I JORNADA EM SAÚDE E I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA RSDP
Este edital deﬁne os critérios para a inscrição de experiências na I JORNADA EM SAÚDE E I MOSTRA DE
EXPERIÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE da Rede de Saúde Divina Providência e estabelece outras
determinações.
•

INTRODUÇÃO

Nos úl mos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) permi u a ampliação do acesso e da qualidade da atenção à saúde
oferecida aos cidadãos, com melhoria nos indicadores de saúde, fato que tem reconhecimento nacional e
internacional. O trabalho realizado no co diano da Atenção Primária à Saúde (APS) reorganiza as prá cas de cuidado
e gestão em saúde no SUS e produz mais do que atendimentos e redução dos indicadores de morbimortalidade,
produz conhecimentos sobre a complexidade da produção da saúde no co diano, tecnologias de trabalho em
equipe mul proﬁssional, diversas expressões da clínica interproﬁssional, escuta e redes de suporte nos territórios
nos quais está inserido.
Considerando o conhecimento produzido na organização e execução do trabalho de forma cria va e inovadora e de
acordo com as caracterís cas de cada território, o co diano da Atenção Primária à Saúde necessita ser
compar lhado. Soluções que superam problemas, ao serem compar lhadas, ampliam seu efeito. Nesse sen do, a
Rede de Saúde Divina Providência por meio deste edital, obje va fomentar o compar lhamento de experiências
produzidas na Atenção Primária e divulgá-las, a ngindo os proﬁssionais de saúde, ins tuições de ensino e usuários.
A I JORNADA EM SAÚDE E I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE da Rede de Saúde Divina
Providência será realizada nos dias 10 e 11\12\2021 e terá três eixos temá cos. São eles:
1. Princípios e Atributos da APS: Trabalhos que abordem a divulgação e o fortalecimento dos princípios e atributos
da APS.
2. Papel da APS no contexto da Pandemia COVID: experiências que abordem a reorganização dos serviços em
virtude da pandemia, como ações vinculadas ao acolhimento na APS, processos de monitoramento de usuários,
ações de ar culação da rede, entre outras).
3. Fortalecimento das Prá cas Integra vas e Complementares em Saúde na APS: experiências de ações que
visem organizar e promover a qualiﬁcação na atenção à saúde dos usuários a par r do uso de PICS.
•

OBJETIVO

A jornada tem como obje vo compar lhar e valorizar inicia vas que fortaleçam e inovem a Atenção Primária nos
territórios dos serviços de saúde do Município de Porto Alegre/RS. Serão proporcionados espaços de intercâmbio de
experiências que pretendem contribuir com a reﬂexão e melhoria na produção do cuidado e da gestão em saúde nos
serviços que cons tuem o principal ponto de contato dos usuários com o SUS.
•

PÚBLICO ALVO

Trabalhadores de saúde, gestores e acadêmicos/residentes que atuam nas equipes US da APS HDP/SMS
de Porto Alegre.

•

DA INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas no período de 09/11/2021 a 26/11/2021, através de formulário próprio disponível no
seguinte endereço eletrônico: h ps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0qpZsNHYQjeDvlx5-fKRgA .
Cada par cipante, no momento da inscrição, deverá optar por um dos cursos pré- jornada, que terá número
limitado de vagas. As inscrições de trabalhos ocorrerão no mesmo período das inscrições, no período de 09 a
26\11\2021, e deverão se encaixar em um dos três eixos já descritos anteriormente. Todos autores e co autores
deverão estar inscritos.
Não haverá cobrança de taxa e as inscrições fora do prazo estabelecido e/ou que não atendam aos requisitos
dispostos neste edital não serão homologadas.
•

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Os par cipantes com experiências inscritas poderão par cipar através de par cipação oral ou através de poster
online. Os par cipantes deverão enviar por escrito um texto em forma de ar go, contendo os seguintes elementos:
A) Título
- Qual o nome desta experiência?
B) Autor
- Qual o autor? Cada autor poderá inscrever um único trabalho, mas pode ser inscrito como co-autor em outro(s)
trabalho(s);
C) Co-autores
– Cada trabalho poderá conter no máximo 05 (cinco) co-autores;
D) Apresentação
- Qual experiência você quer contar? (até 80 palavras);
E) Jus ﬁca va e Obje vos
- O que mo vou a construção desse projeto? Por que e para que esta experiência foi desenvolvida? (até 60 palavras);
F) Desenvolvimento
- O que você gostaria de contar sobre a experiência? Como esta experiência poderá ser compar lhada com outros
trabalhadores de APS? (até 150 palavras); como vai se manter ao longo do tempo.
G) Resultados
- O que você percebeu transformado ou fortalecido com a implantação/implementação desta experiência? Qual a
inovação? Quem se beneﬁcia? (até 220 palavras)
H)Conclusão/Considerações ﬁnais
- O que você concluiu com a experiência apresentada? (80 palavras).
Todas as alterações realizadas no relato de experiência são de responsabilidade do autor e este deverá
impreterivelmente ser trabalhador da Atenção Primária do município de Porto Alegre.

•

DA AVALIAÇÃO

Todas as experiências serão avaliadas e selecionadas pela comissão avaliadora da I Jornada da APS HDP, porém
apenas nove trabalhos serão selecionados para apresentação oral, divididos de acordo com cada eixo temá co
escolhido. Os autores e co-autores deverão estar inscritos na Mostra. A ausência implicará na desclassiﬁcação da
experiência para efeitos de premiação. Os critérios a serem adotados para a avaliação das experiências encontramse no ANEXO.Em caso de empate, a comissão avaliadora irá se reunir para nova avaliação e deﬁnição.
•

DA PREMIAÇÃO

Serão premiadas as experiências selecionadas para apresentação oral a par r dos seguintes critérios: inovação,
aplicabilidade, impacto, par cipação mul proﬁssional/interdisciplinaridade, sustentabilidade, relevância para o
território, valorização do usuário e apresentação;
•

DA ORGANIZAÇÃO

A organização da Jornada será responsabilidade da Comissão Organizadora composta pelo corpo técnico do Núcleo
da Atenção Primária à Saúde do HDP (NAPS), pela supervisora do Ambulatório de Terapias Naturais e
Complementares 1º de maio (ATNC), por 2 (dois) representantes dos gerentes da APS do HDP e pelo Centro de Ensino
e Pesquisa do HDP.
•

DO CRONOGRAMA

I JORNADA EM SAÚDE E I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA RSDP
Período
Lançamento do edital da mostra e abertura das inscrições: 09/11/2021
Inscrição das experiências: 10/11/2021 a 26/11/2021
•

INSTRUÇÕES GERAIS
A programação e as instruções de apresentação dos trabalhos da I JORNADA EM SAÚDE E I MOSTRA DE
EXPERIÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE serão disponibilizados sob a forma de anexos no dia
16\11\2021.

•

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A inscrição nesta Jornada implica na concordância e aceitação de todas as condições previstas neste edital e seus
adendos.
Durante o período compreendido entre o início das inscrições até a data do resultado ﬁnal, a Comissão Organizadora
reserva-se o direito de averiguar as informações apresentadas. Em caso do não atendimento destes requisitos, a
experiência poderá ser desclassiﬁcada em qualquer etapa da Jornada.
Na ocorrência de eventuais situações não previstas neste edital, caberá à Comissão Organizadora deliberar.
Os autores das experiências premiadas cedem os direitos patrimoniais decorrentes dos direitos autorais rela vos
aos trabalhos apresentados, sob condição de sua par cipação.

