
PROGRAMAÇÃO
VII FÓRUM NACIONAL DE 
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (18 de outubro)

HORA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

16h - 18h 
RECEPÇÃO Acolhimento e Credenciamento

19h -21h 
AUDITÓRIO

Mesa de Abertura:  

1. Solenidade de abertura (30min) 

Objetivo: abertura do evento com saudações de representantes do MS e entidades parceiras. 

Convidados: 

- Francisco de Assis Figueiredo (Secretário da SAS); 
- Allan Nuno (Diretor DAB); 
- Mauro Guimarães Junqueira (CONASEMS); 
- Maria José Evangelista (CONASS); 
- Danilo Aquino Amorim (CNS); 
- Joaquín Molina (OPAS). 

2. Conferencia Magna: "Os desafios da Atenção Básica no Brasil" (30min) 

Objetivo: apresentar as principais questões na atualidade em debate no SUS 
que podem contribuir com a revisão da PNAB. 

Convidado: Luiz Carlos de Oliveira Cecílio (Doutor em Saúde Coletiva pela UNICAMP 
e Professor da UNIFESP) 

3. Discussão sobre a conferência (50min) 

Objetivo: interagir com os participantes do Fórum 
Formato: aberto a 10 participantes (3min cada) e 20 min de resposta para o conferencista. 

21h Jantar
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Objetivos: 

1. Estabelecer um processo de consulta qualificada ao conjunto de atores que atuam na 
construção da Atenção Básica sobre a revisão da PNAB;

2. Discutir sugestões, propostas de alteração e aprimoramentos para a Política Nacional de 
Atenção Básica;

3. Construir um documento com consensos estabelecidos no processo de discussão do Fórum 
como subsídio para as discussões de revisão da PNAB na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT).
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Quarta-feira (19 de outubro)

HORA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

8h30 - 12h 
AUDITÓRIO

Apresentação da metodologia de discussão (café mundial): 

1. Apresentação de vídeo explicativo e da metodologia e programação do fórum (5 min) 

Objetivo: detalhar com os participantes o objetivo do Fórum (consultivo - escuta ativa), como será o processo de discussão 
e seus resultados: 

a) A pauta dos 4 eixos disparadores para as discussões sob a revisão da PNAB. 
b) Detalhamento da metodologia café mundial: Mesas de diálogo (8 pessoas); 16 rodadas de discussão (30 min); 

Perguntas orientadoras e consensos das mesas de diálogo. 
c)  A sistematização final: os consensos das mesas de diálogo e a recorrência de questões. 

Discussão do 1º eixo disparador: Gestão da Atenção Básica (a.Território, Composição de equipes e Gestão do 
trabalho; b. Infraestrutura e Ambiência; c. Monitoramento e Avaliação) 

1. Exibição de vídeo sensibilizador (10min). 

Objetivo: apresentar reflexões relacionadas ao eixo disparador  para provocar as discussões. 

2. Rodadas de discussão nas mesas de diálogo: 6 Rodadas de 30 minutos (3h). 

Objetivo: discutir o 1º eixo disparador nas mesas de diálogo a partir de uma pergunta orientadora. 

2.1. As mesas de diálogo devem conversar, discutir e responder a pergunta orientadora apresentada para o eixo 
disparador que está em pauta. 

2.2. A cada rodada as mesas de diálogo elegem uma pessoa para ser o anfitrião da mesa (responsável por registrar e 
compartilhar as discussões de uma rodada pra outra). 

3. Sistematização: Ao final de cada rodada as questões definidas consensualmente pelos participantes da mesa deverão 
se enviadas para a sistematização.

13h Almoço

14h30 -16h 
AUDITÓRIO

Discussão do 2º eixo disparador: Formação e Educação Permanente em Saúde 

1. Exibição de vídeo sensibilizador (10min). 

Objetivo: apresentar reflexões relacionadas ao eixo disparador em discussão. 

2. Rodadas de discussão nas mesas de diálogo: 2 Rodadas de 30 minutos (2h). 

Objetivo: discutir o 2º eixo disparador nas mesas de diálogo a partir de uma pergunta orientadora. 

2.1. As mesas de diálogo devem conversar, discutir e responder a pergunta orientadora apresentada para  o eixo 
disparador que está em pauta. 

2.2. A cada rodada as mesas de diálogo elegem uma pessoa para ser o anfitrião da mesa (responsável por registrar e 
compartilhar as discussões de uma rodada pra outra). 

3. Sistematização: Ao final de cada rodada as questões definidas consensualmente pelos participantes da mesa deverão 
se enviadas para a sistematização. 

16h - 18h30 
AUDITÓRIO

Discussão do 3º eixo disparador: Atenção Básica como Coordenadora do Cuidado e Ordenadora da Rede         
(a. Acesso, Acolhimento e Matriciamento; b. Qualidade da Atenção e Continuidade do Cuidado; c. Escopo, Oferta de 
serviços e processo de trabalho; d. Promoção, Prevenção e Integração com a vigilância) 

1. Exibição de vídeo sensibilizador (10min). 

Objetivo: apresentar reflexões relacionadas ao eixo disparador em discussão. 

2. Rodadas de discussão nas mesas de diálogo: 4 Rodadas de 30 minutos (2h). 

Objetivo: discutir o 3º eixo disparador nas mesas de diálogo a partir de uma pergunta orientadora. 

2.1. As mesas de diálogo devem conversar, discutir e responder a pergunta orientadora apresentada para  o eixo 
disparador que está em pauta. 

2.2. A cada rodada as mesas de diálogo elegem uma pessoa para ser o anfitrião da mesa (responsável por registrar e 
compartilhar as discussões de uma rodada pra outra). 

3. Sistematização: Ao final de cada rodada as questões definidas consensualmente pelos participantes da mesa deverão 
se enviadas para a sistematização. 

19h 
AUDITÓRIO Atividade Cultural: Exibição da série "Unidade Básica" e Bate-papo com roteirista e ator da série.
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Quinta-feira (20 de outubro)

HORA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

8h30 - 12h 
AUDITÓRIO

Discussão do 3º eixo disparador: Atenção Básica como Coordenadora do Cuidado e Ordenadora da Rede         
(a. Acesso, Acolhimento e Matriciamento; b. Qualidade da Atenção e Continuidade do Cuidado; c. Escopo, Oferta de 
serviços e processo de trabalho; d. Promoção, Prevenção e Integração com a vigilância) 

1. Exibição de vídeo sensibilizador (10min). 

Objetivo: apresentar reflexões relacionadas ao eixo disparador em discussão. 

2. Rodadas de discussão nas mesas de diálogo: 4 Rodadas de 30 minutos (2h). 

Objetivo: discutir o 3º eixo disparador nas mesas de diálogo a partir de uma pergunta orientadora. 

2.1. As mesas de diálogo devem conversar, discutir e responder a pergunta orientadora apresentada para o eixo 
disparador que está em pauta. 

2.2. A cada rodada as mesas de diálogo elegem uma pessoa para ser o anfitrião da mesa (responsável por registrar e 
compartilhar as discussões de uma rodada pra outra). 

3. Sistematização: Ao final de cada rodada as questões definidas consensualmente pelos participantes da mesa deverão 
se enviadas para a sistematização. 

11h30 
AUDITÓRIO

Mesa de Diálogo: "A Atenção Básica e as prioridades da gestão atual do Ministério da Saúde" (20 min) 

Objetivo: apresentar as prioridades da atual gestão e sua relação com a Atenção Básica e a revisão da 
PNAB. 

Convidados: 

- Ricardo Barros (Ministro da Saúde) 
- Francisco de Assis Figueiredo (Secretário da SAS) 
- Allan Nuno (Diretor do DAB) 
- Representante do CONASS 
- Representante do CONASEMS 

3. Discussão sobre o tema da mesa de diálogo (50min) 

Objetivo: interagir com os participantes do Fórum 
Formato: aberto a 10 participantes (3min cada) e 20 min de resposta para o conferencista.

13h Almoço

14:30h -16h 
AUDITÓRIO

Mesa de encerramento: Apresentação dos consensos estabelecidos nas discussões dos 3 eixos disparadores: 

1. Apresentação dos consensos estabelecidos de cada um dos 3 eixos (1h). 

Objetivo: compartilhar com o conjunto dos participantes os resultados das discussões sobre a revisão da PNAB. 
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