RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA REGIONAL ABEM/NORTE –
2015/2016








Participação em reuniões do Conselho Administrativo;
Comunicação rotineira com diretores e coordenadores dos
Cursos de Medicina da Região Norte, outros associados e não
associados, repassando os informativos sobre a ABEM e suas
ações: SAEME, ENASEM, COBEM e VI CRENEM.
Promoção do VI Congresso Regional de Educação Médica (VI
CRENEM), em parceria com a Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP) e Faculdade de Medicina do Amapá, tendo como
debate central “A transdisciplinaridade no aprender e ensinar
em saúde”, visando à troca de experiências sobre os desafios e
superações da formação em saúde locorregional e promover a
interação entre as Escolas Médicas da Regional Norte. O
Congresso foi sediado na cidade de Macapá e transcorreu nos
dia 15, 16 e 17 de junho de 2016. Contou com a participação
de 388 congressistas.
No VI CRENEM foi elaborada “Carta do CRENEM” pelos
representantes da ABEM Nacional, ABEM Regional Norte,
DENEM, Universidade Federal do Amapá, CRM-AP, Secretaria
Municipal de Saúde de Macapá e os participantes do VI
CRENEM, alertando para a necessidade de:
•
•

•

•
•
•

Manutenção, ampliação e fortalecimento das ações
governamentais que priorizam a assistência à saúde na
rede SUS;
Manutenção e fortalecimento da articulação entre os
Ministérios da Saúde e da Educação voltadas para a
reorientação da formação profissional em saúde, tendo
o SUS como Escola;
Fortalecimento
e
consolidação
das
políticas
intersetoriais de promoção e consolidação da
integração
ensino-serviço-comunidade,
tendo
o
COAPES como instrumento materializador de ações
concretas voltadas ao avanço tanto para a formação do
profissional de saúde quanto para a assistência à
saúde;
Permanência e consolidação das propostas voltadas
para o acompanhamento e avaliação da formação
médica;
Ampliação e fortalecimento de ações voltadas para a
valorização da preceptoria os cursos de graduação e
para as Residências.
Implementação de medidas de valorização da docência
desenvolvida na rede da atenção à saúde.

Planejamento ano 2017/2018:




Promover reuniões (oficinas, seminários, fóruns, etc.), em cada
Estado da regional, buscando promover a discussão com
gestores das IES, Estaduais, Municipais e Serviços de saúde,
visando à integração e consolidação das melhorias na formação
profissional e atenção à saúde.
Ampliar o número de associados.
Tânia de Fátima de Almeida
Diretora Regional Norte

