Regulamento da Seção de Pôsteres SHS 2013

1. A Seção de Pôsteres do Seminário Hospitais Saudáveis - SHS 2013 visa a divulgar trabalhos
acadêmicos e experiências profissionais sobre sustentabilidade no setor saúde. Serão aceitos
trabalhos que se enquadrem em uma das categorias e temas conforme detalhado a seguir.

Categorias:
Categoria A - Pesquisa científica, cujo resumo pode apenas ser submetido por: Estudante
(ensino médio e/ou profissionalizante, de graduação, pós-graduação); Professor (da educação
básica ou técnica, ensino superior e/ou pós-graduação) ou; Pesquisador.
Categoria B - Experiência prática e/ou profissional, cujo resumo apenas pode ser submetido
por: Profissional técnico ou gestor atuando em estabelecimentos de assistência à saúde;
Profissional técnico ou gestor atuando em organizações que fornecem tecnologia, produtos ou
serviços, exceto assistência à saúde ou; Profissional técnico ou gestor atuando em órgão
público de vigilância em saúde ou controle ambiental.

Temas
Conforme texto de referência da Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis (disponível em
http://greenhospitals.net/wp-content/uploads/2012/03/GGHHA-Portugese.pdf)
Tema 1 - LIDERANÇA: Priorizar a saúde ambiental
Tema 2 - SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS: Substituir substâncias perigosas por alternativas mais
seguras
Tema 3 - RESÍDUOS: Reduzir, tratar e dispor de forma segura os resíduos de serviços de saúde
Tema 4 - ENERGIA: Implementar eficiência energética e geração de energia limpa renovável
Tema 5 - ÁGUA: Reduzir o consumo de água e fornecer água potável
Tema 6 - TRANSPORTE: Melhorar as estratégias de transporte para pacientes e funcionários
Tema 7 - ALIMENTOS: Comprar e oferecer alimentos saudáveis e cultivados de forma
sustentável
Tema 8 - PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Prescrição apropriada, administração segura e
destinação correta
Tema 9 - EDIFÍCIOS: Apoiar projetos e construções de hospitais verdes e saudáveis
Tema 10 - COMPRAS: Comprar produtos e materiais mais seguros e sustentáveis

2. Cronograma da Seção de Pôsteres SHS 2013
• Início do prazo para submissão de resumos – 01/julho/2013
• Parecer da análise dos resumos – até 10 dias após a submissão
• Fim do prazo para submissão de resumos – 24:00 horas do dia 26/agosto/2013
• Sessões de pôsteres – 03 e 04 de setembro de 2013
• Publicação dos resumos no site do PHS – a partir de outubro de 2013

3. Regras gerais da Seção de Pôsteres
3.1. Sobre a exposição
• É necessário que pelo menos 1 dos autores faça a inscrição (gratuita) no SHS até
26/agosto/2013, para submeter um resumo à análise.
• Caberá aos autores transportar e fixar seus próprios pôsteres nos horários e locais
indicados pela comissão organizadora.
• A organização do SHS fornecerá local e suportes para fixação dos pôsteres durante o
seminário.
• Os trabalhos aceitos serão programados para exposição nas sessões de pôsteres, durante
os intervalos do seminário nos dias 03 e/ou 04 de setembro de 2013.
• Durante as sessões de pôsteres, ao menos um dos autores deverá permanecer junto ao
seu trabalho para responder a eventuais perguntas dos visitantes.
• Não haverá apresentação oral de trabalhos.
3.2. Sobre a seleção de trabalhos
• Os resumos serão analisados por um corpo de assessores que recomendará à comissão
organizadora do SHS 2013 a aceitação ou rejeição dos trabalhos.
• A comissão organizadora do SHS 2013 é soberana para julgar os trabalhos submetidos e
em nenhuma hipótese caberá recurso sobre sua decisão.
• O número máximo de trabalhos selecionados para exposição será limitado em razão da
disponibilidade de espaço e horários na programação do SHS.
• Os resumos dos trabalhos aceitos serão publicados no site do PHS, a partir de outubro de
2013.
• Caso autorizado pelos autores, a imagem fotográfica de cada pôster será publicada
juntamente com o resumo no site do PHS.
• Ao inscrever seu trabalho, o(s) autor(es) autoriza(m) o PHS a utilizá-lo em publicação
impressa ou digital, inclusive internet, em veículos institucionais e documentos editados
ou em qualquer outra mídia, desde que citada a autoria.
• Apenas os trabalhos aceitos e apresentados (com a presença de pelo menos um dos
autores) na Seção de Pôsteres (de acordo com a programação do SHS) terão direito ao
certificado de participação e à publicação do resumo.
• Serão rejeitados os trabalhos que, a critério da comissão organizadora do SHS,se
traduzam em promoção comercial de determinada marca, produto, serviço ou
organização.
• O PHS, bem como as demais organizações promotoras ou apoiadoras do SHS 2013, não se
responsabilizam por qualquer tipo de patrocínio, custo ou despesa do autor, empresa ou
entidade, seja qual for sua natureza.

4. Normas para submissão de trabalhos para a seção de pôsteres
• Uma mesma pessoa poderá ser autor de até quatro trabalhos submetidos.
• Um mesmo trabalho poderá ter até cinco autores.
• Os trabalhos deverão ser inéditos e representar uma contribuição real ao desenvolvimento
da área da saúde e/ou meio ambiente.
• Todos os trabalhos aceitos deverão ser apresentados no SHS 2013 em forma de pôsteres,
cuja confecção, transporte e instalação serão de responsabilidade dos autores.
5. Como submeter trabalhos à Seção de Pôsteres
• Os trabalhos deverão ser submetidos à comissão organizadora unicamente através dos
resumos enviados por e-mail para postershs2013@hospitaissaudaveis.org.
• Será enviada uma mensagem confirmando o recebimento de cada resumo em um período
de 24 horas.
• O resumo deverá seguir o modelo estabelecido neste regulamento e deverá estar
totalmente contido no corpo da mensagem.
• Mensagens contendo anexos de qualquer tipo serão desconsideradas.
• Não serão aceitas inclusões e/ou exclusões de autores, bem como alterações no trabalho
após a submissão do resumo. Revise atentamente seus dados e resumo antes de enviá-los.
• Cada trabalho submetido deverá ser enviado em uma mensagem individual (uma
mensagem por resumo).
• Dúvidas poderão ser encaminhadas para coordenacao@hospitaissaudaveis.org.
• A informação sobre a aceitação do trabalho será comunicada ao autor, através do e-mail
informado, até 10 dias após o envio da ficha de submissão.
• O prazo para submissão do trabalho termina às 24:00 horas do dia 26/agosto/2013.
6. Os resumos devem seguir as seguintes regras:
• Não incluir figuras, gráficos, tabelas ou texto com formatação especial.
• Usar um parágrafo para cada item listado a seguir, sem deixar linhas em branco entre os
parágrafos.
• Título do trabalho:No máximo 400 caracteres (contando espaços) em letras maiúsculas e
negrito (o título do resumo deverá ser necessariamente o mesmo do pôster).
• Nome(s) do(s) autor(es): No formato “nome + sobrenome”, seguido da identificação da
instituição a que pertence cada autor com até 80 caracteres cada (contando espaços).
Escrever os nomes por extenso, usando caixa alta e baixa. Não inverter os nomes, não
colocar vírgula e não abreviar. Não acrescentar titulações junto ao nome (ex.: dr, eng,
orientador etc.).
• Introdução: No máximo 1000 caracteres (contando espaços). Descrever uma visão geral
sobre o tema com definição dos objetivos do trabalho, sua justificativa e relevância.
• Métodos: No máximo 1300 caracteres (contando espaços). Descrever como o trabalho foi
realizado (procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, documentos, equipamentos,
ambientes, etc.) incluindo, se for o caso, a análise estatística empregada.
• Resultados e Discussão: No máximo 1300 caracteres (contando espaços). Descrição e
discussão dos resultados obtidos.
• Conclusões: No máximo 1000 caracteres (contando espaços). Descrever a conclusão dos
autores com base nos resultados, relacionando-os aos objetivos da pesquisa.
• Autorização legal: Se houver, informar dados da autorização legal (de comitês de ética ou
órgãos ambientais), com até 150 caracteres (com espaços).

Fomento: Se houver, informar a instituição de fomento, com até 150 caracteres (com
espaços) no final do resumo.
• Identificar o tipo de resumo:Opção A - Pesquisa científica; Opção B - Experiência prática
e/ou profissional.
• Identificar o tema do resumo: Tema 1 – LIDERANÇA; Tema 2 - SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS;
Tema 3 – RESÍDUOS; Tema 4 – ENERGIA; Tema 5 – ÁGUA; Tema 6 – TRANSPORTE; Tema 7
– ALIMENTOS; Tema 8 - PRODUTOS FARMACÊUTICOS; Tema 9 – EDIFÍCIOS; Tema 10 COMPRAS.
• Palavras-chave: Informar três palavras-chave, com até 60 caracteres cada (com espaços).
7. Regras para elaboração e exposição dos pôsteres:
• Dimensões entre 0,90 e 1,20 de altura, e entre 0,80 e 0,90 m de largura.
• Os pôsteres deverão ter um cordão na parte superior para que o mesmo seja pendurado.
• Os pôsteres deverão apresentar na parte superior o título, preferencialmente em Arial 66,
seguido do nome dos autores, preferencialmente em Arial 46.
• O pôster deverá ser fiel ao conteúdo do resumo aprovado, contemplando claramente os
mesmos objetivos, métodos,resultados e conclusões.
• Afixação e retirada dos pôsteres será responsabilidade dos próprios autores, e deverá ser
feita nos locais identificados com o código do trabalho.
• A retirada dos pôsteres deverá ser feita na quarta-feira, 04/09/13 entre às 16h00 e 18h00. A
Comissão Organizadora se reserva o direito de descartar os pôsteres que permanecerem
no local depois deste período.
8. A comissão organizadora do SHS 2013 é responsável por julgar e decidir qualquer questão
não prevista nesse regulamento.

