EDITAL - MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO CUIDADO ÀS CONDIÇÕES
PÓS-COVID NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS
1 APRESENTAÇÃO
O Brasil é internacionalmente conhecido pelo seu sistema público universal de saúde, orientado pela
Atenção Primária à Saúde (APS). Cada território desenvolve estratégias, muitas delas inovadoras, para
organizar e adaptar os serviços de saúde visando ao enfrentamento dos desafios postos para a saúde
pública.
No contexto da pandemia da covid-19, o serviço de atenção primária à saúde, que acolheu o maior
número de usuários acometidos pelo coronavírus, hoje se depara com a necessidade de manejar as
possíveis sequelas que a doença pode deixar, sem saber ao certo se elas serão temporárias ou perenes.
Tais impactos podem trazer consequências à saúde física e mental, incluindo pacientes que foram
classificados e manejados com quadro leve e/ou moderado quanto os pacientes que evoluíram para
um quadro grave e necessitaram de internação hospitalar.
A assistência às condições pós-covid deve assegurar o princípio da equidade em respeitar as
necessidades de cada paciente, oferecendo a continuidade do cuidado, que poderá necessitar de
atendimento que perpassa em todos os níveis de atenção à saúde, desde o domicílio, atenção primária,
especializada até o nível hospitalar.
Assim, sabedores que alguns municípios já estão se organizando para ofertar esse serviço para seus
munícipes, é muito importante identificar, dar visibilidade, reconhecer e compartilhar iniciativas locais,
municipais, regionais ou estaduais que respondam satisfatoriamente às necessidades de saúde da
comunidade.
Pensando em uma estratégia que estimule o debate e divulgar conhecimentos de forma célere, a
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), por meio da Superintendência de Políticas de
Atenção à Saúde (SPAS)/ Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAP), em parceria com o Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-T0), realiza a abertura de inscrições das
experiências exitosas no cuidado às condições pós-covid.

2 TEMA
Como o enfoque é a resposta da Rede de Atenção à Saúde no cuidado às condições pós-covid, as
experiências participantes devem abordar a seguinte linha temática: Organização dos serviços de
Atenção Primária à Saúde (APS), Ambulatorial Especializada ou Hospitalar, com o objetivo de ofertar o
cuidado às condições pós-covid para as pessoas com sequelas provisórias ou permanentes.

3 QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar profissionais e/ou equipes que atuam na Atenção Primária, Ambulatórios
Especializados ou Hospitalar, Coordenações de Atenção Primária Municipais, Secretarias Municipais de
Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, entidades filantrópicas ou organizações sociais vinculadas ao
SUS, universidades e pesquisadores.
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4 ESTRUTURA
a)

O relato de experiência deverá conter, minimamente, a seguinte estrutura:








Título da experiência;
Data de início de execução do projeto;
Autores do relato: até 04 autores por experiência;
Objetivo(s);
Metodologia e atividades planejadas/desenvolvidas;
Resultados esperados/alcançados;
Considerações finais.

b)

O (s) autor (es) que desejarem poderão anexar fotografias (em boa resolução), que represente
a experiência, conforme especificações e orientações abaixo:
 Deverão ser inseridas em PowerPoint ou pdf.;
 Apresentar a equipe do projeto e descrever as imagens (legenda);
 Enviadas em um único arquivo;
 Tamanho máximo: 10MB.

c)

O (s) autor (es) que desejarem poderão produzir vídeo que represente a experiência, conforme
especificações e orientações abaixo:
 Posição de gravação: Horizontal;
 Tamanho máximo: 100MB;
 Resolução mínima: 600 x 315;
 Formatos recomendados: .MP4 e .MOV;
 Duração máxima: 5 minutos;
 Taxa de frames máxima: 30 FPS;
 Atenção com a luz do ambiente e o áudio durante a gravação;
 Uso de logomarcas preferencialmente no início e no final do vídeo.

5 INSCRIÇÕES
a)

As inscrições ficarão abertas do período de 10 de novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022.

b)

O relato de experiência e, se houverem, foto (s) ou vídeos, deverão ser enviados por meio de
formulário eletrônico de inscrição, no link: https://forms.gle/7Qwkq8w74LsBAFz79

c)

O formulário de submissão do relato de experiência é da Plataforma Google, “Google Forms”,
por este motivo, o usuário precisa ter conta no Gmail.

6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
a)

A seleção será realizada pela Comissão Organizadora, formada por técnicos que compõem o
Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Enfrentamento à Covid-19 da Diretoria de Atenção
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Primária da SES - TO e representantes do COSEMS - TO, considerando os critérios abaixo:









Organização lógica e clareza na exposição da linha temática;
Abrangência e adequação à linha temática;
Envolvimento com a comunidade local;
Tempo de execução do projeto (quanto mais antigo, maior a pontuação);
Quantidades de categorias profissionais envolvidas no projeto;
Desenvolvimento e/ou utilização de ferramenta/metodologia para execução do projeto;
Integração da rede de atenção à saúde e intersetorialidade;
Resultados gerados pela experiência exitosa a nível local e regional.

b)

Para cada projeto será atribuída uma nota de até 100 (cem) pontos, por cada um dos quatro
pareceristas ad hoc responsáveis pela avaliação.

c)

Serão selecionados 04 (quatro) relatos de experiências com as maiores notas, obtidas a partir
da aplicação dos critérios definidos acima.

d)

Os relatos de experiências que não obtiverem nota igual a 0 (zero) nos critérios descritos acima,
serão publicados no site da SES-TO, garantindo divulgação das experiências exitosas para toda
a Rede Estadual.

e)

A Comissão Organizadora entrará em contato, por e-mail, informando aos autores do projeto
os resultados.

7 APRESENTAÇÃO E RECONHECIMENTO DAS EXPERIÊNCIAS
a)

As experiências selecionadas serão apresentadas durante a realização de Seminário em 2022,
em data a ser definida, receberão menção honrosa e serão divulgadas na página da SES - TO.

b)

No ato da apresentação das experiências selecionadas poderão ser atualizadas, considerando a
evolução do projeto ao longo do tempo.

8 COMISSÃO ORGANIZADORA
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins
Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde
Diretoria de Atenção Primária
e-mail: dapsaude@gmail.com
Telefone: 63. 3218 1771 - 3272
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS - TO)
e-mail: cosemsto139@gmail.com
Telefones: 63 3218 1782 - 1017
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