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ENCONTRO: DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA
Florianópolis– 20/11/18
Auditório Senac - Prainha

QUESTÕES NORTEADORAS PARA OS TRABALHOS DE GRUPO
Como fortalecer a atenção primária em SC?
1.
Que ações integradas entre atenção primária e vigilância em saúde
você desenvolve?
2.
Estas ações estão sendo efetivas?
3.
Caso a resposta seja negativa, como melhorá-las?
4.
Qual o papel do enfermeiro para ampliar a resolutividade das ações
acima elencadas?
5. Qual a proposta da Enfermagem para o trabalho na Atenção Primária
para a próxima gestão?

Proposta Final do Encontro de Florianópolis
1-Incorporar as ações de vigilância em saúde a atuação das ESF;
2- Normatizar instrumentos que viabilizem a coordenação do cuidado, como planilhas de
monitoramento;
3- Reforçar a importância do território como estratégia para a coordenação do cuidado;
4- Monitorar indicadores de saúde para organização do processo de trabalho;
5- Viabilizar salas de situação para acompanhamento dos indicadores de saúde na APS;
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6- Socializar os códigos específicos dos diferentes sistemas de informações para os
procedimentos de Enfermagem e do Enfermeiro;
7- Implantar Prontuário Eletrônico único e de qualidade;
9- Fortalecer/ normatizar as buscas ativa como fortalecimento de tecnologia do cuidado;
10-Padronizar o repasse do PMAQ para os servidores da Enfermagem;
11- Favorecer o matriciamento da vigilância em saúde para equipes;
13- Normatizar reuniões de equipe de Enfermagem no âmbito da APS;
14-Consolidar a ESF como modelo de atenção à saúde prioritário nos municípios;
15- Ampliar o número de técnicos de Enfermagem nas ESF;
16- Organizar o quantitativo de profissionais de Enfermagem de acordo com o
dimensionamento de pessoal de Enfermagem;
17- Aproximar a graduação de Enfermagem aos conceitos de APS abrangente, resolutiva
acompanhando os conceitos atuais;
18- Ampliar a clínica do enfermeiro através da construção e implantação de protocolos
assistenciais;
19- Criar o piso salarial estadual de Enfermeiro e Técnico de enfermagem;
20- Ampliar os programas de residência multiprofissional no estado SC;
21- Estimular a prioridade, preferencialmente, em contratar profissionais de enfermagem com
formação na Estratégia de Saúde da Família;
23- Investir na Educação permanente da equipe (instrumentos de trabalho/indicadores);
24- Resgatar a sociedade para dar apoio a APS, incentivando participar do Conselho Local de
Saúde;
25- Integrar os prontuários eletrônicos nos diversos níveis de atenção,
26- Padronizar a contra referência e referência na RAS favorecendo a coordenação e
integralidade do cuidado.
27 - Implantar câmaras técnicas e comitês nos municípios;
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28 - Aumentar recursos humanos e materiais;
29 Implantar o segundo enfermeiro por Equipe de Estratégia Saúde da Família;
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