


Introdução

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o
Desenvolvimento Humano – IBSAÚDE é uma associação civil privada, sem fins
lucrativos e vinculada ao Terceiro Setor. Composto por ex-secretários municipais e
estaduais de saúde, técnicos, professores, mestres e doutores com afinidade e vivência
em Saúde, o IBSAÚDE é vocacionado ao reforço e à consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Seguridade Social.

Nos últimos anos o IBSAÚDE ampliou consideravelmente a abrangência de seus
serviços, sendo hoje responsável pelo funcionamento de serviços de saúde em
diferentes níveis de complexidade (hospitais, unidades de pronto-atendimento, centros
de atenção psicossocial – CAPS, atenção primária). Possui contratos/termos de
colaboração firmados com vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul e conta
com mais de 1.000 colaboradores diretos vinculados, refletindo a grande expansão do
IBSAÚDE nos mais recentes anos de sua atuação.

Reconhecendo a importância central da educação permanente em saúde para a
qualificação dos serviços e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o estatuto do
IBSAÚDE estabelece o Ensino, a Pesquisa e a Extensão em Saúde como um de seus
eixos estruturantes de atuação. Nesse sentido, desde 2020 o IBSAÚDE Escola vem
fortalecendo seu segmento operacional da educação permanente em saúde,
desenvolvendo estratégias e estruturas para a qualificação da atenção em saúde e para
o fortalecimento da rede de serviços geridas pelo IBSAÚDE com qualidade e
sustentabilidade.

A pandemia da COVID-19 trouxe grandes desafios tanto para a capacidade de
resposta dos serviços à nova situação sanitária do país como também para a própria
estruturação do segmento de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde. Nesse sentido,
após mais de um ano de enfrentamento da pandemia, e reconhecendo a capacidade
de adaptação e adequação das respostas demonstradas pelos colaboradores e pelos
serviços geridos pelo IBSAÚDE, considera-se oportuna e enriquecedora a perspectiva
de promoção de uma Mostra de Vivências na qual coordenadores e gestores dos
serviços possam apresentar suas experiências e os projetos desenvolvidos ao longo
desse período, valorizando as iniciativas locais, disseminando conhecimentos e práticas
e contribuindo para o fortalecimento da rede de serviços.

Objetivo Geral

● Dar visibilidade às vivências, experiências e projetos desenvolvidos pelos
colaboradores nos serviços do IBSAÚDE para o enfrentamento dos desafios que
a pandemia da COVID-19 trouxe para os serviços de saúde e usuários, familiares
e comunidades.



Objetivos Específicos

● Promover a integração entre as unidades, gestores e colaboradores,
proporcionando uma troca de experiências entre os participantes;

● Valorizar o protagonismo e as iniciativas dos colaboradores do IBSAÚDE,
incentivando sua reflexão e seu olhar crítico sobre sua prática cotidiana;

● Contribuir para as estratégias de educação permanente no âmbito das
unidades;

● Disseminar informações e o conhecimento de práticas inovadoras, contribuindo
para a qualificação dos serviços prestados em todos os níveis.

Público-alvo

● Colaboradores do IBSAÚDE de todos os níveis de formação; gestores das
unidades e estagiários como co-autores

Local

● Em virtude da situação pandêmica ainda vigente, o evento será realizado de
forma virtual, por meio da plataforma Google Meet.

Data

● 11 e 12 de agosto de 2021

Duração/carga horária:

● 8 horas distribuídas em 2 tardes
o Mostra deverá ser realizada no horário de trabalho; a Comissão

Científica e Organizadora buscará ao máximo distribuir os colaboradores
de um mesmo serviço de modo a não sobrecarregar excessivamente um
determinado turno.

Comissão científica e organizadora

A organização do evento, aprovação do Edital de Seleção dos Trabalhos,
aprovação do modelo de resumo, entre outras atribuições, serão de responsabilidade
da Comissão Científica e Organizadora composta por:

● Tarsila Crusius (IBSAÚDE Escola)
● Maralice Xavier (IBSAÚDE Escola)
● Marcos Costa (Presidência/Secretaria Executiva)
● Dianne Vittorassi (RT Enfermagem)



● Catia Rodrigues (UPA + Comissão de Humanização + unidades da
Metropolitana)

● Fernanda Luz (CAPS + unidades da Metropolitana)
● Suélen Costa(hospital + unidades do interior)
● Guilherme Bergmann (UPA + unidades do interior)

Por tratar-se este do primeiro evento promovido pelo IBSAÚDE neste formato,
sendo uma novidade para grande parte dos colaboradores, e desejando que
colaboradores de todos os níveis de formação sintam-se incentivados e capazes de
contribuir, os trabalhos não serão vinculados a temáticas específicas.

Por esse mesmo motivo, cada unidade/projeto do IBSAÚDE no Estado contará
com ao menos um colaborador de referência, responsável pela mobilização das
equipes para participação na Mostra e por dar apoio àqueles que tiverem dificuldades
para organizar e sistematizar o seu relato.

Para a apresentação de cada vivência/experiência serão concedidos até 10
minutos, podendo ser apresentadas imagens, lâminas de Power Point, etc, com espaço
para perguntas, debates e trocas com os demais apresentadores. O número de grupos
dependerá do número de inscrições. Cada grupo contará com um mediador/debatedor
indicado pela Comissão Organizadora.

Produtos

● Edital com as orientações para a elaboração e formatação dos resumos,
inscrições, seleção, etc;

● Roteiro com perguntas norteadoras para apoio à reflexão e sistematização das
vivências expressas nos relatos;

● Modelo de Relato, para orientação dos colaboradores;
● O consentimento para a publicação do resumo nos Anais da Mostra será dado

no momento da inscrição; a apresentação do trabalho não estará condicionada
ao consentimento para publicação nos anais;

● Certificações para os participantes: organização, participação, apresentação
oral, moderação;

● 1 caderno virtual com os Anais da Mostra ficará disponível na página do
IBSAÚDE Escola e no site do IBSAÚDE.
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