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Introdução
Qual é o objetivo do Guia do Facilitador?
O Guia do Facilitador contém a sugestão de um modelo de oficinas para
uso por indivíduos que ajudarão os gerentes e o pessoal de APS a aprender a
usar o Programa Avançado de Gerenciamento em Atenção Primária à Saúde
(PAG APS). Há um guia do facilitador para cada módulo da série PAG APS.

Que informações ele contém?
Cada Guia do Facilitador contém instruções sobre a condução de uma
oficina sobre cada um dos módulos da série PAG APS usando as informações
contidas no Guia do Usuário.
As instruções estão divididas em sessões de uma a duas horas. O número
de sessões depende da quantidade de informações e/ou do número de passos
contidos no Guia do Usuário. A primeira página de cada sessão lista os objetivos
da sessão, os tópicos principais, o tempo necessário, e os materiais e
equipamentos. As páginas subsequentes descrevem um resumo das atividades
de instrução.
O resumo é dividido em duas colunas. A coluna da direita indica o que o
facilitador diz ou faz para conduzir a sessão. A coluna da esquerda lista as
folhas, transparências ou outros materiais necessários para apoiar a atividade.
Cópias desses materiais, adequadas para reprodução, aparecem no final da
sessão em que foram primeiramente usados. Algumas transparências são
usadas em mais de uma sessão.

Como as oficinas são organizadas?
A primeira sessão de cada oficina contém atividades cujo objetivo é
introduzir a série PAG APS e explicar sua importância para os programas de APS,
apresentar uma visão geral da oficina, explicar o objetivo do módulo, revisar
termos ou conceitos específicos usados no módulo, e familiarizar os
participantes com a organização e o conteúdo do Guia do Usuário.
A sessão final de cada oficina contém atividades desenvolvidas de forma
a rever pontos-chave do Guia do Usuário,
se apropriado, ajudar os
participantes a prepararem um plano de ação, e chegar a uma conclusão
formal no final da oficina. As sessões intermediárias apresentam os passos
necessários para se alcançar o objetivo do módulo e fornecem uma
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oportunidade para que os participantes apliquem aqueles passos a seus
próprios programas.
Cada oficina é projetada para ocorrer em dias consecutivos, sem
interrupção, exceto para intervalos, refeições e descanso, se a oficina durar
mais que um dia. Reconhece-se, entretanto, que as situações podem variar e
os módulos do PAG APS serão usados isoladamente ou em combinação por
indivíduos e organizações no campo e nos campus universitários. Portanto,
espera-se que as oficinas descritas nos Guias do Facilitador adaptem-se a uma
ampla gama de circunstâncias. Na verdade, aquelas pessoas que facilitam as
oficinas de PAG APS são encorajadas a fazerem adaptações para que se
atendam as necessidades dos participantes e/ou dos programas específicos de
APS.

Quem pode ser um facilitador?
O ideal é que a pessoa que sirva como facilitador tenha treinamento e
experiência nos campos de saúde pública, gerenciamento, planejamento, e
avaliação, assim como em projetos de amostragem e levantamento.
Recomenda-se que essa pessoa também tenha habilidade no trabalho com
grupos pequenos.
O facilitador deve ser alguém de fora de um programa de APS, talvez de
uma outra agência ou de uma universidade. Uma vez que se trata de uma
pessoa sem interesse direto no programa, o facilitador pode ser neutro sempre
que discordâncias surgirem e pode ajudar os membros do grupo a resolverem
um item objetivamente. Ter uma pessoa externa como facilitador também
permite que o diretor do programa, o qual usualmente tem um papel de
liderança, contribua
com o seu conhecimento e experiência como
participante pleno no trabalho do grupo.
Recomenda-se também que o facilitador tenha o conjunto completo dos
Guias do Usuário e dos Guias do Facilitador do PAG APS. Algumas vezes é
necessário, à medida que se completa um módulo, referir-se a informações
existentes num outro módulo.

Quem deve participar da oficina?
A audiência primária para a série PAG APS é o grupo que gerencia os
programas de APS ou outros programas de saúde com base populacional,
tanto no setor público quanto no setor privado. Um exemplo de uma equipe
gerencial de APS no setor público é o núcleo de pessoal de um distrito que
serve a uma população de 100.000 a 300.000 pessoas.
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Um exemplo de uma equipe gerencial de APS no setor privado é o
núcleo de pessoal de uma ONG que fornece serviços de APS a uma população
específica numa determinada área geográfica. O tamanho médio da
população servida pode variar de 40.000 a 60.000 pessoas, pode ser tão
pequeno quanto 10.000 ou até mesmo mais de 100.000 pessoas. Em qualquer
dos casos a equipe gerencial deve ter:
• o conhecimento e as habilidades necessários a completar os passos do
módulo,
• o tempo e os recursos requeridos para coletar e analisar os dados necessários,
• a autoridade para planejar e implementar as melhorias nos sistemas de
gerenciamento e nos procedimentos baseados nesta análise.
Se for factível, equipes de diversos distritos ou de diversos programas de
APS dentro de uma determinada ONG, podem trabalhar simultaneamente com
um facilitador para completar um módulo. Recomenda-se que um facilitador
não trabalhe com mais de quatro equipes ou 20 pessoas de cada vez.

O que faz o facilitador?
Compreende as necessidades dos participantes. Se o facilitador está
trabalhando com um programa de APS, a maneira mais eficiente de obter
informações sobre os participantes e sobre o programa no qual eles trabalham
é se encontrar com o diretor de APS para determinar:
• a natureza dos programas de APS (serviços fornecidos, dimensão e descrição
da área servida, número e tipo das instalações, número e qualificação do
pessoal, envolvimento comunitário, capacidade computacional, pontos
positivos, problemas principais, etc);
•
se as necessidades de informação foram claramente identificadas;
• treinamento prévio do pessoal em sistemas de informação gerencial ou
tópicos relacionados;
• recursos disponíveis para o treinamento (tempo, espaço, equipamentos);
• possibilidade de assistência técnica subsequente para os participantes da
oficina.
Compreende o conteúdo do Módulo 1. Leia o Guia do Usuário e o Guia
do Facilitador para o Módulo 1 e considere as opções para desenvolver a
oficina.
• o objetivo do Módulo 1 é ajudar os participantes a selecionarem as
necessidades prioritárias de informação e a rever alguns conceitos básicos
subjacentes aos sistemas de informação gerencial. Dependendo da base
dos participantes, o tempo disponível, e a necessidade em estabelecer
prioridades entre as necessidades de informação gerencial, o Módulo 1
pode ser apresentado inteiramente, limitado ao Nível 1: Início Rápido,
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•

•

•

limitado à estrutura de sistemas do PAG APS, ou de uma maneira resumida
como consta da primeira sessão dos Guias do Facilitador dos Módulos 2 a 9.
Se as necessidades de informação não foram claramente identificadas e os
participantes não tiverem base em sistemas, então o Módulo 1 deve ser
apresentado por completo. A seleção do próximo módulo dependerá das
prioridades definidas pelos participantes a medida que eles completam os
passos no Módulo 1.
Se as necessidades de informação foram claramente identificadas e os
participantes não tem base em sistemas, então aquela porção do Módulo 1
pode ser acrescentada a primeira sessão do módulo selecionado.
Se as necessidades de informação foram claramente identificadas e os
participantes têm uma base em sistemas, então a visão geral do PAG APS no
módulo selecionado será suficiente.

Compreende o conteúdo do módulo selecionado. Leia o Guia do Usuário
e o Guia do Facilitador do módulo selecionado e considere as opções para a
apresentação das oficinas.
• Dependendo do tamanho do módulo e da disponibilidade de pessoal para
o treinamento, as oficinas podem ser apresentadas como descrito no Guia
do Facilitador, ou as sessões podem ser desenvolvidas nos intervalos (por
exemplo, toda manhã por alguns dias, uma sessão por semana, ou um dia
por semana por três ou quatro semanas).
• Se houver disponibilidade de assistência técnica para acompanhamento, o
conteúdo do módulo pode ser apresentado na oficina e a aplicação dos
procedimentos ao programa de APS pode ser conduzido em serviço.
• Os participantes podem planejar os passos da oficina, completá-los em
serviço e trazer os resultados para a próxima sessão da oficina. Este enfoque
aplica-se particularmente ao Módulo 2 que requer o desenvolvimento de um
questionário, a seleção de uma amostra, treinamento dos coletores de
dados e coletas de dados. Na verdade esses passos não podem ser
executados dentro dos limites de tempo da oficina como contido no Guia do
Facilitador para o Módulo 2.
• Outras opções são possíveis dependendo das circunstâncias de cada
situação.
Determina se existe alguma informação do programa necessária para
que se complete o módulo. Por exemplo, dados censitários e listas de domicílios
são necessários para completar alguns dos passos do Módulo 3.
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Determina quais as pessoas mais apropriadas para frequentarem a
oficina. Por exemplo, o Módulo 7 é melhor completado por aqueles
responsáveis pelo planejamento, treinamento, supervisão, logística, e outros
serviços gerenciais.
Discute as opções de apresentação e a escolha dos participantes com o
gerente de APS e toma decisões relativas às opções e seleção mais
apropriadas. Também determina se as informações necessárias estão
disponíveis e, se não estiverem, as alternativas para obtê-las.
Notifica os participantes da data, hora e objetivo da oficina e confirma as
presenças. O aviso inicial sobre a reunião pode vir do gerente de APS e é
seguido por outras ações do facilitador.
Prepara a agenda, usando como modelo o exemplo na Sessão 1 do Guia
do Facilitador do módulo selecionado.
Inspeciona a sala onde a oficina acontecerá e responde às seguintes
perguntas:
• A sala é grande o suficiente para acomodar todos os participantes?
• As cadeiras e mesas podem ser arrumadas de diversas maneiras de forma
que todos os participantes possam ficar em torno de uma única mesa; ou de
forma que os participantes possam ser divididos em grupos de três ou quatro
em mesas menores?
• A iluminação é adequada?
• A temperatura e a umidade podem ser controladas?
• Há uma tomada para o retroprojetor?
• Um microfone é necessário?
• Os banheiros são convenientemente localizados?
• O local é conveniente do ponto de vista de estacionamento, restaurantes e
transporte público?
• Existem atividades de apoio disponíveis e convenientes: fotocópia, editor de
texto, computadores?
Prepara notas para a condução da oficina usando os itens da sessão no
Guia do Facilitador do módulo selecionado e faz as adaptações necessárias.
Veja o Guia do Usuário apropriado para o conteúdo.
Providencia cópias das planilhas e outras folhas a serem distribuídas
como indicado no Guia do Facilitador e obtém o equipamento necessário.
Conduz a oficina como planejado.
Fornece assistência para acompanhamento, se apropriado.
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