu que tive que orientar a minha filha sobre como agendar os exames. A coitadinha 
parecia uma barata tonta sem saber o que fazer com tanto papel na mão! Demorou 
mais ou menos uns dois meses pra ela conseguir fazer o ultrassom! 

O Dr. Paulo, médico do nosso postinho, não é tão legal como a médica de 
vocês. Ele me deu uma bronca no dia em que eu entrei na consulta para tentar tirar 
algumas dúvidas. Além de não me responder, disse que eu não devia ter deixado a 
minha filha menor de idade engravidar.  Você acredita Maria? A Jaqueline tentou me 
defender e falou que o Lucas, seu namorado, tinha ido lá ao postinho retirar 
camisinha, mas não conseguiu ser atendido. O Dr. Paulo ficou todo sem graça! 

No resultado do exame de urina foi detectada uma infecção urinária que 
deveria ser tratada com antibiótico prescrito, mas na consulta de retorno a Jaqueline 
não pôde ir porque tinha prova na escola. A minha filha tinha o sonho de se formar! 
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Depois disso ela começou a sentir fortes dores na barriga e sempre ia para o 
Pronto Socorro. Era medicada e voltava novamente com dores até que um dia eu a 
levei e depois de 4 horas de espera para atendimento ela foi internada com fortes 
dores e febre. Eu tive que assinar um consentimento autorizando uma cirurgia de 
urgência, mas foi tarde demais. Uma tristeza só! A minha filha morreu e nem 
conheceu a minha netinha! 

Depois de um tempo eu comecei a sentir dores nas costas. Quase sempre 
prefiro ir ao Pronto Socorro porque tem atendimento médico o dia inteiro e, além 
disso, o Posto tem a aparência estranha, funciona numa casa adaptada. Mas depois 
de tudo o que aconteceu, resolvi ir novamente ao postinho tentar marcar uma 
consulta.  

Consegui marcar a consulta para 20 dias, depois de chegar às 5h00 da 
manhã para pegar um lugar bom na fila. 

 Quando chegou o dia da consulta, me dei conta que na sala de espera não 
tem muitas cadeiras e muitas pessoas estavam em pé, inclusive eu! Sentia-me 
também muito triste com a morte da minha filha! 

Depois de meia hora de espera, o Dr. Marcos me atendeu em cinco minutos, 
me entregou uma receita, pediu exames de sangue e só me deu um 
encaminhamento para a especialidade de ortopedia depois que reclamei muito das 
dores nas costas. 

Fiquei na fila do agendamento de exames por mais meia hora. Na farmácia do 
postinho eu consegui apenas dois remédios dos cinco que foram prescritos. Não 
entendi muito bem por que o médico prescreveu todos aqueles remédios aí não 
achei necessário comprar o restante. No mês seguinte, quando retornei à consulta, 
descobri que tinha hipertensão e diabetes, e o médico me deu uma bronca e uma 
nova receita!  

 Desta vez, consegui pegar os medicamentos, mas só consegui falar com a 
enfermeira para tirar dúvidas sobre como usá-los na terceira tentativa! Da primeira 
vez ela estava ocupada fazendo o controle de ponto dos funcionários para entregar 
na secretaria da saúde e da segunda vez ela tinha sido convocada para uma 
reunião. Nesse período eu fiquei sem tomar os remédios, afinal eu estava me 
sentindo bem! 

Quando finalmente fui atendida pela enfermeira, ela me orientou a cortar o sal 
da alimentação, o açúcar, a gordura, a farinha, o pão, etc. Fui orientada também que 
deveria comer bastante cenoura e parar de fumar, e que teria que fazer uso dos 
remédios pelo resto da vida, comparecendo sempre no postinho para medir a 
pressão e ver a glicemia. 

Saí do postinho bem desanimado! Com tantos funcionários que conversei não 
me senti acolhida para falar da morte da minha filha e da tristeza que estava 
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sentindo. Só levei bronca e chá de cadeira! Parecia que estava conversando com 
um monte de robô! Peguei o ônibus e fiquei pensando nas dificuldades que 
passamos no bairro com o atendimento de saúde, além dos problemas de violência, 
drogas e alcoolismo! É um bairro com muitos problemas e deve ser por isso que o 
Posto é assim, né? 
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       INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS ENCONTROS DE GTAB 

 

Data ____/____/___ 
 

 

Nome______________________________________________ 

 

 

Como avalia o encontro de Hoje? 

 
 

Justifique __________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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ENCONTROS DO GTAB RS ITAPETININGA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 02 
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com 
reflexões importantes sobre a SUS como sendo um patrimônio do país, e a necessidade de fortalecê-lo num modelo contra 
hegemônico. 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

02/05/2017 16 
Sistema único 

de Saúde- 
SUS 

Decreto nº 7.508, 
de julho de 2011- 
organização do 
SUS- RRAS- e o 
papel da AB na 
rede. 
Filme – Historia da 
saúde Publica no 
Brasil 
Texto: 
(O modelo 
hegemônico de 
produção do 
cuidado.) 
 

 
Não ocorreu 

Dinâmica de 
aquecimento. 
 
Exposição de filme. 
 
Leitura dinâmica de 
texto. 
 
Roda de conversa. 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), e 01 
representante do núcleo de educação permanente (NEP) municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com 
reflexos importantes sobre a SUS e seus princípios, sobre a divisão das redes regionais, e o diagnostico da região. Os 
participantes demostraram ter sido elucidativo e esclarecedor os pontos que tinham como obscuros. 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

06/06/2017 15 

Sistema 
único de 
Saúde-SUS. 
Decreto nº 
7.508, de 
julho de 
2011- 
organização 
do SUS- 
RRAS- e o 
papel da AB 
na rede 

 Mapa de Saúde 
RRAS 8 
Documentario- 
Princípios do SUS 
- Parte I e II 
Documentária 
Gestão do SUS e 
Modelos de 
Atenção à Saúde 
 

Não ocorreu 

Aula Exposição. 
 
Dinâmica de 
Grupo 
 
Roda de 
conversa 
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 Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 02 
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal, dois convidados da vigilância Epidemiológica da 
secretaria de Estado da Saúde (SES) – Sub Grupo Itapetininga. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos 
importantes sobre a mortalidade materno infantil dos municípios da região e a importância de Formalizar e tornar efetivo os 
Comitês de Mortalidade Materna Infantil nos municípios, reflexões sobre AB e seus pressupostos como: territorialização, 
acesso, acolhimento e vinculo assuntos abordados durante a reflexão dos textos, os participantes se mostraram sensíveis ao 
assunto abordado. 

DATAS Nº 
PARTICIPANT
E 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS VERTICAIS ATIVIDADES 
REALIZADAS 

01/08/2017 18 

Politica 
Nacional de 
Atenção 
Básica- 
PNAB- 
Princípios 

Portaria nº 2.488, 

de 21 de outubro 

de 2011.  PNAB 

Caso Jardim das 
Flores. 
Cena 1 
Filomena busca 
atendimento na 
UBS. 
Cena 2 
A filha de 
Filomena é 
atendida na 
Unidade 

Mortalidade materna 
Infantil 
( Comitês municipais 
de mortalidade 
maternos infantis) 

Aula expositiva 
Roda de conversa. 
 Dinâmica de grupo  
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Avaliação do encontro: 

  O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 02 
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal, e a presença de 02 secretários da saúde municipais da RS. 
Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos importantes sobre a integração da Vigilância em Saúde com a AB. 
Reflexões sobre a compartimentalização dos serviços de saúde dificultando a interação e o efetivo trabalho. Analise sobre os 
temas classificação de risco, vulnerabilidade e participação social, os participantes demostraram necessidade de reavaliar a 
realidade vivenciada por eles. 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

05/09/2017 18 

Politica 
Nacional de 

Atenção 
Básica- 
PNAB- 

diretrizes 

Texto: Maria/ Dona 
Abigail 
Aplicação de 
Escala de Risco 
Familiar como 
instrumento de 
priorização das     
Visitas 
Domiciliares.  
Texto: Cuidado 
famílias 
vulneráveis-
UNASUS 

 

  Vigilância em 
Saúde e a AB. 
(trabalho em 
conjunto) 
 

Aula expositiva. 
Roda de conversa. 
Dinâmica de Grupo  
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 03 
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal, e 02 secretários da saúde municipais da RS. Houve 
participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre a nova Politica Nacional de AB, (PNAB), com reflexões a cerca 
dos avanços e retrocessos, muita duvida surgiram sobre as mudanças previstas, sendo esta uma das impressões do grupo, 
que levantou a possibilidade de a nova politica implantada poder conturbar o cenário da AB, até que sejam realizadas todas as 
definições.  

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

03/10/2017 19 

Politica 
Nacional de 

Atenção 
Básica- 

PNAB-(nova 
politica) 

 

Portaria nº 

2.436, de 21 

de setembro 

de 2017. 

PNAB 

 

 

  Não ocorreu Aula expositiva 

  Roda de conversa 

Dinâmica de grupo 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de todos os gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 03 
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal, e 02 secretários da saúde municipais da RS. 02 
convidados da vigilância Epidemiológica da secretaria de estado da saúde (SES) – Sub Grupo Itapetininga. Houve participação 
ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre a cobertura vacinal e as atividades de controle de vetores na AB. Analise da 
demanda espontânea dos usuários nas UBS, que gerou muitas reflexões e debates sobre a oferta de serviços e a real 
necessidade da população.  

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

07/11/2017 21 

Politica 
Nacional de 

Atenção 
Básica- 
PNAB- 

 

Documentário-
Acolhimento da 
demanda 
espontânea 
Nº 28, Volume I 
Acolhimento à 
demanda 
espontânea. 
Cadernos de 
Atenção Básica, n. 
28, volume 2 
Acolhimento à 
demanda 
espontânea. 

 

Imunização, (novo 
calendário, 
cobertura e 
logística de 
distribuição) 
Controle de 
vetores, (dengue, 
febre amarela e 
febre maculosa) 

 

  Aula expositiva 

Roda de conversa 

 Exposição de 

Documentário-

Participação da 

população. 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 12 gestores da AB municipal, Articuladora de Atenção Básica (AAB), 02 
representantes do Núcleo de Educação Permanente (NEP) municipal. 04 convidados da coordenação da saúde Bucal dos 
municípios. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre as atividades realizadas na Saúde bucal nas 
UBS e sua integração com as ações de AB. Foi possível orientar a importância do acesso e discussão dos cadernos de AB do 
DAB, utilizando-os como protocolos de atendimento pelas equipes, entendimento do conceito de atenção às condições crônicas 
nas unidades, como proposta de reorganização do trabalho. Os participantes tiveram como proposta o aprofundamento destes 
assuntos nas equipes das unidades de saúde dos municípios por interpretarem como fundamentais para o bom andamento dos 
serviços. 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

 
 
 

06/02/2018 
 
 
 

19 

Linhas de 
cuidado. 
Atenção 

condições 
crônicas na 

APS _ 

  Cadernos de 
Atenção 
Básica  
 Texto: 
Atenção 
condições 
crônicas na 
APS  Eugenio 
Vilaça   

Saúde bucal 
na AB. 
(Trabalho na 
ESF e nas 
UBS) 

Aula expositiva 

Roda de conversa 

Leitura dinâmica  

Dinâmica de grupo 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 11 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 04  
representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal. 05 convidados da coordenação da saúde mental dos 
municípios. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre as atividades realizadas na Saúde mental e a 
atenção dos casos na AB. Os participantes tiveram como proposta o aprofundamento destes assuntos nas unidades de saúde 
dos municípios, com participação dos representantes da saúde mental, bem como participar enquanto gestores da AB das 
reuniões de RAPS, os debates levantaram a complexidade do assunto e do estinga que o tema provoca nos profissionais.  

 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

06/03/2018 22 

Linhas de 
cuidado. 
Atenção 

condições 
crônicas na 

APS 

Cadernos de 
Atenção 
Básica, nº 34, 
Saúde mental. 

Saúde 
mental 
(atendimento 
na AB e na 
RAPS) 

Aula expositiva 

Roda de conversa 

Leitura dinâmica  

Dinâmica de grupo 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 13 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 10 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 03 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre as atividades realizadas pelo NASF, sua 
importância no apoio às equipes, e a necessidade de integra-los as reais necessidades das unidades. Foi proposta pelo grupo 
uma maior integração das equipes do NASF com os gestores da AB e a formulação de atividades em conjunto, visto ser a sua 
função básica do NASF, identificada pelos gestores. 

.  

 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

03/04/2018 28 

Projeto 
terapêutico 
singular. 
(PTS) 
Clinica 
ampliada 

Cadernos de 
Atenção básica 
nº 39, Núcleo 
de Apoio à 
Saúde da 
Família. 

Não ocorreu Roda de conversa 

Leitura dinâmica  

Dinâmica de grupo 

Produção de cartazes 

fluxos e esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

O encontro contou com a presença de 13 gestores da AB municipal, 02 Articuladora de Atenção Básica (AAB), 03 representantes 
do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 03 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) municipal. Houve 
participação ativa dos membros do grupo, com reflexões sobre os processos de trabalho nas unidades de saúde, necessidade de 
revisão das ofertas e das formas de organização do trabalho no dia a dia das unidades.  

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

08/05/2018 20 

Politica 
Nacional de 

Educação em 
Saúde- 

Princípios e 
Diretrizes 

“Parte do filme: ” 
Tempos modernos” 
Texto: Vivendo o 
mundo do Trabalho- O 
Trabalho humano e os 
Coletivos: 
Os desafios do 
processo de trabalho 
em saúde. 
Velocidade e intervalo 
no  
Tempo da saúde. 

Não ocorreu  
Exposição de 
filme 
Rodas de 
conversa 
Leitura dinâmica 
dos textos. 
Produção de 
cartazes fluxos e 
esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 12 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 03 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 02 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre os processos de EPS, seu conceito e sua 
importância na qualificação dos profissionais para o trabalho no dia a dia, foram propostos aprofundamento do tema com a 
presença de outros membros das equipes municipais no próximo encontro. 

 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

 
05/06/2018 
 
 

19 

Politica 
Nacional de 
Educação em 
Saúde- 
Princípios e 
Diretrizes 

 Texto: O desafio 
que a educação 
permanente em si. 
Documentário: 

Educação 

Permanente em 

Movimento 

 

Não ocorreu Exposição de filme 
Rodas de conversa 
Leitura dinâmica 
dos textos. 
Produção de 
cartazes fluxos e 
esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 13 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 03 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 02 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal, 07 coordenadores de equipes de unidades dos municípios. Houve participação ativa dos membros do grupo, com 
reflexos sobre a importância de se promover atividades de educação permanente nas unidades municipais e garantir espaços 
protegidos para a reunião das equipes com apoio do gestor de saúde e municipal. 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

07/08/2018 27 

Politica 
Nacional de 
Educação em 
Saúde- 
Princípios e 
Diretrizes 

Texto: Saúde a 
cartografia do 
Trabalho vivo 

Não ocorreu Roda de conversa 

Leitura dinâmica  

Dinâmica de grupo 

Produção de 

cartazes fluxos e 

esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

 O encontro contou com a presença de 11 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 04 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 03 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexos sobre o texto, e proposição de espaços de EPS nas 
unidades com apoio do NEP e NASF nas unidades municipais. 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

04/09/2018 20 

Politica 
Nacional de 

Educação em 
saúde-  

 Texto: Por uma 
composição 
técnica do 
trabalho em saúde 
centrado no 
campo relacional 
e nas tecnologias 
leves: apontando 
mudanças para os 
modelos tecno-
assistenciais.  
Saúde em 
Debate. 

Não ocorreu Rodas de conversa 
Leitura dinâmica dos 
textos. 
Dinâmica de grupo  
Produção de 

cartazes fluxos e 

esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

O encontro contou com a presença de 13 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 04 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 03 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexões a respeito do auto cuidado apoiado e as grandes 
possibilidades de implantação de terapias complementares e integrativas nas unidades dos municípios, a necessidade de avaliar 
as praticas que podem estar dificultando os fluxos de atendimento nas unidades e rotinas que devem ser revistas, para facilitar o 
acesso e a resolubilidade das unidades. 

 

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

02/10/2018 22 

Politica 
Nacional de 

Humanização- 
princípios e 
Diretrizes 

Texto: 
Humaniza 
SUS. 
Politica 
Nacional de 
Humanização- 
princípios e 
Diretrizes 

Auto cuidado apoiado. 
Terapias 
complementares e 
integrativas. 

 

Leitura dinâmica 
dos textos. 
Dinâmica de grupo  
Produção de 
cartazes fluxos e 
esquemas. 
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Avaliação do encontro:  

O encontro contou com a presença de 13 gestores da AB municipal, 02 Articuladores de Atenção Básica (AAB), 03 
representantes do Núcleo de apoio à saúde da família (NASF), 02 representantes do núcleo de educação permanente (NEP) 
municipal. Houve participação ativa dos membros do grupo, com reflexões a respeito da participação dos conselhos locais, dos 
usuários e dos profissionais da saúde na gestão e na tomada de decisões, possibilitando uma gestão compartilha onde as 
decisões são tomadas a partir de responsabilização de todos.  Compromisso de fomentar a rede municipal criando possibilidade 
de enfrentamento contra a violência a criança e a mulher.  

 

DATAS Nº 
PARTICIPANTE 

ASSUNTOS 
TRATADOS 

MATERIAL 
DIDADITO/ 
PEDAGOGICO 

TEMAS 
VERTICAIS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

06/11/2018 20 

Politica 
Nacional de 

Humanização- 
princípios e 
Princípios 

Textos: 
Gestão 
Participativa e 
cogestão. 
Politica 
Nacional de 
Humanização- 
princípios  

Violência contra a 
mulher e a 
criança-(Rede de 
enfrentamento da 
violência contra a 
criança e a 
mulher- fluxos de 
atendimento). 

Leitura dinâmica dos 
textos. 
Dinâmica de grupo  
Produção de 
cartazes fluxos e 
esquemas. 


