
 
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
1. Visão Geral  

Desde 2015, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em parceria com o 
Institute for Healthcare Improvement (IHI), vem desenvolvendo projetos e ações com o objetivo 
de melhorar o atendimento à saúde em termos de qualidade e segurança. Compondo o conjunto 
dessas iniciativas, o Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde chega este 
ano à sua sétima edição e tem como missão engajar líderes e profissionais da saúde de diversos 
países da América Latina na discussão de questões fundamentais no cenário atual da saúde. 
Neste ano, o fórum tem como tema central do evento “Muito além do ESG”, termo que foi 
cunhado em 2004 em um relatório feito pelo Pacto Global, braço da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que tem o objetivo de engajar empresas e organizações na adoção de princípios 
Ambientais (Environmental, E), Sociais (Social, S) e de Governança (Governance, G). 
 

2. Exposição de trabalhos 

A exposição de trabalhos faz parte das atividades e oferecerá às organizações a oportunidade 
de compartilharem suas estratégias de melhoria e comemorarem seus sucessos com os 
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. 
 
 

3. Critérios para submissão de trabalhos 

• O autor que for expor um resumo aceito deverá estar inscrito para participar do  
7º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde. 

• A identificação dos autores deverá conter o nome, sobrenome, instituição e contato do 
autor correspondente, incluindo e-mail. 

• O resumo deverá contemplar até 3.000 caracteres. 

• Os trabalhos deverão ser inscritos em uma das categorias abaixo: 
 

Ambiente: refere-se às práticas da empresa ou entidade voltadas ao meio ambiente. 
Entram aqui temas como sustentabilidade, gestão de resíduos (reciclagem e 
reaproveitamento de insumos), práticas que adotem uma abordagem preventiva, 
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responsável e proativa aos desafios ambientais, responsabilidade socioambiental, 
desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis. São temas 
desta categoria: benefícios do meio ambiente na geração de saúde, desperdício no 
sistema de saúde, impacto climático na saúde e impacto do sistema de saúde no 
clima. 

 
Social / Equidade e Experiência do colaborador/ Saúde populacional: relaciona-se 
à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol da 
comunidade e sociedade. Majoritariamente se refere a temas como: Diversidade e 
Inclusão, Equidade (quíntupla meta), Saúde Baseado Em Valor, Impacto Social de 
Políticas Públicas, Acesso a Saúde, Resiliência, Alegria no trabalho, Habilidades Não 
Técnicas (Soft Skills), Engajamento Corpo do Clínico e Saúde Corporativa. 
 
Governança e Valor em Saúde: está ligado às políticas, processos, estratégias e 
orientações de administração das empresas e entidades. No contexto das 
Instituições de saúde, podemos citar a governança cooperativa, liderança de alto 
impacto, organização de equipes, segurança psicológica, tecnologia em saúde e uso 
de dados na saúde. 
 
Muito além do ESG e Experiência do Cuidado: damos ênfase às outras demandas 
do serviço de saúde, onde contemplamos a saúde materna, da criança e do idoso, 
segurança do paciente, cirurgia segura, paciente crítico, deterioração clínica, 
cuidado integrado, oncologia e administração de medicamentos. Além disso, 
também há temas como modelo de melhoria, transformação digital e telemedicina. 
 

• Os trabalhos deverão ser formatados conforme a seguinte estrutura, baseada na 
metodologia de escrita SQUIRE 2.01 - Standards for Quality Improvement Reporting 
Excellence. As diretrizes SQUIRE são feitas para relatos que descrevem trabalhos feitos 
em nível de sistema para melhorar/aprimorar a qualidade, a segurança, e o valor dos 
cuidados em saúde, bem como descrever os métodos utilizados para comprovar que os 
resultados foram provenientes da(s) intervenção(ões). Abaixo seguem os tópicos 
obrigatórios e número de caracteres para a submissão do resumo: 

▪ Título 
▪ Introdução e objetivo 
▪ Método 

▪ Resultados  

▪ Conclusão 
▪ Referências 
 

 
1 SQUIRE 2.0 - Ogrinc G, Davies L, Goodman D, Batalden PB, Davidoff F, Stevens D. SQUIRE 2.0 (Standards for QUality Improvement Reporting Excellence): Revised publication 
guidelines from a detailed consensus process. BMJ Quality and Safety. Online first, September 15, 2015. Disponível 
em:http://www.squirestatement.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=69&documentFormatId=76&vDocLinkOrigin=1&CFID=36060281&CFTOK
EN=61aa839120318d30-98D064AB-1C23-C8EB-802D8BD14C8CE834 

 

http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/09/10/bmjqs-2015-004411.full?sid=a89deb16-b7c0-402c-b04f-a998b0b1c5fb
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http://www.squirestatement.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=69&documentFormatId=76&vDocLinkOrigin=1&CFID=36060281&CFTOKEN=61aa839120318d30-98D064AB-1C23-C8EB-802D8BD14C8CE834
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Para maiores detalhes sobre o conteúdo de cada tópico CLIQUE AQUI para 
consultar as diretrizes de submissão de trabalhos. 

 

• Para trabalhos que tenham o número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, o 
autor deverá informá-lo.  

• Não enviar figuras, gráficos ou tabelas nos resumos. Esses recursos poderão ser 
inseridos na apresentação final de seu trabalho; 

• Compete à Comissão Científica do evento aprovar ou reprovar o resumo submetido, em 
caráter irrevogável; 

• O tema do trabalho deverá estar relacionado aos temas do evento. Caso não tenha 
relação, poderá não ser aceito; 

• Os trabalhos finalistas serão selecionados para apresentação oral em sessões específicas 
que farão parte do programa do Fórum; 

• Os melhores trabalhos poderão ter seus autores convidados a apresentar em sessões 
específicas conforme agenda definida pela comissão organizadora do evento. 

 

4. Informações importantes 

 

• Certifique-se de que todas as informações submetidas estejam completas e atualizadas, 
uma vez que não será permitido editá-las após o aceite do trabalho; 

• O trabalho será apresentado em formato de pôster eletrônico; 

• O trabalho poderá ser submetido e apresentado em Inglês, Português ou Espanhol; 

• Ao submeter um trabalho, o sistema encaminhará um e-mail automático de 
confirmação; 

• Os autores dos trabalhos aceitos receberão um template para formatação do arquivo 
final; 

• O responsável pela submissão poderá acompanhar o processo de submissão e avaliação 
do trabalho pelo site do evento; 

 

5. Cronograma  

 

Atividade Data 

Data final de submissão do resumo 10 de julho de 2022 

Comunicado de aceite do resumo 05 de agosto de 2022 

Data final para envio do arquivo do pôster eletrônico 15 de agosto de 2022 

Exposição do pôster eletrônico no evento 12 a 15 de setembro de 2022 

Premiação 14 de setembro de 2022 

 
 

https://031632b3-833b-4431-8193-99c265a980dd.usrfiles.com/ugd/031632_301463d3583043ef8f0a8e8bc69e0bac.pdf


 
 

6. Critérios para aceitação de trabalhos 

Somente serão aceitos os trabalhos que atenderem a todos os requisitos abaixo descritos: 
 

• Serão aceitos somente trabalhos enviados através da plataforma oficial de submissão; 

• Submissão do resumo até o dia 10 de julho de 2022; 

• A estrutura do resumo deverá atender aos itens correspondentes à categoria e à 
formatação pré-determinada conforme descrito nos critérios para submissão; 

• Ter qualidade e teor científico; 

• Atender aos aspectos éticos e legais da profissão e de pesquisa.  
 

7. Aceitação e exposição dos trabalhos aprovados 

• Será enviado comunicado sobre o aceite do resumo até o dia 05 de agosto de 2022. 
Certifique-se de que o e-mail fornecido esteja correto, pois todas as comunicações serão 
realizadas por e-mail. 

• Após o aceite do trabalho, não será permitido editar qualquer informação do conteúdo 
ou inclusão/retirada de autores; 

• As diretrizes para confecção do arquivo final serão fornecidas aos autores no 
comunicado de aceite do resumo.  

• O arquivo final, com o layout que será utilizado para a exposição no evento, deverá ser 
enviado até o dia 15 de agosto de 2022. Caso não seja enviado até essa data, o trabalho, 
ainda que aprovado, poderá não ser exibido; 

• A exibição dos trabalhos aprovados durante o evento será realizada em pôsteres 
eletrônicos em uma área reservada para essa atividade. Os e-pôsteres ficarão 
disponíveis durante todo o horário da programação do evento.  

 
Distribuição de materiais 

• Devido à restrição de espaço, não haverá mesas de suporte e a distribuição de materiais 
impressos não é recomendada. Caso tenha apostilas, catálogos ou outras informações 
que julgue útil aos interessados em seu projeto, sugerimos que colete cartões de visita 
para envio de informações e materiais após o evento.  

 
Layout 

• Busque criar um layout atrativo que desperte a atenção do participante para o seu 
trabalho e comunique com clareza os principais pontos da apresentação. Antes de 
elaborar sua apresentação, atente-se às normas obrigatórias de formatação. 

• O uso criativo de figuras, gráficos, cores, títulos, dentre outros, podem despertar a 
atenção do participante para o seu trabalho, possibilitar uma rápida conversa e auxiliar 
na comunicação da mensagem desejada. Evite apresentar o seu trabalho apenas em 
formato de texto, o que pode torná-lo carregado aos olhos dos participantes. Se a 



 
 

mensagem puder ser comunicada com números, imagens, gráficos ou outros recursos, 
faça-o com a moderação necessária para não o poluir visualmente. 

 

8. Premiações 

1. Introdução 
Com o objetivo de reconhecer projetos submetidos ao evento, ao final do 7º Fórum 

Latino-Americano de Segurança em Saúde 2022 haverá um momento destinado a 
premiação de 4 (quatro) trabalhos avaliados pela Comissão Julgadora como melhores no 
ranking geral, sendo eles:  

▪ Prêmio Júlia Lima (premiação máxima do evento) 
▪ 1º lugar: voucher de R$ 6.000,00*  
▪ 2º lugar: voucher de R$ 3.000,00*  
▪ 3º lugar: voucher de R$ 1.500,00*  

 
2. Critérios gerais de elegibilidade 

Poderá concorrer os trabalhos submetidos ao 7º Fórum Latino-Americano de Qualidade e 
Segurança em Saúde que atendam aos seguintes critérios: 
▪ Obedecer às regras e orientações gerais exigidas neste regulamento (subtítulo 3 a 5, pág. 1 

a 4). 
▪ Ser um projeto aplicado a qualquer uma das categorias: Ambiente e Saúde populacional, 

Social, Equidade e Experiência do Colaborador, Governança e Valor em Saúde, Muito além 
do ESG e Experiência do Cuidado. 

▪ Possuir indicadores de resultado que demonstrem a efetividade e sustentabilidade do 
trabalho. 

▪ Obter a maior nota no ranking dos trabalhos avaliados através de um formulário particular 
(não divulgável ao público externo) para a avaliação da Comissão Julgadora. 

▪ Na cerimônia de premiação é obrigatória a presença de no mínimo 1 (um) autor ou 
representante presencial para o recebimento do prêmio. Na ausência desse representante 
a premiação será concedida ao próximo trabalho com melhor avaliação no ranking geral. 

▪ O trabalho vencedor do Prêmio Júlia Lima no dia do evento é ilegível a premiação de 1º, 2º 
ou 3º lugar por se considerar o Prêmio Júlia Lima superior a essa sessão (maiores 
informações sobre essa premiação estão descritas no subtítulo 8.1, pág. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
*o valor da premiação será equivalente a moeda local BRL 

  



 
 

3. Avaliação dos trabalhos 
Todos os trabalhos recebidos serão avaliados pela Comissão Julgadora através de um 

instrumento particular (não divulgável ao público externo) considerando os seguintes macro- 
critérios: 
 

# CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS 
1 Originalidade e desenvolvimento do projeto por meio de metodologia técnica-científica  
2 Impacto dos resultados no local onde foi realizado o trabalho 

3 Impacto sistêmico do trabalho na organização/instituição/sociedade 

4 Envolvimento do paciente, cliente, colaborador ou usuários do sistema 

 

  



 
 

8.1 Prêmio Júlia Lima  

1. Introdução 
Projeto Destaque em Segurança do Paciente Júlia Lima 

Em 2015 o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) registrou a ocorrência de um evento 
adverso grave que seria um marco em seus trabalhos de qualidade e segurança do paciente. 
Nesse ano, uma paciente jovem bailarina de 27 anos, Júlia Lima, sofreu um evento adverso grave 
ao longo de seu tratamento, vindo a falecer. Nessa ocasião o Einstein se uniu aos familiares para 
que ações fortes fossem implantadas no hospital, propondo melhorias na solução e prevenção 
da ocorrência de outros eventos adversos com danos evitáveis durante a prestação de cuidados 
à saúde. Entre as medidas adotadas está o Conselho Consultivo Júlia Lima estabelecido pelos 
pais e irmãos da Júlia, constituído por amigos da família e representantes do HIAE, com a 
finalidade de engajar a sociedade e os profissionais na causa pela segurança do paciente. Uma 
das propostas deste Conselho foi a criação do Prêmio Júlia Lima, cujo objetivo é reconhecer e 
incentivar profissionais e alunos da área da saúde no desenvolvimento de melhorias em prol da 
segurança dos pacientes através da redução de riscos ou eventos adversos nos serviços de 
saúde.  

O Prêmio Júlia Lima refere-se à premiação máxima do evento destinado ao melhor 
projeto dentre todos os submetidos ao fórum. 

A primeira premiação ocorreu em 2019 e retornou em 2022, após 2 anos de pandemia 
da COVID-19 com melhor controle da transmissibilidade do vírus e redução da morbi-
mortalidade advindas do aperfeiçoamento do conhecimento no manejo da doença, além dos 
benefícios trazidos pela imunização em massa. Dessa forma, vivemos um momento atual de 
maior segurança para eventos presenciais e melhor qualidade de interação entre os indivíduos. 
Para maiores informações, acesse ao site: https://www.einstein.br/premiojulialima  
   
2. Organização 

O Prêmio Júlia Lima é organizado pela Sociedade Brasileira Israelita Beneficente Albert 
Einstein (SBIBAE), sociedade filantrópica sem fins lucrativos inscrita no CNPJ 60.765.823/0001-
30, com sede na Avenida Albert Einstein, 627, Morumbi, na cidade de São Paulo, no estado de 
São Paulo.  
 
3. Patrocínio 

A premiação será patrocinada pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein 
(SBIBAE). 
 
4. Sobre a Comissão Julgadora 
▪ Caberá à Comissão Julgadora avaliar e julgar os trabalhos enviados e apresentados. 
▪ Para a avaliação dos trabalhos será utilizado um instrumento particular oficial (não 

divulgável ao público externo) com critérios a serem considerados e pontuados 
individualmente. 

▪ A Comissão Julgadora será responsável por esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem na 
interpretação deste regulamento. 

https://www.einstein.br/premiojulialima


 
 

5. Critérios de elegibilidade ao Prêmio Júlia Lima 
Será aplicada pela Comissão Julgadora uma segunda avaliação aos trabalhos elegíveis ao 

Prêmio Júlia Lima. Podem concorrer a este prêmio somente trabalhos que atendam os seguintes 
critérios: 
▪ Obedecer às regras e orientações gerais exigidas neste regulamento (subtítulo 3 a 5, pág. 1 

a 4)  
▪ Ser um projeto aplicado para a melhoria da segurança do paciente, como por exemplo 

projetos que visem a redução de riscos assistenciais, eventos adversos, entre outros. 
▪ Possuir indicadores de resultado que demonstrem a efetividade e sustentabilidade do 

trabalho. 
▪ Obter a maior nota no ranking entre todos os trabalhos submetidos considerados no 

formulário de avaliação da Comissão Julgadora. 
▪ São considerados ilegíveis a essa premiação os projetos realizados por profissionais da 

SBIBAE. 

▪ Os trabalhos receberão pontuação de acordo com os seguintes macro critérios 
estabelecidos a partir do acrônimo do Código JULIMA: 
 

CÓDIGO JULIMA MACRO CRITÉRIOS 

Junte-se à nossa causa para prevenir erros e salvar 

vidas. 

Impacto dos resultados na melhoria da 
segurança dos pacientes  

Utilize os seus conhecimentos para promover 

melhor cuidado e experiência para os pacientes. 

Impacto na melhoria do cuidado através do uso 
de Prática baseada em evidências científicas; 
Implementação de bundles; Desenvolvimento 
de Pesquisa; Inovação e Tecnologia; Melhorias 
baseadas em dados; Melhorias relacionadas a 
capacitação dos profissionais de saúde 

Lembre-se de parar e escutar a voz do paciente e 

seus familiares. 

Impacto do cuidado centrado no 
paciente/família; Melhorias provenientes da 
VOZ do PACIENTE; Paciente e Família como 
membro do time de trabalho; Decisão 
compartilhada; Educação do Paciente 

Informe seus pacientes e familiares sobre as 

indicações, riscos e resultados esperados do 
tratamento. 

Impacto no Engajamento dos profissionais de 
saúde; Experiência do profissional de saúde 
(Joy in Work); Melhorias para a Segurança dos 
profissionais de saúde 

Mantenha-se atento. Compartilhe suas dúvidas, 

ouça os seus pares, peça uma segunda opinião e 
seja proativo. Considere a hipótese de estar 
errado. 

Impacto na redução de riscos e melhoria na 
gestão proativa da segurança dos pacientes 

Adote um comportamento humano, humilde e 

empático 

Impacto na Experiência do Paciente e Equidade 
dos Serviços de Saúde 



 
 

 
6. Critérios de desempate 

Na vigência de empate no ranking dos trabalhos poderá ser aplicado critérios internos 
(não divulgados ao público externo) para o desempate e definição do trabalho vencedor. 

 
7. Premiação 

Este ano, a premiação ocorrerá ao final do 7º Fórum Latino-Americano de Segurança em 
Saúde 2022 com a divulgação ao vivo de 1 (único) trabalho vencedor do Prêmio Júlia Lima, 
destinado ao melhor projeto de destaque entre todos os submetidos e apresentados no evento.  

Na cerimônia de premiação é obrigatória a presença de no mínimo 1 (um) autor 
presencial ou representante que receberá os seguintes prêmios:  

▪ Três (3) réplicas da estatueta da bailarina Júlia Lima entregue pela família da 
paciente 

▪ Três (3) inscrições para o curso de Especialista em Ciência da Melhoria do Institute 
for Healthcare Improvement (IHI) 

▪ Três (3) notebooks  
 
 

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

Será seguida a regulamentação, boas práticas e lei que envolvam a proteção de dados 

pessoais e privacidade contidas na Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que 

dispõe sobre privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil segundo a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). 

A utilização dos dados pessoais será exclusivamente para as finalidades previstas neste 

Edital e serão tratados pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein com 

respeito aos princípios previstos na LGPD, bem como mediante a indicação de uma base legal 

válida e serão armazenados pelo prazo necessário para o cumprimento de eventuais obrigações 

legais e para o atendimento das finalidades previstas neste Edital.  

 

 


