
 

 

                                          

                            
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                        DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

                           

PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

I – Informações iniciais  
 
Título do curso/projeto: Educação Permanente da Atenção Primária à Saúde. 
 
Autor(es): Gestão da Atenção Primária à Saúde e Convidados. 
 
e-mail: das@asms.londrina.pr.gov.br           Telefone: (43) 33729825/33729826 
 
Público alvo: Servidores que atuam na Atenção Primária à Saúde. 
 
Local: a definir de acordo com a necessidade do treinamento a ser realizado. 
 
Período de realização: ano de 2022. 
 
Carga horária total: de acordo com cada curso a ser ministrado. 
 

 
 
II. Objetivo pedagógico:  
 
 De acordo com as necessidades elencadas pelos servidores e apontadas com o devido 

acompanhamento dos serviços pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde, as oficinas de 

Educação Continuada e/ou Permanente, serão elaboradas pela Gestão responsável e, quando 

necessário, docentes de outros serviços ou instituições atuarão como convidados, buscando 

aprimorar os conhecimentos necessários para as demandas que a APS atende, primando pela 

excelência do cuidado da população e pelos princípios do SUS e, levando em consideração os 

conceitos de educação permanente, a qual melhora as práticas de forma mais específica e 

pode ser mais célere, enquanto a educação continuada constrói um conhecimento mais 

global e modifica práticas, respeitando as inovações das ciências relacionadas à profissão, 

ambas são estratégias de melhoria nas práticas de cuidado na APS. 

 
III. Conteúdos:  
 

 Os conteúdos de cada capacitação, serão planejados de acordo com as necessidades dos 

demais serviços realizados pelas Unidades Básicas de Saúde, sendo que para o ano de 2022, 

foram identificadas as necessidades de oferta para as Linhas de trabalho de nossa Secretaria 

Municipal de Saúde: Saúde Mental, Cuidados Paliativos e Fitoterapia; além da retomada das 
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atividades nos locais que foram destinados como unidades para atendimento de sintomáticos 

respiratórios e vacinadoras, sendo fundamental a capacitação para a retomada dos programas 

assistenciais na Atenção Primária à Saúde. 

 
IV. Metodologia de ensino:  
 

 O ensino seguirá a metodologia utilizada dentro da plataforma da Escola de Governo de 

Londrina – Ambiente Virtual de Aprendizagem, nas modalidades presencial, semipresencial e 

Online. Seguindo os princípios da Educação Continuada e Permanente em Saúde baseada em 

evidências. As aulas expositivas, com conteúdo elaborado e disponibilizado através da 

plataforma da Escola de Governo de Londrina – EGL em seu ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, apresentando os conteúdos por meio de power point em projetor de 

mídia (Datashow), em encontros presenciais, semipresenciais e online, sendo para esse, 

utilizada a gravação de aulas e momentos síncronos e assíncronos. Além destas, também 

serão utilizados recursos através de dinâmicas, atividades em grupos. 

 
 
V. Cronograma de 2022:  
 
 

TEMAS A 
SEREM 

ABORDADOS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Oficinas voltadas 
a Odontologia 
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VI. Recursos: 
 



 

 

 Os recursos utilizados para a educação permanente em saúde serão: a plataforma da 

Escola de Governo de Londrina – EGL em seu ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 

apresentando os conteúdos por meio de power point em projetor de mídia (Datashow), 

utilizando desta forma, os instrumentos de multimídia: computador, notebook, microfone e 

caixa de som, além de dinâmicas e atividades em grupos. 

 

VII. Avaliação: 

  

As avaliações, quando necessárias, serão elaboradas de acordo com cada capacitação 

realizada, sendo escolhida a melhor maneira pela equipe responsável: questões através de 

formulários eletrônicos tais como: Google Forms e Mentimeter, além de dinâmicas e atividades 

realizadas no dia do encontro; além da proposição  de atividades a serem realizadas em seus 

locais de trabalho, ou seja, nas Unidades Básicas de Saúde de cada inscrito, a fim de 

consolidar os conteúdos teóricos com a prática e a realidade de cada local de trabalho.  

 

VIII. Saúde - GERAL: 

 

A Diretoria de Atenção Primária à Saúde - DAPS, tem por missão trabalhar dentro das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e de acordo com o preconizado na Política 

Nacional de Atenção Básica - PNAB.  

Assim, para atingir seus objetivos e atender melhor a população de nosso município, 

além das programações realizadas por cada coordenação dos programas assistenciais de 

nossa diretoria, de acordo com a necessidade apontada por nossos serviços, realizamos 

capacitação continuada e permanente conforme a demanda apontada pelos próprios 

servidores envolvidos em cada local de trabalho..  

Neste ano de 2022, em virtude do retorno de nossas Unidades Básicas de Saúde, 

após o início da pandemia da COVID-19, foi identificada a necessidade de retomar os 

conteúdos das atividades que são pertinentes à atenção primária à Saúde - APS.



 

 

 

 

Período 
 

Proposta 
 

Objetivo 
 

Público 
 

Responsável 
 
 
 

Abril/2022 
 

 
Oficinas de Planejamento e 

Monitoramento 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, 
com as coordenações - REGIONAL 
(Centro, Sul, Leste, Oeste, Norte e 
Rural). 

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

 
 

DAPS 

Oficina de indicadores Previne Brasil Apresentar os indicadores de saúde e os 
instrumentos de monitoramento dos 
mesmos. 

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

 
DAPS 

 

 
 

 
 
 

Maio/2022 
 

 
 
 

Oficinas de Planejamento e 
Monitoramento 

 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, 
com as coordenações -  INTER-
REGIONAL (Rural e Leste; Centro e 
Oeste; Norte e Sul).  

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

 
 
 

DAPS 
 

Oficinas de Saúde Mental – Modalidade 
presencial, com Carga horária de 6h - 
Ofertada em 4 turmas (matutino e 
vespertino) 
 

Apresentar a atualização da 
estratificação de risco em saúde mental 
proposta pela SESA e da linha guia 
municipal de saúde mental; iniciar a 
implantação do fluxo de 
encaminhamentos em saúde mental do 
município de Londrina.  

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

DAPS 
GT saúde 

mental  

 
 
 
 

Junho/2022 

 
 

Oficinas de Planejamento e 
Monitoramento 

 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS,  com 
as coordenações - REGIONAL (Centro, 
Sul, Leste, Oeste, Norte e Rural) 

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

 
DAPS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Julho/2022 
 

 
Oficinas de Planejamento e 

Monitoramento 
 
 
 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, com 
as coordenações - LOCAL (Centro, Sul, 
Leste, Oeste, Norte e Rural). 

Enfermeiras (os) 
coordenadores das UBS e 
gerentes de cada região 

 
DAPS 

Curso de Aperfeiçoamento em 
Programas Assistenciais na APS – 

Apresentar aos enfermeiros recém-
contratados para atuação na APS, as 

Enfermeiros (as) atuantes 
nas Unidades Básicas de 

DAPS 



 

 

modalidade presencial; com 6 módulos: 
1. Atenção Primária à Saúde – 
Estratégia Saúde da Família 
2. Acolhimento com Classificação de 
Risco; PIC’s  
3. Saúde da Criança 
4. Saúde da Mulher 
5. Saúde da Mulher – assistência ao 
Pré-natal 
6. Apoio Social; Saúde do adulto, 
homem e idoso; odontologia e atenção à 
saúde da população TRANS 
 

principais ações e programas realizados 
nas Unidades Básicas de Saúde e na 
Estratégia Saúde da Família, com foco 
no papel do enfermeiro em cada uma 
delas.  
 

Saúde 

Curso Cuidados Paliativos Lançar a Política Pública municipal de 
cuidados Paliativos 
Capacitar os profissionais dos diferentes 
serviços da SMS, incluindo prof. da APS 
sobre Cuidados Paliativos 

Servidores públicos 
municipais da saúde e 

convidados 

GT Cuidados 
Paliativos e 
convidados 

 
 
 
 
 
 

Agosto/2022 
 

 
Oficinas de Planejamento e 

Monitoramento 
 
 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, com 
as coordenações  -  REGIONAL (Centro, 
Sul, Leste, Oeste, Norte e Rural). 

enfermeiras gerentes e 
coordenadoras das UBS 

 
DAPS 

 

Capacitação em Vacinas 
 

Capacitar os enfermeiros das UBS em 
vacinas e todo o processo que envolve a 
imunização 

Enfermeiros (as) atuantes 
nas Unidades Básicas de 

Saúde 

DAPS 
 

Curso Cuidados Paliativos Capacitar os profissionais dos diferentes 
serviços da SMS, incluindo prof. da APS 
sobre cuidados Paliativos 

servidores municipais GT Cuidados 
Paliativos 

 
Outubro/2022 

 

 
Oficinas de Planejamento e 

Monitoramento 
 
 
 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, com 
as coordenações -  INTER-REGIONAL 
(Oeste e Sul; Leste e Norte; Centro e 
Rural). 

enfermeiras gerentes e 
coordenadoras das UBS 

DAPS 
 

 
Setembro/2022 

Oficina ACS 
 

Capacitar os ACS de todas as UBS em 
suas atividades nos territórios 
 

ACS DAPS 
 



 

 
 
 
 

Novembro/2022 

Oficinas de Planejamento e 
Monitoramento 

 
 
 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS, com 
as coordenações -  INTER-REGIONAL 
(Norte e Leste; Sul e Centro; Oeste e 
Rural). 
 

enfermeiras gerentes e 
coordenadoras das UBS 

DAPS 
 

 
 

Dezembro/2022 
 

Oficinas de Planejamento e 
Monitoramento 

 
 

Planejar as ações e monitorar os 
trabalhos realizados em cada UBS,  com 
as coordenações - GERAL (todas as 
regiões). 
 

enfermeiras gerentes e 
coordenadoras das UBS 

DAPS 
 

 

IX. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: 

Proposta de programação bimestral, com encontros entre os diferentes servidores formados em Terapia Comunitária Integrativa e 
Auriculoterapia. Além de encontros do Grupo Técnico de trabalho das PICS para retomada da Fitoterapia. 

 
 

Período 
 

Proposta 
 

Objetivo 
 

Público 
 

Responsável 

 
 

Jan e 
Fev/2022 

 
Finalização da primeira turma do curso Online 
Técnicas do Cuidar: Introdução às Práticas 
Integrativas e Complementares (PICs) na Atenção 
Primária à Saúde 

Sensibilizar o uso das Práticas 
Integrativas e Complementares na 
Atenção Primária à Saúde 

servidores municipais 
e comunidade externa 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 
Abril 
2022 

 

 
Atualização e/ou Aperfeiçoamento na Prática da 
Terapia Comunitária Integrativa - TCI 
 

Atualizar sobre a Terapia Comunitária 
Integrativa para retomar as atividades 
em grupos nas UBS. 

 

servidores formados 
na TCI 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 

 
Maio 
2022 

 

 
Atualização em Auriculoterapia – Avanços e Desafios 
 

Atualizar os servidores com formação 
em Auriculoterapia para o uso nas 
atividades dentro das UBS. 

 

servidores formados 
em auriculoterapia 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 

 
Junho 
2022 

 
PICS e Linha Guia de Saúde Mental – Módulo I 

 
 

Atrelar o uso das PICs dentro dos 
atendimentos a usuários com demanda 
de Saúde Mental nas UBS. 

 

servidores com 
formação em alguma 

PIC 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 



 

 

 
 
 

Agosto 
2022 

 
PICS e Linha Guia de Saúde Mental – Módulo II 

 
 

Atrelar o uso das PICs dentro dos 
atendimentos a usuários com demanda 
de Saúde Mental nas UBS. 

servidores com 
formação em alguma 

PIC 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 
 

Formação em Auriculoterapia 
 
 

Capacitar estudantes de enfermagem e 
profissionais de saúde para utilizarem a 
auriculoterapia em seus atendimentos 
na APS e demais serviços. 
 

servidores da saúde e 
estudantes de 

enfermagem da UEL 

 
DAPS/UEL 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 
Outubro 

2022 

PICS e Linha Guia de Saúde Mental – Módulo III 
 

Atrelar o uso das PICs dentro dos 
atendimentos a usuários com demanda 
de Saúde Mental nas UBS. 

servidores com 
formação em alguma 

PIC 

DAPS 
Coord.PICS 

Servidores da 
Saúde 

 

 
Dezembro 

2022 

 
PICS e Linha Guia de Saúde Mental – Módulo IV 

 
 

Atrelar o uso das PICs dentro dos 
atendimentos a usuários com demanda 
de Saúde Mental nas UBS. 

 

servidores com 
formação em alguma 

PIC 

 
 

DAPS 
 
 

 
 

 

 

X. Saúde do Adulto: 

 

Capacitações voltadas ao programa assistencial relacionado a Saúde do Adulto e Idoso, envolvendo os profissionais atuantes dentro das 
Unidades Básicas de Saúde. 

 

 

Período 
 

Proposta 
 

Objetivo 
 

Público 
 

Responsável 



 

 
 

Agosto 
2022 

Treinamento para Agente comunitário de Saúde em 
Hanseníase 

Capacitar o ACS para desenvolver ações 
pertinentes a sua atuação no combate a 
Hanseniase 

ACS Daps/Gt MH  e 
UEL - Projeto de 

Doutorado 

 
Setembro 

2022 
 

Treinamento para Agente comunitário de Saúde em 
Hanseníase 

Capacitar o ACS para desenvolver ações 
pertinentes a sua atuação no combate a 
Hanseniase 

ACS Daps/Gt MH  e 
UEL - Projeto de 

Doutorado 

 
Outubro 

2022 
 

Treinamento para Agente comunitário de Saúde em 
Hanseníase 

Capacitar o ACS para desenvolver ações 
pertinentes a sua atuação no combate a 
Hanseniase 

ACS Daps/Gt MH  e 
UEL - Projeto de 

Doutorado 

 
 

Novembro
2022 

Atualização no  Manejo da Tuberculose na APS  
para médicos e enfermeiros  

Atualizar médicos e enfermagem no 
manejo da Tuberculose na APS 

médicos e equipe de 
enfermagem 

Daps/ DSCS 

Treinamento para Agente comunitário de Saúde em 
Hanseníase 

Capacitar o ACS para desenvolver ações 
pertinentes a sua atuação no combate a 
Hanseniase 

ACS Daps/Gt MH  e 
UEL - Projeto de 

Doutorado 

 
Dezembro 

2022 
 

Treinamento para Agente comunitário de Saúde em 
Hanseníase 

Capacitar o ACS para desenvolver ações 
pertinentes a sua atuação no combate a 
Hanseniase 

ACS Daps/Gt MH  e 
UEL - Projeto de 

Doutorado 

 

 

XI. Saúde da Criança e Adolescentes: 

 

Capacitações voltadas ao programa assistencial relacionado a Saúde da Criança e Adolescentes, envolvendo todas as categorias 

profissionais atuantes dentro das Unidades Básicas de Saúde e Diretoria da Atenção Primária de Saúde. 

 

 
Período 

 
Proposta 

 
Objetivo 

 
Público 

 
Responsáve



 

 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho 
2022 

 
 
 
 

Oficina PSE e Crescer Saudável 
 
 

Relembrar os servidores da saúde e 
educação, sobre a política do 
Programa Saúde na Escola, as 
ações que deverão ser 
desenvolvidas e o preenchimento de 
todos os registros necessários ao 
acompanhamento da criança na 
escola.  

Enfermeiros e professores  
 

DAPS 

 
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno) - Construindo Estratégia de 

Ações para o Agosto Dourado 
 

Construir Estratégia de Ações para 
os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem 
o Agosto Dourado, no 
aconselhamento do aleitamento 
materno exclusivo e na observação 
da mamada para correção de "pega” 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 
DAPS 

 
Educação Continuada aos Adolescentes em 

conflito com a Lei das Unidades Sócio Educativa, 
sobre tabagismo, cigarro eletrônico - e asma 

 

Capacitar os os Adolescentes em 
conflito com a Lei das Unidades 
Sócio Educativa, profissionais das 
unidades , sobre fatores de risco do 
tabagismo, cigarro eletrônico - e 
asma. 

Servidores das Unidades Sócio 
Educativa, Adolescentes 

privados de Liberdade; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 
DAPS 

 
 
 

Julho 
2022 

 

 
 
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno) - Aspectos Emocionais 

Impactantes na Amamentação. 
 

Capacitar sobre os Aspectos 
Emocionais Impactantes na 
Amamentação, trocar experiências e 
atualizar os profissionais da saúde e 
integrantes do CALMA, no 
aconselhamento do aleitamento 
materno exclusivo e na observação 
da mamada para correção de "pega” 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 
DAPS 

 
Educação Continuada aos Adolescentes em 

conflito com a Lei das Unidades Sócio Educativa, 
sobre IST,s e álcool. 

 
 

Capacitar os os Adolescentes em 
conflito com a Lei das Unidades 
Sócio Educativa, profissionais das 
unidades , sobre fatores de risco do 
IST,s e álcool. 

Servidores das Unidades Sócio 
Educativa, Adolescentes 

privados de Liberdade; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

DAPS 
 

  Capacitar a equipe de saúde da Coordª da Saúde da Criança e  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 
2022 

 

 
Oficina de Puericultura (Introdutório) 

 
 

APS, para realizar acolhimento das 
crianças de 6 a 72 meses de idade, 
com prioridade aos menores de ano 
e seus responsáveis de acordo com 
protocolo do município de Londrina.  
 

Adolescentes da APS, 
convidada palestrante e 

Gerente da saúde da área rural.  

DAPS 
 

 
Agosto Dourado (Pediatra abordando Aleitamento 
Materno no Desenvolvimento e Crescimento da 
Criança / Nutricionista falando dos Desafios e 

Perspectivas da Alimentação Saudável na Primeira 
Infância e enfermeira com relato de experiência)   

Capacitar e atualizar os profissionais 
da saúde e integrantes do CALMA, 
sobre a importância da Educação 
para o aleitamento materno e a força 
do apoio; assim como os Desafios e 
perspectivas da alimentação 
saudável na primeira infância e 
apresentação de uma vivência sobre 
a primeira amamentação. 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 

convidadas palestrantes, sendo 
uma pediatra, uma enfermeira e 

uma nutricionista. 

DAPS 
 

 
Oficina Vacinação de crianças de 0 à 6 anos, 11 

meses e 29 dias para os enfermeiro da APS 
 

Capacitar a equipe de saúde na 
leitura do cartão da criança, registro 
adequado, inclusive na ficha 
espelho, da vacina ministrada e seu 
aprazamento.  
 

Enfermeiros do contrato novo e 
enfermeiros da APS das UBS’s 

DAPS 
 

Palestra sobre Aleitamento Materno para 
integrantes da Pastoral da Criança. 

 
 

Capacitar os integrantes da Pastoral 
da Criança sobre a importância do 
Aleitamento Materno Exclusivo e 
Agosto Dourado. 
 

Enfermeira e Coordenadora da 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança 

DAPS 
 

 
Educação Continuada aos Adolescentes em 

conflito com a Lei das Unidades Sócio Educativa, 
sobre Colesterol, Dieta adequada e Atividade 

Física. 
 

Capacitar os os Adolescentes em 
conflito com a Lei das Unidades 
Sócio Educativa, profissionais das 
unidades , sobre fatores de risco do 
Colesterol, e sobre benefícios de 
uma Dieta adequada e Atividade 
Física. 
 

Servidores das Unidades Sócio 
Educativa, Adolescentes 

Privados de Liberdade; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

DAPS 
 

 
 

 
Oficina de Puericultura 

 

Capacitar a equipe de saúde da 
APS, para realizar acolhimento das 
crianças de 6 a 72 meses de idade, 

GT de Puericultura  
DAPS 

 



 

 

Setembro 
2022 

 

 com prioridade aos menores de ano 
e seus responsáveis de acordo com 
protocolo.  
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno)   

 

Capacitar e atualizar os profissionais 
da saúde e integrantes do CALMA, 
em conteúdos voltados ao 
aleitamento materno, pega correta e 
cuidados com a mama. 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança 

DAPS 

 
 

Outubro 
2022 

 
Oficina de Puericultura 

 
 

Capacitar a equipe de saúde da 
APS, para realizar acolhimento das 
crianças de 6 a 72 meses de idade, 
com prioridade aos menores de ano 
e seus responsáveis de acordo com 
protocolo do município de Londrina.  
 

GT de Puericultura   
DAPS 

 
 

 
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno)  

 

Capacitar e atualizar os profissionais 
da saúde e integrantes do CALMA, 
em conteúdos voltados ao 
aleitamento materno, pega correta e 
cuidados com a mama. 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança 

DAPS 

 
 

Novembro 
2022 

 

 
 
 
 

Oficina de Puericultura 
 

Capacitar a equipe de saúde da 
APS, para realizar acolhimento das 
crianças de 6 a 72 meses de idade, 
com prioridade aos menores de ano 
e seus responsáveis de acordo com 
protocolo do município de Londrina.  
 

GT de Puericultura   
DAPS 

 

 
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno)  

 

Capacitar e atualizar os profissionais 
da saúde e integrantes do CALMA, 
em conteúdos voltados ao 
aleitamento materno, pega correta e 
cuidados com a mama. 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança 

DAPS 

  
 

Capacitar a equipe de saúde da 
APS, para realizar acolhimento das 

GT de Puericultura   
DAPS 



 

 

 
Dezembro 

2022 

 
Oficina de Puericultura 

 

crianças de 6 a 72 meses de idade, 
com prioridade aos menores de ano 
e seus responsáveis de acordo com 
protocolo do município de Londrina.  
 

 

 
 

Educação continuada do CALMA (Comitê de 
Aleitamento Materno)  

 

Capacitar e atualizar os profissionais 
da saúde e integrantes do CALMA, 
em conteúdos voltados ao 
aleitamento materno, pega correta e 
cuidados com a mama. 
 

Integrantes do CALMA; 
Coordenadora do CALMA e 
Saúde da Mulher da APS; 

Coordª da Saúde da Criança 

DAPS 

 

XII. Saúde da Mulher: 

 

Capacitações voltadas ao programa assistencial relacionado a Saúde da Mulher, envolvendo todas as categorias profissionais atuantes 

dentro das Unidades Básicas de Saúde e Diretoria da Atenção Primária de Saúde, além de outros convidados. 

 

 
Período 

 
Proposta 

 
Objetivo 

 
Público 

 
Responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 
2022 

CALMA - Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 
 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: Abordagem sistêmica à mulher que 
amamenta 
 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
DAPS 

Organização e realização de Campanha Realizar sobre rastreio para câncer de colo M Mulheres na faixa etária DAPS 



 

 

voltada a saúde da mulher (coletas de CO e 
avaliação de mamas) 
 

uterino e câncer de mama. Incentivo ao 
auto-cuidado e busca dos serviços de 
saúde para diagnóstico precoce e 
tratamento em tempo oportuno.  
 

de risco para câncer de 
colo uterino (25 a 64 
anos) e para câncer de 
mama (50 a 69 anos). 

 

 

 
Abril 
2022 

 
 
 

CALMA - Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 
 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: Doação de Leite Materno - Dia 
mundial de doação de leite Humao 
 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
DAPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 
2022 

 

 
Oficina de Pré-Natal 

Atualizar os profissionais no manejo da 
assistência do Pré Natal e puerpério na 
APS, com foco na epidemiologia, rotinas 
de Pré Natal e novo cartão da gestante 

 
Médicos (as) e 
Enfermeiros(as) 

 
DAPS e Equipe 

de 
Matriciamento 

em Ginecologia 
e obstetrícia e 

DSCS 
 

Capacitação em Planejamento Reprodutivo - 

Fluxos de Atendimento 

 

Atualizar os profissionais no manejo do 
planejamento reprodutivo e nos fluxos de 
atendimento 
 

Enfermeiros (as) e 
Psicólogos (as) 

 

-  

Coordenação 
de Saúde da 
Mulher e saúde 
da criança e 
enfermeira 
Lilian Poli 
(Trabalho 
voluntário) 

CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 

Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 

 



 

 

serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 

 

integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: App amamenta coach: Uma 
abordagem inovadora para o aleitamento 
materno de bebês prematuros 

Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

Projeto de Peito Aberto 

 

 

Ofertar orientações as mulheres gestantes. 
puérperas e que amamentam ou apoiam o 
aleitamento materno 
 

P público são mulheres da 
áreas de abrangência 
das Unidades de Saúde 
(atividade on-line) 

 

Coordenação 
de Saúde da 
Mulher e saúde 
da criança e 
enfermeira 
Lilian Poli 
(Trabalho 
voluntário) 

 
 

Junho 
2022 

 

Projeto de Peito Aberto 

 

 

Oferecer orientações às mulheres 
gestantes. puérperas e que amamentam 
ou apoiam o aleitamento materno 
 

 

- público são mulheres da 
áreas de abrangência 
das Unidades de Saúde 
(atividade on-line) 

 
DAPS 

 

Julho 
2022 

CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 

 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: As implicações emocionais no 
aleitamento materno 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 

 
DAPS 



 

 

Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
 

Agosto 
2022 

 

Realização de capacitação em Planejamento 
reprodutivo e testagem rápida (parte prática) 
com enfermeiros das UBS Tókio, 
Bandeirantes e Panissa 

Qualificar os enfermeiros (as) nas ações 
educativas e encaminhamentos 
relacionados ao planejamento reprodutivo 
(laqueadura e vasectomia) e realização de 
testagem rápida para gestantes e 
população em geral 
 

Enfermeiros(as) da APS  
DAPS 

 

CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 

 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: Agosto Dourado (Semana Mundial 
de Aleitamento Materno) 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
DAPS 

Ação educativa sobre aleitamento materno com 
a equipe da Pastoral da Criança 

Qualificar a abordagem dos integrantes da 
pastoral da criança junto as mulheres que 
amamentam e suas famílias ou redes de 
apoio 

lllllIntegrantes da Pastoral da 
Criança  

DAPS 
(Coordenações 

de Sáude da 
Mulher e da 

Criança) 
Setembro  

2022 
Matriciamento in loco em ginecologia e 
obstetrícia 

Qualificar e apoiar os profissionais da APS 
no manejo de questões relacionadas à 
ginecologia e obstetrícia  

médicos e enfermeiros Equipe de 
Matriciamento 

em Ginecologia 
e Obstetrícia 

 CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 

 
DAPS 



 

 

ensino e saúde. 
 

relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: a definir 

municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
Outubro 

2022 
 

Matriciamento in loco em ginecologia e 
obstetrícia 

Qualificar e apoiar os profissionais da 
APS no manejo de questões relacionadas 
à ginecologia e obstetrícia  

Médicos e Enfermeiros Equipe de 
Matriciamento 

em Ginecologia 
e Obstetrícia 

 CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 

 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: a definir 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
DAPS 

Novembro 
2022 

Matriciamento in loco em ginecologia e 
obstetrícia 

Qualificar e apoiar os profissionais da 
APS no manejo de questões relacionadas 
à ginecologia e obstetrícia  

Médicos e Enfermeiros Equipe de 
Matriciamento 

em Ginecologia 
e Obstetrícia 

 CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 

 
DAPS 



 

 

ensino e saúde. 
 

relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: a definir 

municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
 

Dezembro 
2022 

 

Matriciamento in loco em ginecologia e 
obstetrícia 

Qualificar e apoiar os profissionais da 
APS no manejo de questões relacionadas 
à ginecologia e obstetrícia  

Médicos e Enfermeiros Equipe de 
Matriciamento 

em Ginecologia 
e Obstetrícia 

 CALMA- Capacitar profissionais de saúde e 
apoiadores do aleitamento materno. Integrar 
serviços e proporcionar trocas de experiências 
entre profissionais, serviços e instituições de 
ensino e saúde. 

 

Construir e apoiar Estratégias de Ações 
para os profissionais da saúde junto aos 
integrantes do CALMA trabalharem ações 
em prol do incentivo e atualizações em 
relação ao Aleitamento Materno. A cada 
mês são escolhidos temas e profissionais 
de diferentes áreas e serviços para 
explanação.  
Tema: a definir 

Int Integrantes do CALMA 
(Hospitais/Maternidades/ 
Unidades de Saúde de 
Londrina e outros 
municípios, profissionais 
de saúde; instituições de 
ensino, mulheres que 
amamentam e familiares 
Coordenadora do 
CALMA e Saúde da 
Mulher da APS; Coordª 
da Saúde da Criança e 
Adolescentes da APS e 
convidado palestrante. 

 

 
DAPS 

 

XIII. Saúde - NASF-AB/ESF: 

 

Capacitações voltadas ao programa assistencial relacionado ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Atenção Básica, envolvendo todas as 

categorias profissionais atuantes dentro das Unidades Básicas de Saúde e Diretoria da Atenção Primária de Saúde, além de outros convidados. 



 

 

 

 

Período 
 

Proposta 
 

Objetivo 
 

Público 
 

Responsável 
Fevereiro  

2022 
Planifica SUS – UBS João Paz 
 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

 

Março 
2022 

 
Planifica SUS – UBS João Paz 
 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

 
Abril 
2022 

 

 
Oficina de indicadores Regional  

Apresentar a nova forma de avaliação dos 
indicadores de Saúde e financiamento da 
APS por meio do Previne Brasil  

Coordenadoras das 
UBS; 
Gerentes regionais; 
Coordenação 
ESF/NASF; 
Coordenação 
programas 
especiais e 
Coordenação 
administrativa 

 
DAPS 

 
Maio 
2022 

Oficina de Saúde Mental Apresentar a Estratificação de Risco em 
Saúde Mental e revisar o fluxo da Linha 
Guia em Saúde Mental Municipal 
 

Profissionais que 
atuam na APS 

GT Saúde 
Mental 

 
Junho 
2022 

 
Oficina com as 10 equipes NASF e coordenações das 
UBS. 
 

Discutir o processo de trabalho e retomada 
das atividades desenvolvidas antes da 
Pandemia, com ênfase nas atividades 
coletivas/grupos 

Equipe NASF e 
coordenadoras das 
UBS de cada 
equipe 

 
Kátia e gerente 
de cada região   
 

 
Julho 
2022 

 

 
Reunião com as 10 equipes NASF e coordenações 
das UBS. 
 

Discutir o processo de trabalho e retomada 
das atividades desenvolvidas antes da 
Pandemia, com ênfase nas atividades 
coletivas/grupos 

Equipe NASF e 
coordenadoras das 
UBS de cada 
equipe 

 
Kátia e gerente 
de cada região 

Oficina com psicólogos NASF e CAPS Apresentar as atividades desenvolvidas 
pelos psicólogos em seus locais de 
trabalho; 
discutir o processo de trabalho e 
implantação da estratificação de risco em 
SM 

Psicólogos NASF; 
Psicólogos CAPS; 
coordenação NASF, 
coordenação CAPS  

GT de Saúde 
Mental 



 

 

 

 
Agosto 

2022 

 
Planifica SUS – UBS João Paz 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 
 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

 
Setembro 

2022 

 
Planifica SUS – UBS João Paz 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 
 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

Oficina com psicólogos dos serviços da secretaria 
municipal de saúde (DAPS e DSCS) 

Discutir processo de trabalho em Saúde 
Mental 
planejar oficina de matriciamento em SM e 
estratificação de risco para as UBS 
Incluir nos fluxos de discussão em SM 
psicólogos dos diferentes serviços da 
SMS; 
apresentar as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais de psicologia 
 

Psicólogos NASF; 
Psicólogos (DSCS) 
CAPS; Policlínica, 
Maternidade 
Municipal, CIDI; 
coordenação NASF, 
coordenação CAPS  

GT de Saúde 
Mental 

 
Outubro 

2022 

 
Planifica SUS – UBS João Paz 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 
 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

 
Dezembro 

2022 

 
Planifica SUS – UBS João Paz 

Implantar o processo de planificação da 
APS, propostos pela SESA via 17a 
Regional - unidade Laboratório 
 

Profissionais da 
UBS João Paz 

Tutora Municipal 
do  PlanificaSUS 

 

 

XIV. Saúde - ODONTOLOGIA: 

 

Capacitações voltadas ao programa assistencial relacionado a Odontologia, envolvendo todas as categorias profissionais relacionadas a 

odontologia  atuantes dentro das Unidades Básicas de Saúde e Diretoria da Atenção Primária de Saúde, além de outros convidados. 

 



 

 
 

Período 
 

Proposta 
 

Objetivo 
 

Público 
 

Responsável 
 
 

Maio/2022 

 
Capacitação Previne Brasil Indicador 3 e 
qualificação de registros no PEC, realizada para 
todos os CDs lotados para atendimento na APS, 
nos dias e períodos abaixo: 
 

 
Capacitar os CDs quanto ao preencimento 
correto e qualificado do PEC com enfoque nos 
indicadores propostos no Previne Brasil e no 
processo de trabalho. 

Cirurgiões 
Dentistas 

em atuação 
na APS nas 

UBSs 

 
DAPS 

 


