
Dia Horário Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Auditório

D
ia

 1
1/
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10:00 às 
12:30 Início dos credenciamentos

14:00 às 
16:30 Apresentação da "Mostra Brasil aqui tem SUS" *

Mesa 1: Desafios atuais da Atenção Primária: 
Programa Médicos Pelo Brasil e organização da 

gestão e do trabalho para atenção ao Previne Brasil e 
manejo de dengue em Santa Catarina

17:00 às 
19:00 Organização da abertura

19:30 Abertura oficial

D
ia

 1
2/

05

08:30 às 
10:15

Oficina 1: Prejuízos na assistência 
da atenção primária em 
decorrência da pandemia

Oficina 2: Saúde na justiça: a 
judicialização na Assistência 

Farmacêutica

Oficina 3: Vigilância Sanitária municipal e desafios 
enfrentados na fiscalização de medidas sanitárias 

durante o período pandêmico Oficina 4: Previne Brasil e e-SUS no 
contexto prático, perguntas e 

respostas

Mesa 2: Lições aprendidas no enfrentamento à Covid-
19 - Troca de experiências para o seu aperfeiçoamento

10:45 às 
12:30

Oficina 5: Saúde em emergência: 
a reação do sistema saúde 

durante o período pandêmico

Oficina 6: Farmácia básica: 
Caminho para o desenvolvimento 
da assistência farmacêutica na 

Atenção Básica

Oficina 7: Vigilância à dengue: organização municipal e 
resposta Mesa 3: O dinheiro da saúde: saldos em conta e 

caminhos seguros para utilização dos recursos

12:30 às 
14:00 Intervalo almoço

14:00 às  
16:00

Oficina 8: Saúde em ordem: a 
Programação Assistencial e a 

garantia do acesso 

Oficina 9: Saúde em recuperação: 
Política Catarinense de 

Reabilitação e os desafios da 
reabilitação dos pacientes no pós 

COVID-19

Oficina 10: Pesquisa Nacional sobre cobertura vacinal, 
seus múltiplos determinantes e as ações de 

imunização nos territórios municipais: Resultados de 
SC

Oficina 11: Saúde Digital: a estratégia 
de informatização para o Brasil 

(2020-2028) e a realidade municipal 

Mesa 4: A saúde na justiça: caminhos para a garantia 
do acesso e a redução da judicialização

16:00 às 
18:00

Mesa 5:  “A gestão municipal de saúde no 
fortalecimento do SUS e os desafios da pandemia ”
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ia
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3/

05 09:00 às 
10:40

Mesa 6: Vacina aplicada: os resultados alcançados, 
desafios e perspectivas para a consolidação das 

estratégias de imunização no território catarinense. 

10:40 às 
12:30 Assembléia + entrega das premiações

Durante todo evento também haverá:
Espaço de atendimento em Práticas Integrativas Complementares - PICs (Reiki, Auriculoterapia, Aromaterapia, Yoga, Chás, Apiterapia, Ozônio, Shiatsu
Exposição de patrocinadores
Exposição e atividades culturais típcas da região
* A programação da apresentação de trabalhos será publicada após definição dos classificados para a Mostra

ATENÇÃO: atualizações no Cronograma do Congresso, incluem assuntos temas da programação e horários (03/05/2022) - PROGRAMAÇÃO FINAL!


