
Objeto
Apresentação de trabalhos de cunho exclusivamente científico, relacionados ao tema Simulação Clínica. Que relate trabalhos e 
experiências desenvolvidas com a metodologia da simulação, voltados ao ambiente de educação e treinamento em saúde, para 
alunos em processo de formação, residentes, educação continuada de profissionais da saúde, comunidade leiga, etc.

 • Trabalhos serão apresentados sob forma de pôster (0,90 largura x 1,20 altura);
 • Poderão inscrever trabalhos: profissionais e acadêmicos de saúde, profissionais e acadêmicos de gestão em saúde; outros   
  profissionais que atuem diretamente nas atividades de simulação, tais como atores, operadores de centro de simulação, etc.
 • Serão aceitos relatos de experiências, revisão bibliográfica e pesquisas com resultados parciais e finais;
 • Cada trabalho poderá ter no máximo cinco autores, incluindo o relator. Um mesmo autor poderá ser relator de até três   
  trabalhos científicos;
 • O relator deverá estar inscrito no congresso SUN BRASIL 2018;
 • A data limite para inscrição dos trabalhos será em 23 de abril de 2018;
 • O resumo poderá ser inscrito somente pelo site, onde constam campos específicos para redigir o título, texto e    
  palavras-chave. O endereço de e-mail e contato devem ser do relator.
 • O resumo deverá ser escrito em um único parágrafo contendo INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METOD OLOGIA,   
  RESULTADOS E CONCLUSÃO num campo já formatado com no máximo 2.500 caracteres com espaços. Não são   
  necessárias referências.
 • Só serão aceitos trabalhos que respeitarem as normas descritas anteriormente;
 • A comissão científica disponibilizará, até o dia 07 de maio de 2018, a relação dos trabalhos aprovados, as normas específicas  
  para apresentação e as regras da premiação.

Para enviar o trabalho, acesse o site www.laerdal.com/br/sun 

A comissão cientifica irá selecionar os trabalhos submetidos com uma nota.

Os trabalhos serão apresentados sob forma de pôster no dia 15/06/2018, das 16:00 às 17:00 - durante a Conferência SUN  
BRASIL 2018, no Hospital Sírio-Libanês no endereço: rua Prof. Daher Cutait, 69 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01308-060.

Não poderão participar da promoção funcionários da empresa e integrantes da comissão científica. A premiação contempla 
profissionais e acadêmicos da área da saúde, profissionais e acadêmicos de gestão em saúde; outros profissionais que atuem direta-
mente nas atividades de simulação clínica, tais como atores, operadores de centro de simulação e similares. Profissionais que não se 
enquadram neste perfil não deverão participar. 

A comissão cientifica selecionará até 10 (dez) trabalhos dentre os submetidos (serão destacados) para serem avaliados por uma 
comissão in loco, sob forma de posters. Desses 10 (dez) trabalhos, 5 (cinco) serão escolhidos para apresentação oral no dia 
seguinte e concorrerão à premiação.

SUN BRASIL 2018

Normas para inscrição de trabalhos científicos

PREMIAÇÃO 
1º COLOCADO: o trabalho vencedor receberá 1 (uma) inscrição para o Congresso IMSH 2019 
(International Meeting on Simulation in Healthcare) organizado pela SSH (Society for Simulation in 
Healthcare) na cidade de San Antonio, Texas - EUA, 1 (uma) passagem classe econômica ida e volta e 
hospedagem para 1 (uma) pessoa durante os dias do congresso.

2º & 3º COLOCADOS: receberão um manequim de RCP modelo Little Anne QCPR e menção honrosa. 
Também será feita menção ao trabalho escolhido pelo voto popular.

Realização ApoioPromoção válida no período de 31/01/2018 a 16/06/2018 realizada pela LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - LAERDAL DO BRASIL, com sede na Alameda Mamoré, nº 503, 
conjunto 143-144 – Alphaville – Barueri /SP, inscrita no CNPJ nº 08.014.804/0001-51 

A premiação SUN BRASIL 2018 segue as normas e autorizações da REPCO/Caixa Econômica Federal.


