SESSÃO PÔSTER
Durante o CONAHP 2019, a Anahp também promoverá a Sessão de Pôster com a
finalidade de disseminar as melhores práticas do setor saúde para o mercado.
Participe e compartilhe a sua experiência!
REGULAMENTO

TEMA CENTRAL DO EVENTO:
SAÚDE BASEADA EM VALOR: O PAPEL DO HOSPITAL COMO INTEGRADOR DO
SISTEMA
“Promover qualidade e resultados por meio de uma assistência qualificada e de baixo
custo”, este é o principal objetivo do conceito Saúde Baseada em Valor, discutido no
mundo todo nos últimos tempos. Os sistemas de saúde precisam de mudanças
imediatas, e suas ações precisam buscar uma saúde de ótima qualidade ao paciente com
menores custos, melhores desfechos e menores riscos. Mas como devemos enxergar
“valor” na saúde? É uma medida subjetiva ou é possível equacioná-la? Quais as
iniciativas já existentes neste sentido e quem têm apresentado resultados importantes
para o sistema?
EIXOS

EXPERIENCIA DO PACIENTE
Entender a experiência do paciente é um passo-chave na mudança em direção ao
cuidado centrado no paciente. Analisando vários aspectos da experiência, pode-se
avaliar até que ponto os pacientes estão recebendo cuidados que são respeitosos e
respondem às preferências, necessidades e valores individuais. Avaliar a experiência
do paciente, juntamente com outros componentes, como a eficácia e a segurança dos
cuidados é essencial para fornecer uma imagem completa da qualidade dos cuidados
de saúde. Os trabalhos a serem inscritos nesta sessão devem apresentar iniciativas
relacionadas à experiência do paciente, desenvolvidas, implementadas e com
resultados concretos para as instituições. Estas ações podem estar relacionadas, por
exemplo, à cultura organizacional, engajamento, comunicação, humanização, entre
outros.
MODELOS ASSISTENCIAIS
A discussão sobre um modelo assistencial que priorize a entrega de valor para o
paciente, levando em conta a sua experiência e a redução de custos para o setor,
é premente no mercado de saúde no mundo todo. O objetivo desta sessão é conhecer
as diferentes iniciativas implementadas no mercado que contemplem modelos

assistenciais diferenciados, por exemplo, sistemas integrados ou redes de atenção à
saúde, modelos assistenciais baseados em novas formas de remuneração
(desfechos, bundles, etc).
INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
A saúde é um setor extremamente fragmentado, carente de informações,
interoperabilidade, e que paga um preço alto por essa desorganização. Nesta sessão, a
ideia é conhecer iniciativas bem-sucedidas que corroboram para um melhor acesso à
informação, comunicação com o paciente, interoperabilidade, entre outros.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

•

Relevância (contribuição ao conhecimento existente);

•

Consistência do objeto abordado e sua relação com o tema e/ou suas
dimensões;

•

Características do resumo: organização, capacidade de síntese e clareza da
apresentação;

•

Apresentação de resultados evidenciáveis.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO PARA AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DO PÔSTER:
•

Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail. Utilize somente o sistema de
inscrição online para o envio dos trabalhos;

•

Não haverá apresentação oral; os trabalhos aprovados serão expostos
digitalmente durante o congresso e publicados no site do evento.

•

Cada relato poderá conter, além do autor principal, até 03 (três) coautores.

•

A comissão de Seleção de Trabalhos é soberana no direito de selecionar,
avaliar, aceitar ou recusar trabalhos para apresentação;

•

Modificações no conteúdo do trabalho, nomes de coautores, apresentadores e
autores deverão ser realizadas durante o prazo de inscrição do trabalho
diretamente no sistema de inscrição.

•

O texto do resumo não deve exceder 2.400 caracteres com espaços;

•

O resumo deve ser objetivo, conciso e apresentar as informações essenciais em
suas diferentes sessões. *(Sessões Sugeridas: introdução, objetivos, método,
resultados e conclusão);

•

Não será permitida a utilização de gráficos ou tabelas no resumo. Estes
recursos devem aparecer somente no Pôster Digital a ser submetido no sistema
depois da APROVAÇÃO;

•

O resumo deve ser objetivo, conciso e apresentar as informações essenciais em
suas diferentes sessões. *(Sessões Sugeridas: introdução, objetivos, método,
resultados e conclusão);

•

É necessário apresentar resultados no texto do resumo. (Afirmações como:
"resultados serão apresentados" e ou "dados serão analisados" não serão
considerados, e neste caso o resumo será reprovado);

•

Será disponibilizado certificado digital para todos os autores dos trabalhos
aprovados. Os nomes serão impressos assim como foram informados no
momento da inscrição e poderão ser acessados através do link que será
divulgado no site do evento;

•

A data limite para inscrição dos resumos será dia 31 de agosto 2019.

CRONOGRAMA
•
•
•
•
•

31 de agosto: Data limite para inscrição e envio de resumos
30 de setembro: Término das avaliações
Até 05 de outubro: Retorno aos autores
Até 25 de outubro: Envio da arte digital do e-pôster
26 a 28 de novembro: Exposição de pôsteres aprovados

PREMIAÇÃO
1º lugar:
A definir

2º lugar:
· A definir

3º lugar:
· A definir

SEU TRABALHO FOI APROVADO? PARABÉNS!

Veja a seguir informações sobre a segunda etapa:
•

Os Pôsteres serão expostos em TV’s digitais em um local específico para a
Sessão Poster. Cabe aos autores providenciarem o arquivo dentro do prazo e

formato estabelecidos conforme item abaixo. Não é necessário imprimir o
pôster a exposição no Congresso.
•

Na segunda fase de submissão, apenas os trabalhos APROVADOS para
apresentação eletrônica na sessão E-Posters, devem enviar o arquivo digital
para exposição e concorrer ao prêmio de "Melhor Pôster".

•

O trabalho deve ser encaminhado no formato retrato.

•

O não envio do documento no prazo a seguir assinalado inviabilizará a sua
exposição e, consequentemente, que concorra ao prêmio na categoria E-Poster.

•

Os trabalhos selecionados para exposição deverão ser enviados através do
sistema online de inscrição em formato PDF até o 20 de outubro de 2019.

•

Os autores têm total liberdade de escolher o editor gráfico que preferirem para
a confecção do E-poster: CorelDraw, Adobe Photoshop, etc. O arquivo do pôster
deverá ser inserido no sistema na extensão "PDF”.

•

O tamanho total da imagem será de 1080 (largura) x 1920 (altura), que é a
capacidade máxima de resolução das TVs Full HD, onde será apresentado o
pôster. Respeitar margens superior, inferior, direita e esquerda com no mínimo
50 pixels para não haver problema com as molduras das TVs durante a exibição.
Para aqueles que não têm familiaridade com outros softwares, segue o passo a
passo para utilização do programa Power Point.
ELABORAÇÃO DO E-POSTER EM POWER POINT:

•

Abra o programa Power Point, clique em DESIGN e em CONFIGURAR PÁGINA.

•

Na janela CONFIGURAR PÁGINA, no item "Slides dimensionados para", faça a
opção: PERSONALIZAR e altere os dados de largura e altura para: LARGURA =
28,58 cm e ALTURA = 50,8 cm

•

O SLIDE PASSA AUTOMATICAMENTE PARA O FORMATO RETRATO

•

Clique em confirmar e poderá editar o seu slide, inserindo os dados referentes
ao seu trabalho no formato retrato.

•

As margens direitas, esquerda, superior e inferior deverão ser de, no mínimo,
1,43cm no formato de arquivo PPT (que equivale a aproximadamente 50 pixels).

•

Salve o arquivo em PDF. Importante: o arquivo não pode ultrapassar 10 Megas.

