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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ORGANIZADORA
EDITAL
I SIMPÓSIO MUNICIPAL SOBRE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE:
Interfaces e Desafios
A Comissão Organizadora do I Simpósio Sobre Atenção Básica: Interfaces e Desafios na
Atenção Básica de Saúde torna público as condições para a submissão de trabalhos e
experiências exitosas a serem apresentados na modalidade Banner e apresentação Oral
durante o evento Profissional que ocorrerá no Fórum Desembargador Moura Castro, no dia 04
de Setembro de 2019.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Em consonância com o entendimento nacional de que a Atenção Primária à Saúde deve ser
tratada como prioridade e que o objetivo dos gestores é a qualificação e ampliação da Atenção
Primária, por meio da Estratégia Saúde da Família, a Secretaria Municipal de Saúde de São
Miguel dos Campos realiza o I Simpósio Municipal de Atenção Básica de Saúde, com o objetivo
de identificar, dar visibilidade, reconhecer e promover iniciativas locais que tenham como foco
a melhoria da Atenção Básica.
Esta iniciativa busca experiências que promovam a melhoria do acesso da população, sempre
priorizando e reforçando o papel da Atenção Primária de Saúde como porta de entrada
prioritária e coordenadora da atenção no sistema de saúde. A iniciativa é financiada com
recursos municipais e para participação os profissionais devem atender aos critérios de
participação estabelecidos pela Comissão multiprofissional e interinstitucional criada para este
fim.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:
2.1 - CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:
✓ Poderão se inscrever Membros das Equipes de Saúde da Família e Coordenações que
desenvolvam atividades em conjunto com as ESF;
✓ Os Relatos de Experiência (contento no mínimo 800 palavras e no Maximo 1.500 palavras)
deverão ser enviados via e-mail citado no item 2.2 deste edital e contendo, minimamente,
a seguinte estrutura:
➢ Título da experiência - O título deve ser formatado em: Times New Roman ou arial;
fonte 14 em negrito; centralizado.
➢ O corpo do resumo deve ser formatado em: Times New Roman ou arial; fonte 12;
espaçamento de 1,5; justificado.
➢ Os arquivos devem ser salvos em formato Microsoft Word (*doc ou *docx), sendo o
nome do arquivo igual ao título do resumo.
➢ Cada trabalho poderá ter até 06 (seis) autores, sendo 01 (um) autor principal e 05
(cinco) co-autores. O autor principal será o apresentador tanto oral como em Banner.
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➢ O corpo do resumo deverá ser estruturado e conter os seguintes itens: Introdução,
Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão
➢ Autores do relato.
2.2 – EMAIL PARA ENVIAR PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO:
➢ comissaoeventosms@gmail.com
2.3 – DOS TIPOS DE APRESENTAÇÕES:
➢ Apresentação Banner: O Autor deixará exposto seu trabalho em formato de
banner no espaço do evento, estando assim atendo para a discussão do
assunto.
➢ Apresentação Oral: O Autor irá apresentar de forma oral e com ferramentas
de Slide o trabalho aceito por está comissão.
3. DOS EIXOS TEMÁRICOS:
3.1 Nesta 1ª edição serão reconhecidas experiências organizadas a partir das seguintes
linhas temáticas:
➢ Adequação das estruturas e processos dos serviços de saúde, com vistas à
ampliação do acesso, como por exemplo: ampliação e flexibilização de
horários de atendimento, flexibilização de agendas, acesso avançado.
➢ . Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, para ampliação do
acesso, exemplos: formas inovadoras de comunicação entre a equipe e a
comunidade, PEC, estratégias de Telessaúde/telemedicina, assistência
farmacêutica com uso do sistema HÓRUS.
➢ Estratégias inovadoras de acesso que culminaram em aumento da cobertura
vacinal.
➢ Iniciativas de ampliação do acesso da população às ações e/ou às atividades de
promoção da saúde, e experiências exitosas realizadas pelas Equipes de Saúde.
➢ Estratégias de integração Atenção Básica e Vigilância Sanitária.
➢ Estratégias de integração ensino-serviço na Atenção Básica.
➢
4. AVALIAÇÃO
4.1 A avaliação dos trabalhos inscritos será feita por uma equipe designada pela SMS - SMC,
com a colaboração de técnicos/professores convidados da gestão estadual de saúde e/ou
de Instituição Superior de Ensino de Alagoas.
4.2 - ETAPA DE AVALIAÇÃO:
✓ Será realizada por convidados das instituições parceiras (pesquisadores, gestores e
profissionais da saúde com experiência em APS), sob a coordenação da SMS-SMC.
✓ Oficina de trabalho para alinhamento de parâmetros de avaliação e análise das
experiências vai considerar se a inscrição está de acordo com os critérios para participação
estabelecidos neste edital.
✓ Cada trabalho deverá ser submetido a, no mínimo, três avaliadores.
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5. PREMIAÇÃO
5.1 Todos os autores dos trabalhos recebidos, considerados coerentes com as linhas do
Prêmio, serão mencionados em uma publicação da SMS - SMC sobre o tema, e os melhores
trabalhos serão sistematizados.
5. Os dois 1° colocados em cada modo de apresentação serão premiados (a ser indicado pela
SMS-SMC.)

6. INSCRIÇÃO
6.1 As experiências podem ser apresentadas, através de inscrições gratuitas a partir do dia 27
de JULHO de 2019 até o dia 20 de agosto de 2019, por meio do preenchimento do Formulário
Eletrônico disponível nas redes sociais da Prefeitura de São Miguel dos Campos a partir da data
da inscrição.
O link para inscrição é https://forms.gle/uGCnAe5pGXJTDoWz7
As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: comissaoeventosms@gmail.com

CRONOGRAMA
ETAPA
Lançamento do Edital
Inscrição das experiências pelos participantes
Divulgação dos trabalhos selecionados para
apresentação em painel e apresentação oral
Dia das apresentações em painel e oral
Divulgação do resultado

DATA
25/07/2019 – nas redes sociais da Prefeitura
27 de Julho à 20 de Agosto de 2019
Dia 23 de Agosto de 2019
Dia 04/09/2019 – à partir das 13:00hrs
durante o evento.
Dia 04/09/2019 – nas redes sociais da
prefeitura.

São Miguel dos Campos – AL, 24 de Julho de 2019.
Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Saúde/SMC.

Andrelina Alves Mangueira
Secretária Municipal de Saúde
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