Orientações para submissão de Relatos de Experiência de projetos em Saúde
Mental na Rede de Atenção Psicossocial no Distrito Federal para o 2º Encontro de
Partilha de experiências exitosas de atenção em Saúde Mental na RAPS-DF,
durante o 2º Seminário internacional do OBSAM - O protagonismo dos
profissionais e usuários da Rede de Atenção Psicossocial, nos dias 09 e 10 de
dezembro de 2019 na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília
- FS/UnB.
Orientações aos autores:
O relato de experiência deve contemplar uma descrição de um Projeto de
implementação de ações de promoção, prevenção e/ou reabilitação
desenvolvidas na Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal (CAPS,
Atenção Primária em Saúde: NASF e ESF, Rede intersetorial e Comunitária),
que tenha iniciado, sido concluído ou esteja em desenvolvimento, no período
de 2016 a 2019.
1. Primeiro momento, fazer uma introdução contemplando sobre a experiência que
deseja falar (contexto de atenção, profissionais envolvidos ou equipes de saúde, e a
finalidade do projeto)
2. Segundo momento, descrever quais os fatores que motivaram e/ou justificaram
realizar a experiência?
3. Terceiro momento, descreva quais foram as lições/aprendizagens obtidas com
essa experiência no seu território, com a equipe envolvida e usuários atendidos ?
Enfim, descreva quais foram os resultados positivos do projeto no contexto do
Sistema Único de Saúde (acesso, acolhimento/humanização, dispositivos de
cuidado e de organização de trabalho em equipe, articulação de rede, inclusão
social e iniciativas de geração de renda e economia criativa, e outros importantes
para a RAPS). Caso tenha números/indicadores dessa experiência, pode trazer
para ilustrar os seus resultados.
4. Quarto momento, aponte de forma sucinta quais as sugestões e/ou desafios para
avançar na Experiência.

O texto do relato de experiência, se achar melhor, poderá ser estruturado em:
Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e discussão e Conclusão (atentar-se
para contemplar às orientações acima para descrição do texto).

O relato deve ter no mínimo 300 e no máximo 800 palavras. O texto deverá ser
formatado para o tamanho de página A-4. Deve ser empregada fonte Times New
Roman, corpo 12, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas
deverá ser simples.
Os trabalhos ficarão expostos durante todo o evento e serão apresentados
oralmente, respeitando o tempo máximo de 10 minutos, no dia 09 de dezembro de
2019 no horário a ser estabelecido, para avaliação por uma comissão técnica e do
público participante do evento. É de responsabilidade dos autores colocar e retirar
pôster e ficar atento ao local e horário de apresentação, a comissão organizadora se
responsabilizará pelo apoio técnico (suporte para o pôster).
Quem pode inscrever: trabalhadores da rede de Atenção Psicossocial de Saúde,
podendo envolver a participação de usuários da RAPS, Distrito Federal. O número
máximo de autores por trabalho é de até seis autores. Relator de trabalho pode
estar inscrito em até dois trabalhos, um como relator e no segundo, como autor.
Os trabalhos expostos serão avaliados por uma comissão técnica científica e pelos
participantes do evento. Na sessão de encerramento do evento serão divulgados os
cinco melhores trabalhos. Todas as experiências apresentadas receberão
certificado de apresentação. Serão selecionados os melhores trabalhos para
receber premiação, em duas categorias: prêmio destaque e menção honrosa.
Para a premiação de trabalho destaque serão selecionados três experiências
segundo critérios do comitê científico. E para a menção honrosa serão selecionados
dois trabalhos, os dois mais votados pelo comitê técnico científico e pelo público
participante.

