
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 

HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

Av. Frei Serafim, 2352 – Centro –CEP: 64001-020 – Teresina – PI – Tel. 86 - 3221-3040 

 

III SEMANA CIENTÍFICA DO HGV  
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

TEMAS LIVRES: PÔSTERES COMENTADOS  
NORMAS GERAIS E CRONOGRAMA 

 
1. Como enviar: Os trabalhos científicos deverão ser enviados para o e-mail 

coord.comhgv@gmail.com. Além disso, deverá ser encaminhada a ficha de 

inscrição de trabalhos preenchida (disponível no site do HGV). 

 

2. Prazo final: os resumos dos trabalhos deverão ser enviados do dia 15 de 

setembro de 2012 até o dia (20 de outubro de 2012). Não serão aceitos resumos 

enviados após esta data. 

 

3. Áreas: Os resumos deverão ser inscritos para pôsteres comentados nas 

seguintes áreas: 

 Casos clínicos 

 Medicina hospitalar 

 Enfermagem hospitalar 

 Farmácia hospitalar 

 Fisioterapia hospitalar 

 Psicologia hospitalar 

 Serviço social hospitalar 

 Saúde do trabalhador em serviços de saúde 

 Gestão e co-gestão em serviços de saúde 

 

Obs: não serão aceitos trabalhos envolvendo uso de animais. 
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4. Tipo de trabalho: Poderão ser inscritos trabalhos de delineamentos diversos 

como artigo científico, monografias, TCC (graduação e especialização), 
dissertação, tese, estudo de caso, revisão bibliográfica, relato de experiências. 

 

5. Apresentador e autores: O apresentador e pelo menos mais um dos autores 

deverão estar necessariamente inscrito no evento antes do prazo final de envio 

do trabalho (inclusive com inscrição paga). Caberá ao apresentador colocar e 

retirar os pôsteres conforme local, datas e horários a serem estabelecidos e 

enviados por e-mail. 

 

6. Número de resumos e autores: Não há limite de resumos por autor, mas não 

será aceito mais de um resumo baseado no mesmo trabalho de investigação. 

Cada trabalho poderá ter, no máximo, 6 autores; 

 

7. Certificados: Será emitido apenas um certificado para cada trabalho aceito e 
apresentado. Nele constarão os nomes do apresentador e de todos os autores. 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS 

 
1. Formato: O resumo deve ser confeccionado em Word for Windows, com fonte 

"arial", tamanho 11, espaçamento simples entre linhas, parágrafo justificado.  

2. Ordem dos Tópicos: 

Título: em letra maiúscula e negrita (no máximo 2 linhas); 

Nome dos (as) Autores (as): colocar duas linhas abaixo do título à direita, completo 
sem abreviar. Separar nomes dos autores por ponto e vírgula. 

Instituição: Local e nome da Instituição ou Serviço onde foi realizado o trabalho. 
Incluir cidade e Estado entre parênteses. Usar letra itálica, podendo conter 
abreviaturas. 

Orientações para a confecção dos resumos estruturados: deverá ter no máximo 
300 palavras, incluindo todos os itens recomendados abaixo. O texto deve ser 
corrido sem tabelas e sem figuras. Não será incluído na contagem das palavras o 
título, os nomes de autores e da instituição. O texto deverá conter a seguinte 
seqüência: 
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Introdução: apresentação sumária do assunto do trabalho e sua importância. 

Objetivos: devem expressar o que os autores desejam provar, mostrar ou 
comprovar. Deve ser conciso e direto.  

Métodos: descrever a metodologia utilizada no trabalho. OBS: Incluir se o trabalho 
foi aprovado por um comitê de ética (obrigatório).  

Resultados: apresentar apenas os mais importantes e significativos. 

Conclusões: devem ser claras, concisas e ter relação com os objetivos 

Orientações para confecção do resumo para casos clínicos: deverá ter no 
máximo 300 palavras, incluindo todos os ítens recomendados abaixo. Não será 
incluído nesta contagem das palavras o título, os nomes de autores e da instituição. 
O texto deverá conter a seguinte seqüência: 

Introdução: apresentação sumária da epidemiologia e importância do caso. 

Descrição do caso: Nos relatos de casos não é necessário aprovação por comitê de 
ética, incluir apenas se os sujeitos assinaram o termo de concordância e autorização 
para apresentação do caso. Em seguida, descrever as características e condução 
do caso incluindo seguimento pós-tratamento. 

Considerações finais: comentar os aprendizados que o caso proporcionou para a 
comunidade científica. 
 

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO 
 

Orientações gerais: Apresentação de 7 minutos (IMPRORROGÁVEIS) e 3 minutos 
de discussão.  
 
Características: 
 
Dimensões: 120 cm (altura) x 90 cm (largura) 
Elaboração: Utilizar tamanho de letra que permita a leitura a 1m de distância; 
centralizar, no topo, o título do trabalho, os nomes completos sem abreviatura dos 
autores, as instituições envolvidas no trabalho e o e- mail para contato. 
Material: Fica a critério dos autores (papel ou vinil). O pôster deve ter uma corda 
para ser pendurado no local de exposição 
 

 

               Comissão Científica da Semana Científica do HGV 
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III SEMANA CIENTÍFICA DO HGV 

 

Tema: Interdisciplinaridade e Qualidade na Assistência Hospitalar 

 

DATA: 20 a 23 de novembro 

 

LOCAL: Hospital Getúlio Vargas (auditório – conferências e mesas-redondas; salas de aula – 

mini-cursos) 

 

MINI-CURSOS: 20.11.12  

- Terapia Intravenosa (8hs – manhã e tarde) 

- Noções básicas de Ventilação Mecânica (8hs – manhã e tarde) 

- Medicina: Uso de sondas em Urologia (4hs – tarde) 

- Nutrição enteral: preparo e administração (8hs – manhã e tarde) 

- Participação e controle social na saúde (4hs – manhã) 

- Assistência na RCP (8hs – manhã e tarde) 

- Rotinas e Cuidados em Hemodiálise (8hs – manhã e tarde) 

 

PROGRAMAÇÃO:* 

* Dia 21.11 

Manhã 

8:00 – 9:00: Cerimônia de Abertura 

9:00 – 9:40: Conferência de Abertura: Interdisciplinaridade e Qualidade na Assistência Hospitalar 

9:40 – 10:00: Intervalo  

10:00 – 11:30: Mesa-redonda sobre assistência multiprofissional ao paciente crítico 

Tarde 

14:00 – 14:40: Conferência – A inserção do HGV no cenário atual de saúde do Estado do Piauí 

14:40 – 16:00: Mesa-redonda sobre Farmacovigilância e Prevenção e Controle de Infecções nos 

Serviços de Saúde 

16:00 – 16:20: Intervalo 

16:20 – 17:30: Conferência – A pesquisa e o ensino no contexto hospitalar 
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* Dia 22.11 

Manhã 

8:00 – 9:30: Mesa-redonda sobre assistência multiprofissional ao paciente cirúrgico 

9:30 – 9:50: Intervalo 

9:50 – 10:40: Conferência – Humanização para uma assistência de qualidade no ambiente hospitalar 

10:40 – 12:00: Apresentação dos Trabalhos Científicos 

Tarde 

14:00 – 15:30: Mesa-redonda – Abordagem Multiprofissional no Tratamento de Feridas 

15:30 – 15:50: Intervalo 

15:50 – 17:30: Apresentação de Trabalhos 

* Dia 23.11 

Manhã 

8:00 – 9:30: Intervenções Cardiovasculares 

9:30 – 9:50: Intervalo 

9:50 – 10:40: Conferência – Assistência ao paciente com TCE 

10:40 – 12:00: Apresentação de Trabalhos 

Tarde 

14:00 – 15:30: Mesa-redonda – Um novo modelo de gestão para o HGV: experiências no processo 

de implantação do colegiado gestor 

15:30 – 15:50: Intervalo 

15:50 – 16:40: Conferência – Atenção à saúde do trabalhador: desafios e perspectivas 

16:40 – 17:30: Conferência – Fisioterapia Ambulatorial 

 

* Programação sujeita à alteração. 

 

INSCRIÇÃO NO EVENTO: Núcleo de Educação Permanente do HGV a partir do dia 17.09.12 

                                            Valores: mini-curso: 30,00 (40 vagas/curso) 

                                                      Semana científica: estudante e profissionais de nível médio: 10,00 

                                                                                  Profissionais de nível superior: 20,00 

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO: 15.09 a 20.10 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA TRABALHO CIENTÍFICO NA 
III SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS  
 
 

 
01) NOME DO TRABALHO: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

02) AUTORES (AS): 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

03) RELATOR (A): 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

    04) INSTITUIÇÃO: 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 


