


O 6º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Sáúde: Em busca do 

novo normal acontecerá pela modalidade online, no período de  01 a 05 de  

novembro de 2021, e tem como público-alvo gestores de instituições de saúde, 

profissionais da assistência, pesquisadores, residente, estudantes e profissionais de 

qualidade e segurança em saúde.

A exposição de trabalhos científicos faz parte das atividades do fórum e oferecerá 

aos autores a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos e projetos com os 

demais participantes do evento. 

Os trabalhos não deverão fazer propaganda de produtos ou serviços. Para essa 

finalidade, o evento contará com espaços específicos para exposição e 

relacionamento. Para mais informações e condições sobre as áreas comerciais, entre 

em contato através do e-mail forumlatam@einstein.br. 

SUBMISSÃO DE RESUMOS
Visão geral

https://www.eventweb.com.br/sibe2021/home-event/main.php
mailto:eventoscientificos@einstein.br


Cronograma

30 de setembro de 2021

Data final para submissão do resumo

Até 15 de outubro de 2021

Comunicação do resultado de aceite do resumo

22 de outubro de 2021

Data final para envio da apresentação final

01 a 05 de novembro de 2021

Exposição do trabalho em pdf na plataforma de transmissão do evento



Regras e diretrizes para submissão de resumos

• Para garantir que seu resumo receba a devida consideração científica, não 

deixe de submetê-lo à modalidade apropriada. As categorias disponíveis são:

• Construindo a nova era com valor

• Atenção Primária & Saúde Populacional 

• Equidade

• O autor que for apresentar um resumo aceito deverá estar inscrito para 

participar do 6º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde.

Categorias 

Título do resumo

Inscrição

• O resumo deve ter um título curto e específico (sem abreviações) que indique a 

natureza da investigação.

Nome do(s) autor(es)

• O autor apresentador é designado como o autor principal/apresentador. Você 

pode reorganizar a ordem dos autores; no entanto, liste sempre o autor sênior 

por último.

• Se o nome de um autor aparecer em mais de um resumo, ele deve ser idêntico 

em cada resumo. 

• Adições ou exclusões de nomes de autores não são permitidas após aprovação 

do resumo.

Dados do resumo

• Descreva brevemente os objetivos do estudo, a menos que eles estejam 

contidos no título. 

• Inclua uma breve declaração sobre a metodologia, se pertinente. 

• Apresente os resultados do estudo com detalhes suficientes para apoiar as 

conclusões. 

• Os resumos não devem descrever pesquisas nas quais a identidade química 

ou fonte do reagente é propriedade ou não pode ser revelada.

• Não reescreva o título do resumo ou os nomes e instituições dos autores. 

• Use os nomes genéricos dos medicamentos. 

• Os autores não devem "dividir" os dados para criar vários resumos a partir de 

um. Se for julgado que ocorreu tal divisão, as pontuações prioritárias dos 

resumos relacionados serão reduzidas.

• Abreviações padrão podem ser usadas indefinidamente. Abreviações não 

padronizadas (mantidas a um mínimo) devem ser colocadas entre parênteses 

após o primeiro uso da palavra ou frase abreviada.

• Não inclua referências, créditos ou apoio financeiro.

• Não inclua nomes ou informações pessoais de qualquer paciente que 

participe do estudo ou teste.

• Os resumos são limitados a 500 palavras. Título ou autores não estão inclusos 

nessa contagem. 

Revisão do resumo

• Revise os resumos cuidadosamente para evitar erros. Os resumos não podem 

ser revisados após sua aprovação.



Regras e diretrizes para submissão de resumos

• A avaliação dos resumos é feita às cegas e os resumos são selecionados com 

base no mérito científico e/ou na inovação em qualidade e segurança.

• A notificação do status de aceitação dos resumos será enviada por e-mail aos 

autores apresentadores até o dia 15 de outubro de 2021. 

• Certifique-se de que o e-mail fornecido seja correto, pois todas as 

comunicações serão realizadas por e-mail.

Aceite do resumo

Apresentação do resumo

• O arquivo em PDF de todos os trabalhos aprovados serão disponibilizados pela 

plataforma de transmissão do evento e ficarão disponíveis para consulta e 

download de todos os participantes.

• Não haverá apresentação oral dos e-posters.

• As diretrizes para confecção do arquivo final serão fornecidas aos autores após 

comunicação de aceite do resumo.

Premiação

• Serão premiados os trabalhos classificados em 1º lugar em cada categoria 

(Construindo a nova era com valor / Atenção Primária & Saúde Populacional/ 

Equidade)

• Os trabalhos premiados serão apresentados  durante a programação do 

evento, em data e horário a serem especificados no programa oficial do 

evento.

• Espera-se que o vencedor faça um discurso de três a cinco minutos para 

destacar a importância de seu resumo.

• A organização do fórum enviará posteriormente aos autores apresentadores 

dos trabalhos premiados as instruções para conexão no dia da apresentação.

• A apresentação ao vivo poderá ser realizada em Português, Inglês ou 

Espanhol.

• Os três trabalhos vencedores receberão premiação no valor de R$ 3.000 (cada 

trabalho)

• No caso de transferência bancária internacional, os valores de 

impostos serão deduzidos da premiação. 

Informações sobre prêmios/critérios de elegibilidade

• As candidaturas serão julgadas com base nos seguintes critérios:

• Avaliação do resumo apresentado

• Originalidade

• Impacto na qualidade e segurança do paciente

• Reprodutibilidade do estudo



A seguir listamos algumas sugestões que buscam orientar os autores sobre as 

melhores práticas para submissão 

MELHORES PRÁTICAS
Submissão de resumos

Título

Na medida em que os dados permitirem, tornar o título dinâmico e conclusivo, ao 

invés de descritivo. Devem ser usados títulos explícitos demonstrando os achados 

(não "Investigações de...", "Estudos de...", etc.)

Estrutura

Os resumos devem conter seções com as seguintes identificações: Introdução, 

Hipótese, Metodologia, Resultados e Conclusões.

Modalidade

Certifique-se de selecionar a modalidade correta de resumo. A seleção da 

modalidade determina qual equipe avaliará o resumo. Se você selecionar a 

modalidade apropriada, seu resumo será avaliado por especialistas da modalidade 

em que foi submetido, utilizando-se o processo de avaliação às cegas.

https://www.eventweb.com.br/sibe2021/home-event/main.php


Erros comuns

1. Falha em afirmar a hipótese. Aconselhamos uma declaração formal como: 

"Avaliamos a hipótese de que...".

2. Falha em declarar uma conclusão. Encorajamos uma frase final que diga: "Em 

conclusão...".

3. Uso excessivo de abreviações. Todas as abreviações, exceto as mais padronizadas, 

devem ser definidas, e a maioria dos resumos deve ter menos de 3 abreviações.

Problemas a serem evitados

1. Erros tipográficos.

2. Referências citadas no resumo.

3. Não fornecer um contexto ou uma declaração de relevância que forneça a 

fundamentação de seu estudo.

4. Gráficos complexos. Os gráficos simples de linha ou de barra são os mais 

apropriados. Verifique que o tamanho da fonte esteja em um tamanho adequado 

em cada eixo para ser visível. Verifique uma versão impressa do resumo antes de 

enviar.

5. Trabalho em duplicata.

Lembre-se: 
Certifique-se de que seu resumo seja claro, conciso e siga todas as regras. Mostre seu
resumo a um colega antes da submissão e, se necessário, faça as devidas modificações.
Um novo olhar ajudará a detectar quaisquer erros e garantirá que o pacote final esteja
pronto para a submissão.

https://www.eventweb.com.br/sibe2021/home-event/main.php

