SESSÃO PÔSTER
Durante o 6º CONAHP, a Anahp também promoverá a Sessão de Pôster com a
ﬁnalidade de disseminar as melhores prá cas do setor saúde para o mercado.
Par cipe e compar lhe a sua experiência!
REGULAMENTO
TEMA CENTRAL DO EVENTO:
EFICIÊNCIA: COMO O COMBATE AO DESPERDÍCIO IRÁ TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

Os custos de saúde crescem em escala global, ao mesmo tempo em que os governos e
sistemas de saúde enfrentam a di cil missão de oferecer saúde de boa qualidade para todos.
Soma-se a isso, uma população que envelhece enquanto acumula uma série de condições
crônicas ao longo da vida, e o resultado é uma equação di cil de ser resolvida. Uma das
possíveis respostas talvez esteja dentro das próprias ins tuições de saúde. Dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que de 20% a 40% de todos os gastos de saúde
são desperdiçados por ineﬁciência. De acordo com a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o desperdício dentro das ins tuições de saúde está nos
eventos adversos, no excesso de diagnós co, nos atendimentos de emergência inadequados, e
na área administra va das ins tuições, onde as despesas variam em até seis vezes sem
qualquer comprovação de desempenho.

EIXOS
EIXO 1:
EFICIÊNCIA EM CUIDADOS CLÍNICOS
O desenvolvimento da tecnologia em Saúde fez nascer um novo perﬁl de paciente. Ele tem
mais acesso à informação e, por isso, torna-se mais consciente e exigente em relação à sua
qualidade de vida. Diante dessa realidade, as organizações de Saúde devem construir modelos
de eﬁciência em cuidados clínicos que levem em consideração o paciente como o centro do
cuidado.
A entrega de valor, bem como a garan a da segurança do paciente e a redução dos eventos
adversos, fazem parte da ro na atual da assistência. Médicos, equipe assistencial, operadoras e
demais ins tuições que compõem o sistema de Saúde são todos responsáveis pelo combate ao
desperdício. É a união que levará o setor à eﬁciência em cuidados clínicos, sem deixar de ter o
paciente como foco de sua razão de exis r.

EIXO 2:
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
A mesma eﬁciência que se espera em cuidados clínicos deve estar presente também na ro na
operacional das organizações de Saúde. Não há mais espaço para a desconﬁança. A
transparência das informações é a meta do sistema, de forma a solucionar os gargalos que
representam o desperdício na administração do cuidado.
A discussão deve passar especialmente pelos desaﬁos e tendências para uma gestão mais
eﬁciente da cadeia de suprimentos, além da mudança do modelo de remuneração. Medir a
qualidade da assistência fará parte da ro na das ins tuições - e, para isso, a TI em Saúde
precisará se reinventar, assim como a gestão de pessoas, alinhadas à estratégia da organização.

EIXO 3:
GOVERNANÇA

Quando o assunto é combate ao desperdício, os desaﬁos das organizações vão muito além da
assistência. A primeira mudança necessária está na formação dos proﬁssionais, que precisam
desenvolver a visão exigida pela Saúde do século XXI., e ainda lidar com as nuances de um
setor extremamente regulado - e os desaﬁos de garan r a eﬁciência em meio a esse cenário.
Por isso mesmo, a maturidade de governança e compliance torna-se mandatória para
promover a transformação que irá, de fato, reduzir o desperdício no sistema de Saúde como
um todo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
●

Relevância (contribuição ao conhecimento existente);

●

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

●

Caracterís cas do resumo subme do no que se refere à 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 via correios, e-mail ou fax. U lize
somente o sistema eletrônico para o envio dos trabalhos;

●

Será enviado apenas 01 (um) cer ﬁcado eletrônico por trabalho apresentado,
com o nome de todos os autores. Os nomes serão impressos assim como foram
informados no momento da submissão e serão enviados apenas ao autor
principal;

●

A apresentação do trabalho será somente através do pôster digital. Não haverá
apresentação oral;

●

Cada relato poderá conter, além do autor principal, até 03 (três) coautores. Não
será aceita a inclusão de autores após a submissão;

●

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 através
do sistema de submissão. A organização do evento não se responsabiliza por
erros desta categoria, salvo por problemas no sistema de submissão, com
prévia comunicação à organização do evento;

●

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

●

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

●

Não será permi da a u lização de gráﬁcos ou tabelas. Estes recursos devem
aparecer somente no Pôster Digital a ser apresentado depois da APROVAÇÃO;

●

O resumo deve ser obje vo, conciso e apresentar as informações essenciais em
suas diferentes sessões. *(Sessões Sugeridas: introdução, obje vos, 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 excluído);

●

A data limite para o envio dos resumos será dia 31 de julho 2018.

CRONOGRAMA

●

12 de julho: abertura das inscrições.

●

31 de julho: prazo ﬁnal para a inscrição e envio de resumos.

●

31 de agosto: término das avaliações pelo comitê de avaliação

●

Até 15 de setembro: autores são informados sobre os pôsteres selecionados

●

Até 05 de outubro: prazo ﬁnal para os autores enviarem a arte digital do
e-pôster

●

7 a 9 de novembro: exposição de pôsteres aprovados durante o 6º Conahp e
revelação dos ganhadores

PREMIAÇÃO
1º lugar:
· 01 Notebook
· 02 inscrições para o Conahp 2019
2º lugar:
· 01 Smartphone
· 02 inscrições para o Conahp 2019
3º lugar:
· 01 Tablet
· 02 inscrições para o Conahp 2019

SEU TRABALHO FOI APROVADO? PARABÉNS!

Veja a seguir informações sobre a segunda etapa:
●

Os organizadores colocarão à disposição TV's digitais para expor o Pôster,
cabendo aos autores providenciarem o material dentro do prazo e formato
estabelecidos no item abaixo. Não é necessário imprimir o pôster para os dias
do Congresso.

●

Na segunda fase de submissão, apenas os trabalhos APROVADOS para
apresentação eletrônica na sessão E-Posters, devem enviar o novo formato para
ser exposto 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-Pôster.

●

Os trabalhos selecionados para exposição deverão ser enviados em formato
Power Point editável e PDF até o 05 de outubro de 2018.

●

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 "JPEG" (não u lizar a compressão
máxima para evitarmos distorções).

●

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 so wares, segue o passo a
passo para u lização 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,
1,43 cm no formato de arquivo PPT (que equivale a aproximadamente 50
pixels).

●

Salve o arquivo em JPEG ou TIFF e nos envie uma das duas versões. Importante:
o arquivo não pode ultrapassar 10 Megas.

●

No arquivo salvo em JPEG, cer ﬁque-se de que as dimensões/resolução estejam
em 1080×1920 pixels e que o arquivo não esteja superior a 10 Megas.

