
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

          O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU –192) iniciou em Feira 

de Santana, Bahia, em 27 de setembro de 2004, Serviço de abrangência municipal, 

base centralizada. Em 11 de julho de 2016 inicia suas atividades com abrangência 

Regional, atualmente composto pelos municípios de Feira de Santana, Conceição do 

Jacuípe, Irara e Santo Estevão. O SAMU 192 Regional Feira de Santana, trabalha 

em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

garantindo ao usuário fácil acesso à rede de atenção às urgências através do 

chamado telefônico gratuito pelo número 192, dando resposta imediata à 

necessidade da população. Diante do exposto, a Comissão Organizadora torna 

público a II MOSTRA DE PESQUISA DO SAMU 192, REGIONAL FEIRA DE 

SANTANA – BAHIA. O público esperado é de 500 pessoas, contará com a 

presença de profissionais renomados, abordando o tema " 15 anos de trajetória do 

SAMU 192, Regional Feira de Santana - Bahia". Levantando importantes discussões 

acerca da PNAU e o protagonismo do SAMU 192 na Rede de Atenção às Urgências, 

bem como, a importância da pesquisa como fator contributivo na gestão do serviço. 

A mostra receberá resumos de trabalhos no período de 04/09 até ás 23h59min do 

dia 18/09/2019. 

           A submissão será feira exclusivamente pelo site: 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/samu192/IImostra/index.asp. O arquivo deverá ser 

enviado em PDF, da forma como está descrito no anexo I deste edital. Caso o 

trabalho seja aprovado, o autor tem até o dia 24/09 para enviar o arquivo final do seu 

trabalho, contendo: Titulo, Eixo temático, Autores e Instituição de vínculo no rodapé, 

Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, 

Conclusões/considerações finais, e Palavras-Chave, assim como está descrito no 

anexo II. 

1. OS RESUMOS DEVERÃO SER SUBMETIDOS EM UMA DAS 

CATEGORIAS ABAIXO: 

 

1.1 Artigo Original 

1.2 Relatos de Experiência 

1.3 Monografias e/ou Dissertações 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/samu192/IImostra/index.asp


2.  MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

 

Há duas modalidades de apresentação: 

2.1 Comunicação Oral; 

2.2 Pôster; 

 

 

3.  LIMITES DE RESUMOS POR PARTICIPANTE 

           Cada participante inscrito poderá submeter e apresentar no 

máximo 02 resumos, não existindo limite para participação como coautor em outros 

trabalhos.  

 

OBSERVAÇÕES:  

 

           O autor que enviar o resumo é legalmente responsável por todo o seu 

conteúdo. A Comissão do Evento é isenta de qualquer responsabilidade sobre o 

conteúdo do resumo que for divulgado e/ou publicado por qualquer meio de 

comunicação do congresso (programa, certificado, e-mail, pôster, site e outros), 

pelos autores ou por terceiros. Todos os autores devem ter conhecimento das 

normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido como autor 

ou orientador. 

 

 

       4. ESTRUTURAÇÃO 

  

 Título: deve ser objetivo, conciso, informativo e conter no máximo 20 

palavras. O campo deve ser preenchido em negrito com LETRAS EM CAIXA 

ALTA. 

 Eixo temático: escolher um eixo temático de acordo com o 

 Autores: informar nome completo alinhado a direita, formação e filiação 

institucional no rodapé. Primeiro deve ser informado o autor principal e em 

seguida, se houver, o(s) coautor (es). O número máximo de autores será 06 

(seis), com o orientador. O nome do relator deverá ser sublinhado 

 Resumo: o texto deve ser claro e objetivo. Será permitido o número máximo 

de 800 palavras. Deverá ser redigido em fonte Arial ou Times New Romam 

tamanho 12. A formatação da página deverá ter margem superior e esquerda 

3 cm, inferior e direita 2 cm. Os tópicos a seguir são obrigatórios e possuem 



campos específicos para preenchimento: 

 

1.Introdução  

2.Objetivos  

3.Metodologia  

4.Resultados e discussão 

5.Conclusões/Considerações finais 

6. Palavras – Chave: escolher até 03, de acordo com o DeCS. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

     Gráficos, tabelas, imagens e lista de referências bibliográficas não poderão ser 

incluídos devido à limitação de espaço. 

      Indicar o período de realização, considerando que não serão aceitas 

experiências concluídas há mais de três anos. 

 

5. TEMAS PARA ENVIO DE RESUMOS 

 

O resumo do trabalho deve ser submetido em um dos eixos a seguir: 

 

Eixo I: Cuidados nas Urgências e Emergências: obstétricas, pediátricas, psiquiátricas 

e outros agravos à saúde. 

Eixo II: Eixo III: Cuidados nas Urgências e Emergências traumatológicas 

Eixo III: Cuidados nas Urgências e Emergências cardio e cerebrovasculares 

Eixo IV: Cuidados nas Urgências e Emergências clínicas respiratórias e metabólicas  

Eixo V: Classificação de risco 

Eixo VI: Comunicação e Saúde  

Eixo VII: Educação Popular em Saúde  

Eixo VIII: Financiamento do SAMU 192 

Eixo IX: Gestão Pública em Saúde, Monitoramento e Avaliação de Sistemas, 

Políticas, Programas e Serviços de Saúde. 



 

6.  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RESUMOS 

Além das observações descritas nos itens acima, a avaliação obedecerá os 

seguintes critérios: 

1. Adequação aos temas da mostra; 

2. Relevância, atualidade e natureza inovadora (nova aplicação/contribuição ao 

conhecimento existente); 

3. Aplicação de conceitos e metodologias visando o alcance dos objetivos e 

resultados; 

4.  Capacidade de síntese do tema, clareza de exposição; 

5. Adequação do título; 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Resumos que não cumpram com as exigências descritas não serão aceitos.  

         Resultados com afirmações como “resultados serão apresentados” e ou “dados 

serão analisados” não serão considerados. 

         Todos os trabalhos ao serem apreciados para a seleção poderão ter sugestões 

de seus autores quanto à modalidade preferencial de apresentação, contudo, caberá 

à Comissão Científica a decisão final, de acordo com os critérios de avaliação. 

         Serão selecionados os 100 melhores trabalhos de acordo com os critérios da 

Comissão Científica devido à adequação ao tempo e aos espaços disponíveis para a 

realização do evento. 

         Os resumos recebidos serão publicados nos Anais da mostra. Por isso, 

reforçamos a importância da revisão ortográfica e gramatical no preparo dos 

mesmos. No mesmo sentido, devem ser observadas as orientações referentes ao 

padrão para preenchimento do título, do(s) nome(s) de autor(es) e do resumo. 

  

7. DATAS E PRAZOS IMPORTANTES 

 

Data limite para envio de resumos: 18/09/2019 

Divulgação do resultado da avaliação: A partir de 20/09/2019 

Envio da versão final do resumo: 24/09/2019 



8. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO CONGRESSO 

 

           Os trabalhos aprovados nas três categorias existentes (Artigo original, relato 

de experiência e monografias/dissertações) poderão ser apresentados em duas 

modalidades: 

 

8.1  Comunicação Oral 

 

 Os 15 melhores trabalhos serão classificados para comunicação oral; 

 Cada trabalho terá 10 (dez) minutos para apresentação; 

 Tendo em vista o tempo da apresentação número de slides de Apresentação 

Power Point não deverá ser superior a 10 (dez); 

  O tamanho da letra deverá ser  igual ou superior a 24 para garantir uma boa 

visualização. 

 

      8.2 Pôster 

 

        O autor/relator terá 5 minutos para apresentação, o pôster deverá ser 

confeccionado em lona, tamanho de 0,90 m de largura x 1,20 m de altura, com boa 

qualidade de impressão, de forma que o texto possa ser lido a 2 metros de distância. 

Serão disponibilizados tripés para a fixação dos pôsteres. Deverão ser estruturados 

da seguinte forma: título, eixo temático, autores, instituições de vinculação, e-mail 

(rodapé), Introdução, Metodologia, Resultados e discussão, Considerações finais, e 

Referências.  

 Os pôsteres deverão ser fixados nos horários descritos na programação do 

evento. 

 Receberão o certificado de apresentação e concorrerão ao prêmio de melhor 

trabalho apresentado, apenas os autores que estiverem presentes. 

 

 



 

9. DA PREMIAÇÃO 

 

                Os três melhores trabalhos apresentados de cada modalidade serão 

premiados e receberão certificação de Menção Honrosa. 

 

10. CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

 

 Será disponibilizado apenas um certificado por trabalho aprovado, no qual 

constarão os nomes de todos os autores e coautores. 

 Certificados de participação e apresentação de trabalhos serão 

disponibilizados por e-mail a partir do 15º dia após o evento.  

 Todos os trabalhos apresentado serão publicados nos anais eletrônicos do 

evento. 

 

11. INSTRUÇÕES PARA ENVIO 

              Caso você perceba algum erro no seu resumo após o envio, entre em 

contato com a comissão científica até o dia 19/09/2019 pelo e-mail: 

mostrasamu192fsa@hotmail.com, não será permitida qualquer edição após esse 

prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO SAMU 192 

 

Eixo VIII: Financiamento do SAMU 192 

 

INTRODUÇÃO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx.xxxxOBJETIVOS:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.METODOLOGIA:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRESULTADOS E 

DISCUSSÕES:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES

FINAIS:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Palavras – Chave: xxxxxxxxx; xxxxxxxx; xxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO SAMU 192 – SEM AUTORES 

 



ANEXO II 

 

 

 

A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO SAMU 192 

 

Eixo VIII: Financiamento do SAMU 192 

José Santos1 

Maria Silva2 

 

INTRODUÇÃO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx.xxxxOBJETIVOS:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.METODOLOGIA:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRESULTADOS E 

DISCUSSÕES:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES 

FINAIS:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx. 

 

Palavras – Chave: xxxxxxxxx; xxxxxxxx; xxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Acadêmico de Enfermagem da Faculdade tal. E-mail: josesilva@hormail.com 
2 Acadêmico de Enfermagem da Faculdade tal. 

A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO SAMU 192 – COM AUTORES 

 



 

REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


