
 

 



Por que Acolhimento 

Pedagógico? 



LINHA DO TEMPO 

2002 

• Treinamento Introdutório 
para Equipes de Saúde da 

Família 

 

2018/2019 

 

• Acolhimento 
Pedagógico 

2009 

• Acolhimento 
Pedagógico 

 

2021/2022 

 

• Acolhimento 
Pedagógico 



Portaria 475 de 30 de julho de 2021, 

publicada no DOE em 03 de agosto de 2021 

– Institui o Programa de Acolhimento 

Pedagógico no Estado da Bahia 

MARCO NORMATIVO INICIAL  



Formação dos facilitadores  



 
 
 Garantia de carga horária para que os profissionais possam participar de 

modo remoto das Oficinas de Acolhimento – Formação de Facilitadores – 

Fase 1 

 

 Realização do Acolhimento Pedagógico para as equipes de saúde do seu 

município – Fase 2  

 

 As oficinas devem contemplar toda a  eSF, independentemente do nível de 

formação, bem como equipes de NASF/equipes multiprofissionais 

 

 Reprodução dos Manuais a serem fornecidos pelo Estado 

 

 

      

RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 



Oferta do Manual do Facilitador e Trabalhador 

Formação dos Orientadores de Território (OT) 

Realização da Preparação Metodológica – Fase 1 

(formação de Facilitadores) de modo remoto, com 

condução dos OT 

Acompanhamento dos municípios através da atuação 

dos Facilitadores nas oficinas com as eSF - Fase 3 

 
   

 

 

 

      

RESPONSABILIDADES DO ESTADO 



Certificação: 

 Orientador de Território - Facilitador 

dos encontros de Preparação 

Metodológica 

 Facilitador do Acolhimento Pedagógico 

 Trabalhador (participante das oficinas 

enquanto eSF/eNASF)  

 
   

 

 

 

      

RESPONSABILIDADES DO ESTADO 



Quem é o ORIENTADOR de TERRITÓRIO e o FACILITADOR  

Orientador de Território (OT) 
 

- Profissional DAB/NRS/ESPBA 

- Desenvolverá Oficina de 
Formação de Facilitadores 

- Acompanhará a evolução dos 
fóruns e entregas dos 
municípios  

 

FACILITADOR 

- Profissional Município 

- Desenvolverá o processo 
pedagógico direto com as eSF 
assim como entregas de cada 
eSF 

 



TERMO DE ADESÃO 

MUNICÍPIO 

TERMO DE ADESÃO 

FACILITADOR 
TERMO DE ADESÃO 

EQUIPE 



         

 

 

      

 A quantidade de facilitadores por município se dará conforme estratificação: 

 

 

 

 

 

 Carga Horária da Fase 1: 24 horas, distribuídas em 3 dias consecutivos, no qual são 
apresentados o Manual do Facilitador e as formas de abordagem dos conteúdos 
propostos  

 As turmas para o encontro de Preparação Metodológica tem número máximo de 25 
participantes, ocorrerá de modo remoto e terá a facilitação realizada pela 
DAB/NRS/BRS/ESPBA 

 Esta proposta oportuniza a participação de 934 facilitadores no encontro 

 

 

 

Proposta atual para disseminação 
 

*Estratificação dos municípios por número de equipes: 

Até 15 ESF -              2 facilitadores 

De 16 a 30 ESF -       4 facilitadores 

De 31 a 60 ESF -       6 facilitadores 

De 61 a 100 ESF -     8 facilitadores 

De 101 a 200 ESF -   10 facilitadores 

Mais de 200 ESF -    16 facilitadores 



1ª Oferta  

2º SEM/21 

 

• Municípios com 100% de 
cobertura da Estratégia 
Saúde da Família 

• Municípios com PEC 
implantado na eSF 
participante 

• Indicador Sintético Final 
(ISF) – (sendo mais bem 
pontuado, maior 
indicador) 

• Não ser município de 
macrorregião participante 
da Planificação 

• Porte populacional de até 
20 mil habitantes 

2ª Oferta  

1º SEM/22 

 

• Municípios com mais 
de 70% de cobertura 
da Estratégia Saúde 
da Família 

• Municípios com PEC 
implantado na eSF 
participante 

• Indicador Sintético 
Final (ISF) – (sendo 
mais bem pontuado, 
maior indicador) 

3ª Oferta  

2º SEM/22 

 

• Municípios com até 
70% de cobertura da 
Estratégia Saúde da 
Família 

• Municípios com PEC 
implantado na eSF 
participante 

• Indicador Sintético 
Final (ISF) – (sendo 
mais bem pontuado, 
maior indicador) 

CRITÉRIOS para DESENVOLVIMENTO do AP ESCALONADO aos MUNICÍPIOS 

213 municípios 

 

186 municípios 

 

 

18 municípios 

 




