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Reunião entre Conselho Regional de Saúde para discussão de estratégias frente ao 1 

novo financiamento da Atenção Primária à Saúde 2 

 3 
Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, Às quatorze horas, os 4 

representantes do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 4ª Região (CREFONO 4), Nilma 5 

Lima dos Santos e Daniel de Carvalho Vaz, as representantes do Conselho Regional de 6 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 7ª Região (CREFITO 7), Mariana Viana e Lavinia 7 

Boaventura Silva Martins, a representante do Conselho Regional de Psicologia – 3ª Região 8 

(CRP 3), Ivana Ventura da Silva e o representante do Conselho Regional de Profissionais de 9 

Educação Física, Adolfo Carneiro, reuniram-se no Auditório do Edifício Millenium, onde 10 

localiza-se a Delegacia do CREFONO 4 para discutir estratégias de organização dos 11 

conselhos frente às mudanças anunciadas pelo Ministério da Saúde para o financiamento da 12 

atenção primária à saúde (APS), que aponta para a extinção do financiamento do Núcleo 13 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). A reunião teve início com a 14 

apresentação dos participantes. Em seguida, a conselheira fga. Nilma Santos agradeceu a 15 

participação e apresentou as motivações para tal convocação, que se pautaram na 16 

apresentação do Ministério da Saúde quanto a nova lógica de financiamento da APS, 17 

realizada durante o Seminário sobre o Novo Financiamento da APS, no dia 14 de outubro de 18 

2019, em Salvador. Em seguida, a fonoaudióloga apresentou trechos da apresentação 19 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde, onde constam as informações sobre as mudanças 20 

nos mecanismos de financiamento da atenção primária à saúde. Os presentes discutiram as 21 

possíveis mudanças na organização de equipes de NASF-AB nos municípios, visto que não 22 

haverá mais recursos específico direcionado às equipes multiprofissionais, ficando a cargo 23 

da gestão municipal compor tais equipes. Como estratégia frente a esse processo, os 24 

presentes refletiram a necessidade de que essa discussão seja ampliada e alcance os 25 

trabalhadores da APS, que não tem conhecimento das mudanças. O grupo sugeriu a 26 

realização do “Encontro baiano dos profissionais do NASF-AB”, tendo como pautas a 27 

discussão da importância do NASF-AB para o cuidado em saúde na Atenção Básica e os 28 

desafios frente ao novo financiamento da APS. Um evento com duração de quatro horas, 29 

onde seriam convidados representantes do Ministério da Saúde, da Diretoria de Atenção 30 

Básica da Secretaria da Saúde de Estado da Bahia, profissionais de saúde que atuam na 31 

atenção básica e demais interessados. A conselheira do CRP verificará a disponibilidade do 32 

auditório da instituição para a realização do evento, com data possível de realização de 29 de 33 

novembro de 2019. Além disso, foi sugerido que os conselhos provocassem seus respectivos 34 

Conselhos Federais para ampliação da discussão e que os conselhos escrevam uma nota 35 

conjunta sobre as mudanças no financiamento e os desafios para a atenção básica. Diante do 36 

número reduzido de conselhos representados, uma nova reunião será agendada para dia 07 37 

de novembro de 2019, às 17:30 horas, no Auditório do Crefito7. Sem mais, encerrou-se a 38 

reunião. Eu, Fga. Nilma Lima dos Santos, redigi esse resumo. Salvador, 30 de outubro de 39 

2019. 40 
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Cons. Nilma Lima dos Santos 42 

CREFONO 4 43 
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Lista de presença 45 
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