JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO PRÊMIO:
Considerando os mandatos da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização
Mundial da Saúde – OPAS/OMS e, em especial, sua Estratégia de Saúde Universal, a OPAS/OMS
no Brasil entende que a Atenção Primária à Saúde deve ser tratada como prioridade para sua
agenda de cooperação com o Brasil. As mais robustas evidências apontam que um sistema de
saúde orientado pela APS é mais equânime e custo-efetivo. Portanto, fortalecer a APS deve ser
parte de uma agenda estratégica para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS),
entendido como sistema baseado no direito de todas e todos à saúde, portanto universal,
integral e sem barreiras financeiras ao acesso. Este objetivo está em consonância com a atual
gestão do Ministério da Saúde brasileiro, que tem como prioridade a qualificação e ampliação
da Atenção Primária, por meio da Estratégia Saúde da Família.
Portanto, no ano do 25º aniversário da Estratégia Saúde da Família, a OPAS/OMS em
parceria com o Ministério da Saúde lança o Prêmio APS Forte para o SUS: Acesso Universal. O
objetivo é identificar, dar visibilidade, reconhecer e promover iniciativas locais, municipais ou
regionais que tenham como foco a melhoria da APS. Embora sejam muitos os avanços
observados na última década, diversos estudos e iniciativas de avaliação da qualidade da
atenção proporcionada pelas equipes de Saúde da Família no SUS apontam que o acesso é o
atributo da APS que mais precisa ser fortalecido no país. Portanto, a edição 2019 do prêmio
terá como tema central o Acesso. Esta iniciativa busca experiências que promovam a melhoria
do acesso da população, sempre priorizando e reforçando o papel da APS como porta de
entrada prioritária e coordenadora da atenção no sistema de saúde. A iniciativa é financiada
pelo Termo de Cooperação nº 98 celebrado entre a OPAS/OMS e Ministério da Saúde.
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CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:
•

•

•

Poderão se inscrever Equipes de Saúde da Família, Coordenações de Atenção Básica
regionais ou municipais, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de
Saúde.
Os Relatos de Experiência (com até 1.500 palavras) deverão ser enviados via portal web,
contendo, minimamente, a seguinte estrutura:
o Título da experiência.
o Autores do relato.
o Contextualização e justificativa.
o Objetivos.
o Metodologia e atividades desenvolvidas.
o Resultados alcançados.
o Considerações finais.
Cada proponente poderá submeter um trabalho por Linha. Para cada trabalho deverá
ser preenchida uma inscrição no formulário eletrônico.

LINHAS:
Nesta 1a edição do Prêmio APS Forte para o SUS: Acesso Universal serão reconhecidas
experiências organizadas a partir das seguintes linhas temáticas:
1. 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.
2. Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, para ampliação do acesso,
exemplos: formas inovadoras de comunicação entre a equipe e a comunidade,
marcação não presencial de consultas, estratégias de telessaúde/telemedicina.
3. Estratégias inovadoras para ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família
(ESF).
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4. Estratégias inovadoras de acesso que culminaram em aumento da cobertura vacinal.
5. Novas formas de contratualização público-público ou público-privada da ESF que
aumentaram acesso da população.
6. Estratégias de provisão e fixação de profissionais e estruturas em áreas remotas e/ou de
vulnerabilidade, com ampliação do acesso.
7. Iniciativas de ampliação do acesso da população às ações e/ou às atividades de
promoção da saúde.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita pela OPAS/OMS Brasil, com experts reconhecidos nacionalmente
como convidados. Como metodologia, as experiências inscritas serão avaliadas em duas etapas:
•

1ª etapa de Avaliação
o Será realizada por convidados das instituições parceiras do prêmio
(pesquisadores, gestores e profissionais da saúde com experiência em APS), sob
a coordenação da OPAS.
o 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.
o Cada trabalho deverá ser submetido a, no mínimo, dois avaliadores.

•

2ª etapa: Comitê de Avaliação OPAS/OMS:
o O Comitê de Avaliação será composto por, no mínimo, cinco profissionais, com
conhecimentos relevantes relacionados ao tema da APS.
o Passarão à 2ª etapa de avaliação as experiências melhor classificadas na 1ª
etapa. A avaliação será realizada pelos membros do Comitê.

PREMIAÇÃO
Todos os autores dos trabalhos recebidos, considerados coerentes com as linhas do Prêmio,
serão mencionados em uma publicação da OPAS sobre o tema, e os melhores trabalhos serão
sistematizados. Os autores (máximo 3 pessoas) dos três melhores trabalhos serão premiados
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com uma viagem de estudo para conhecer uma experiência internacional de organização de
rede de atenção à saúde centrada na Atenção Primária, a ser indicada pela OPAS/OMS.

INSCRIÇÃO
As experiências podem ser apresentadas, através de inscrições gratuitas a partir do dia
15 de abril de 2019 até o dia 15 de junho de 2019, por meio do preenchimento do
Formulário Eletrônico disponível a partir da data da inscrição. O link para inscrição é
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=46760
As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: premioapsforte@gmail.com

Anexo I
CRONOGRAMA
ETAPA

DATA
Lançamento do Edital
05/abr/2019
Inscrição das experiências pelos participantes
15/abr a 15/jun
Avaliação dos trabalhos (1ª etapa para seleção de finalistas)
Até 30/ago
Avaliação dos trabalhos (2ª etapa para seleção de vencedores e Até 20/set
menções, com participações de convidados externos)
Divulgação do resultado
23/set
Entrega dos prêmios
Evento a ser
definido
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