
1º ENCONTRO NORDESTE DE SAÚDE DA FAMILIA: 
EM DEFESA DO SUS E DA ESF

13 a 15 de junho de 2018
Centro de Eventos do Ceará

Fortaleza - Ceará - Brasil

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Será  utilizado  um  sistema  online,  disponível  no  seguinte  endereço
(http://www.enesf.com/), para  submissão  dos  resumos.  Os  participantes
poderão inscrever trabalhos nas seguintes modalidades:

1. Resumo de Pesquisa;

2. Relato de Experiência;

3. Comunicação e Saúde;

4. Produtos/Materiais Desenvolvidos para a Saúde;

5. Produção Cultural/Artística.

Cadastro do resumo

Para o cadastro do resumo do trabalho, deverão ser informados:

1. O evento integrado de inscrição do autor;

2. A modalidade;

3. O título do trabalho (máximo de 200 caracteres, incluindo espaços);

4.  O resumo, de no mínimo 350 e no máximo 2.500 caracteres, incluindo
espaços, deverá conter: 

 Introdução - Ideia em que está baseada essa experiência/pesquisa;
 Objetivos  -  Motivos  que  levaram à  construção  dessa  experiência/

pesquisa;

http://www.enesf.com/


 Metodologia  -  Caminhos  metodológicos  de  implementação  das
ideias;

 Resultados - Mudanças e transformações que esse trabalho trouxe
para sua prática;

 Considerações  Finais  ou  Conclusões  -  Reflexões,  considerações
finais e recomendações dos autores.

5. Informar (marcar) se é o autor principal do trabalho;

6. Informar (marcar) se é o apresentador do trabalho;

7. Após  os  dados  principais,  acima  descritos,  caso  haja,  cadastrar  os
coautores;

8.  No  caso  dos  produtos  técnicos  (cartilhas,  cartazes,  protocolos,
maquetes, mapas, roupas desenvolvidas para o trabalho, etc.), o resumo
deve ser uma descrição do mesmo, associada à explicação sobre o modo
de uso e resultados obtidos até o momento, por sua utilização no trabalho
da Estratégia Saúde da Família e/ou no SUS.

Eventos Integrados do Encontro

O resumo do trabalho deve ser submetido à análise da Comissão Científica
considerando o tema geral do evento a partir dos eventos integrados abaixo:

1. VI Mostra da Secretaria de Saúde de Fortaleza 
2. I Mostra Qualifica APSUS do Ceará 
3. Mostra Estadual do Programa Mais Médicos do Ceará 
4. I Encontro da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família 
5. VII EXPOESP / I Mostra de Vigilância em Saúde da ESP/CE
6. VII EXPOESP / III Mostra de Residências em Saúde
7. VII EXPOESP / VI Mostra de Saberes da Educação Profissional da 

ESP/CE
8. Seminário Preparatório da ABRASCO - 25 Anos da ESF em Defesa do 

SUS

Observações

 Verifique  se  seu  E-MAIL foi  cadastrado  corretamente,  na  Ficha  de
Cadastro. Essa informação é fundamental para seu acesso ao Sistema
no caso de recuperação de senha. Caso esteja informado errado, você
não  poderá  recuperar  seus  dados  e  acompanhar  seu  processo  de
avaliação dos trabalhos. 

 A Comissão organizadora do evento não se responsabilizará por dados
cadastrados de forma errada ou incompleta.

 Não será permitida a inclusão de fotos, figuras e gráficos no resumo. 
 Por  motivo  de segurança e  para  evitar  que o  material  enviado fique

desconfigurado, os textos dos resumos devem ser escritos diretamente



no Sistema, ou seja, não será permitido o recurso copiar / colar (CTRL
+ C / CTRL + V).

 A  Comissão  organizadora  do  evento  não se  responsabilizará  por
imprimir os banners.

Critérios para aprovação de resumos

Além  do  cumprimento  dos  requisitos  de  preparação  dos  resumos,  acima
explicitados,  serão  adotados  os  seguintes  critérios  de  avaliação  para  a
aprovação dos trabalhos: 

 Título - Reflete adequadamente o conteúdo do trabalho?

 Formatação - Adequado aos padrões exigidos? De uma maneira geral, o
texto é escrito numa linguagem clara, sucinta, sem erros ortográficos?

 Introdução  -  As  afirmações  relacionam-se  com  a  finalidade?  Há
explicitação do problema ou objeto de estudo?

 Objetivos  -  Foram  descritos  claramente?  São  coerentes  com  as
estratégias e as ações desenvolvidas?

 Metodologia - Descreve o tipo de estudo, local e período? O desenho do
estudo é  adequado aos objetivos? Descreve como foi  feito  o  cálculo
amostral (se for o caso); Descreve os procedimentos para a coleta dos
dados  (quem  coletou  os  dados,  instrumentos  utilizados,  fontes  dos
dados)?  As técnicas estatísticas,  se  empregadas,  são adequadas ao
desenho do estudo?

 Resultados  -  Os  resultados  são  apresentados  de  forma  apropriada?
Estão  de  acordo  com os  objetivos?  Foram enfatizados  os  principais
resultados?

 Considerações  Finais  ou  Conclusões -  Estão  adequadas e  corretas?
Estão de acordo com os objetivos e com os métodos? Estão de acordo
com os resultados? Os autores fazem recomendações com base nos
resultados e conclusões do estudo?

Recomenda-se detalhada  revisão do texto,  pois  em nenhuma hipótese
serão aceitas mudanças no conteúdo do resumo enviado.

 No caso da apresentação de um material  ou  objeto  produzido  como
ferramenta de trabalho (protocolo, cartilhas, maquetes, mapas, bonecos
(as),  cartazes,  caixas para medicamentos,  etc)  serão consideradas a
criatividade dos autores, bem como sua utilidade para cumprimento dos
princípios e objetivos da Estratégia Saúde da Família e do SUS.

A seleção dos resumos baseia-se no princípio da avaliação por pares (peer
review). Caso haja discrepância nas avaliações, a coordenação da Comissão
Científica fará uma nova análise e tomará a decisão final pela aprovação ou



não do resumo. Serão selecionados os trabalhos que obtiverem média na nota
dos avaliadores igual ou superior a 60 (sessenta).

Importante:

 Resumos  que  não  cumpram  com  as  exigências  descritas  serão
desclassificados.

 Não serão aceitos trabalhos enviados via fax, e-mail ou qualquer outro
meio. 

 O apresentador  do trabalho (autor  ou coautor)  deverá estar  presente
junto  ao  trabalho exposto  nos  horários  definidos  na programação do
Evento. Somente assim o trabalho será classificado e sua apresentação
certificada. 

 O  resultado  dos  trabalhos  aceitos  serão  divulgados  dia  06/06/2018,
exclusivamente,  no  hotsite  do  evento  (http://www.enesf.com/),
informando local, dia e hora de apresentação.

 O autor/apresentador do trabalho deverá estar ao lado do seu banner ou
produto técnico no horário estipulado pela Comissão, para apresentar
suas  experiências  para  os  avaliadores,  e  permanecer  no  local  para
compartilhar suas experiências com o restante do público do evento. 

Os resumos de trabalhos só poderão ser inscritos online, por meio do sistema
do Evento (http://www.enesf.com/).

ATENÇÃO: Os itens título, autores, instituição e evento integrado do
encontro,  possuem  seus  campos  específicos.  No  campo  RESUMO
insira  somente  os  conteúdos  relativos  informações  da  experiência.
NÃO COLOQUEM NO CAMPO DESTINADO AO RESUMO NOME DOS
AUTORES  E  COAUTORES,  POIS  O  RESUMO  SERÁ
DESCLASSIFICADO TENDO EM VISTA QUE ISSO COMPROMETERÁ O
SIGILIO DAS AVALIAÇÕES.

Os coautores devem ser cadastrados um a um, por meio do botão “Novo”,
destacando quem é o autor principal e o apresentador do trabalho. 

Somente após cadastro de todos os autores e coautores, é que deverá ser feita
a submissão do resumo.

Para finalizar o processo de submissão, basta clicar no botão “Submeter”.

http://www.enesf.com/
http://www.enesf.com/


Significado dos botões da área de submissão de trabalhos

Editar:  Este  botão  só  aparece  em  casos  extretamente  atípicos  e
permite  a  atualização dos  dados  do  resumo  do  trabalho, já
cadastrado.

Autores: Este botão é utilizado para incluir, excluir e classificar os
autores (coautores) do trabalho. Por meio dele, informa-se quem é o
autor principal e quem é o apresentador do trabalho.

Submeter:  Este  botão  é  utilizado  para  finalizar  o  cadastro do
trabalho e submeter o mesmo para avaliação.  Após a submissão,
não será possível alterar qualquer informação já cadastrada.

Submetido: Este botão funciona como indicador de que o trabalho já
foi submetido para avaliação.

Visualizar:  Este botão gera um arquivo em PDF com os dados do
trabalho.

Sobre os Banners de Apresentação

Uma  vez  aprovado,  o  participante  deverá  confeccionar  o  banner  para
apresentação do trabalho, conforme as seguintes especificações: 

 Tamanho 1,20m x 0,90m, com letras de tamanho não inferior a 30pt,
com fonte “Arial, normal” para texto e “Arial, negrito” para títulos,
usando  fundo  (background)  que  permitam  bom  contraste/boa
visualização, contendo os seguintes itens:

1. Logomarca do Evento
2. Título do Evento
3. Título do Evento Integrado do Encontro
4. Data da Apresentação
5. Nome dos Autores e/ou Coautores
6. Introdução  (identificação  do  problema  e  justificativa  da

intervenção)
7. Objetivos
8. Resultados
9. Conclusão
10.Referências
11.Caso  hajam,  logomarcas  de  instituições  financiadoras  do

trabalho



ATENÇÃO

É  proibida  a  apresentação  do  Pôster  por  terceiros  (não
autores/coautores).  A ausência  do autor  e  de um dos coautores
exclui  a  possibilidade  de  apresentação  do  trabalho.  Os
autor(es)/apresentador(es)  só  poderão  participar  das  sessões  se
estiverem oficialmente inscritos no Encontro.

Prazos para envio de resumos

Período para submissão dos resumos: de 08 de maio a 31 de maio de 
2018.

Data de divulgação dos resultados: 06/06/2018.

Certificados

Será emitido apenas um certificado online por trabalho apresentado, no qual
constarão os nomes de todos os autores e coautores. Os certificados serão
emitidos em data posterior, a ser divulgada no endereço eletrônico do Encontro
(http://www.enesf.com/).

http://www.enesf.com/

