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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ENCONTRO: DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Criciúma – 06/11/18
Mini Auditório – Bloco S – Sala 13

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 Criciúma
1. Fazer protocolo único vigilância e atenção básica para as ações de saúde
2. Garantir nos Protocolos que haja reuniões mensais com as equipes de ESF e
vigilância em saúde para facilitar as ações em saúde.
3. Proporcionar maior integração intersetorial, por meio de reuniões e formação de
comissão com a participação de diversos profissionais para melhorar a vigilância
em saúde.
4. Propiciar educação permanente em saúde para toda a equipe para facilitar o
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entendimento e as ações da atenção primária em relação à vigilância em saúde,
para todos os profissionais.
5. Defender junto ao gestor melhoria no Dimensionamento da equipe de
enfermagem para melhor desenvolver as ações de vigilância em saúde.
6. Garantir o correto dimensionamento da população por equipe, conforme Portaria
2/2017.
7. Sensibilizar os profissionais de saúde e os gestores sobre o papel (atribuições) de
cada profissional de acordo com a PNAB.
8. Reivindicar os projetos de lei para a aprovação das 30 horas, piso salarial, plano
de carreira, entre outros.
9. Proporcionar aos profissionais de Enfermagem da APS o recebimento do
adicional de insalubridade.
10. Inserção de novos profissionais na ESF.
11. Aumentar o valor per capita do PAB fixo;
12. Aumentar o PAB variável.
13. Desenvolver autonomia do profissional enfermeiro, por meio de protocolos;
14. Criar um curso específico para ACS em parceria com Ministério da saúde,
secretarias, escolas.
15. Ser pré-requisito na contratação do ACS a formação em curso específico.
16. Ampliar a composição da equipe mínima da estratégia de saúde da família.
17. Estabelecer o número mínimo de 3 (três) técnicos de Enfermagem por equipe
de estratégia de Saúde da Família.
18. Ampliar o horário de atendimento da Atenção Primária com duas equipes
mínimas de 30 horas semanais.
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19. Rever a lei de supervisão de estágio de Enfermagem durante o horário de
trabalho.
20. Fortalecer a criação dos conselhos locais de saúde e a formação continuada dos
conselheiros.
21. Ampliar a adesão formal e fortalecer utilização dos protocolos de Enfermagem
na atenção primária.
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