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DESCRIÇÃO  

A Conferência do Distrito 4571 do Rotary Club Internacional, a ser realizada no 

Centro de Convenções General Severino Sombra, vem promover junto a Universidade de 

Vassouras, campi Vassouras e Maricá, o Concurso de Resumos Científicos sobre 

"Poliomielite: histórico vitorioso de erradicação", envolvendo corpo discente e docente 

da IES e outras instituições de ensino e pesquisa. 

Além disso, objetiva-se fomentar a importância das vacinas Sabin e Salk, seu 

histórico de desenvolvimento e contribuições na erradicação da poliomielite. 

Desta forma pretende-se motivar discentes, docentes e pesquisadores ao 

engajamento em atividades de investigação científica, bem como despertar o interesse pela 

pesquisa e extensão, nos campos das ciências, tecnologia e inovação, visando assegurar o 

contínuo desenvolvimento das capacidades instaladas no país.  

Para tanto, a programação da Conferência do Distrito 4571 do Rotary Club 

Internacional, envolverá apresentações de trabalhos científicos na modalidade escrita, 

realizadas por estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de Vassouras e 

demais IES. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

Todos os resumos inscritos serão submetidos à avaliação da comissão técnico-

científica da Pró - Reitoria de Extensão Universitária e Desportos da Universidade de 

Vassouras, campi Vassouras e Maricá, a partir de quesitos estabelecidos pela Comissão 



 

Organizadora do Concurso. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS:  

 

a) Adequação do Título 

b) Originalidade da Pesquisa 

c) Relevância e abrangência (acadêmica e científica) 

d) Objetivos (clareza e pertinência) 

e) Metodologia; resultados; conclusão e / ou considerações finais (adequação,  

qualidade e coerência) 

f) Qualidade e organização do texto (gramática, clareza, objetividade e estrutura 

formal) 

 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO DO RESUMO:  

 

Instruções para preparação de trabalhos. Os resumos serão enviados via formulário on line 

- Google forms, de acordo com o Regulamento. 

 

Observação importante: O resumo deverá conter no máximo 500 palavras, em fonte Arial, 

12p, parágrafo simples e justificado. O resumo deverá conter uma pequena introdução, 

objetivo(s), metodologia, resultados, conclusão e/ou considerações finais. 

 

Título:  

Autores (até 6 autores):  Obrigatória a participação de professor orientador como 

último autor. 

Afiliação: Nome da Instituição em que os autores estão vinculados 

 

RESUMO (MODELO): 

Queimaduras são lesões em tecidos orgânicos cuja origem é diversa e que acometem a 

pele e outros tecidos mais profundos como músculos, tendões, ossos e vias aéreas. 

Queimaduras de vias aéreas, causadas pela inalação de fumaça e ar aquecido, são um 

dos determinantes de mortalidade dos pacientes vítimas de queimaduras. A broncoscopia 



 

tem a melhor acurácia em seu diagnóstico, contudo não é factível no momento dos 

primeiros socorros, devendo os profissionais estarem instruídos acerca dos sinais e 

sintomas das queimaduras de vias aéreas para proporcionarem tratamento adequado, 

estando o PEPS entre aqueles que podem auxiliar na divulgação de tais conhecimentos. O 

objetivo deste estudo é revisar sobre as queimaduras de vias aéreas e do uso da 

broncoscopia para seu diagnóstico, analisando os valores pagos pelo SUS para tal 

procedimento. Pesquisou-se os valores pagos pelo SUS por broncoscopia por meio de 

informação do DATASUS e de artigos acerca do tema nas bases de dados Scielo e 

PubMed com o uso dos descritores “queimadura” e “vias aéreas” com subsequente reunião 

dos dados mais relevantes. Este estudo é vinculado ao PEPS e está devidamente 

registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado pelo 

CEP sob o parecer 3.208.357. A história de exposição do paciente à fumaça em ambientes 

fechados, perda de consciência, queimadura de face e vibrissas nasais, sibilos, roncos, 

escarro com fuligem, estridor, desconforto respiratório, disfonia e dispneia sugerem a 

presença de lesão das vias aéreas (LVA), porém sua ausência não elimina o risco. Houve 

unanimidade das fontes ao destacarem a importância da broncoscopia no diagnóstico 

precoce da LVA e mesmo no seu tratamento por meio de lavagem da árvore respiratória. À 

broncoscopia são diagnósticos hiperemia, edema, ulcerações e fuligem nas vias aéreas. O 

exame broncoscópico, embora tenha uma indicação precisa e pouco questionável nestes 

pacientes, é ainda pouco disponível, de elevado custo e exige profissional qualificado para 

seu manuseio. De acordo com o DATASUS são pagos uma minoria por exame realizado, o 

que não cobre o custo de tal exame para o estabelecimento em saúde. Contudo o ônus de 

sua ausência tem grande impacto na assistência às vítimas de queimaduras, uma vez que 

tal exame permite intervenções precisas e precoces as quais reduzem a mortalidade. 

Conclui-se que a associação da LVA com maior mortalidade faz necessário uma maior 

disponibilidade de broncoscopia nos hospitais para que medidas adequadas sejam 

tomadas em tempo oportuno, culminando com redução dos óbitos.  

Descritores: Informar os descritores DECS e Mesh padronizados para as ciências da 

saúde. Ex: Queimadura. Vacina. Mortalidade. 

Agradecimentos (EXEMPLO): Os estudos foram realizados com recursos financeiros da 

FUSVE, FAPERJ, CNPq etc. 

 



 

REGULAMENTO 

 

Art. 1º – A PRÓ - REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA E DESPORTOS da 

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, campi Vassouras e Maricá e o ROTARY CLUB 

INTERNACIONAL, promovem o Concurso Literário - Resumo Científico com o tema:  

"POLIOMIELITE: histórico vitorioso de erradicação", por ocasião da Conferência do 

Distrito 4571 do Rotary Club Internacional, que será realizada no Centro de 

Convenções General Sombra, Vassouras, de 12-15 de maio de 2022.  

Art. 2º – Poderão participar do Concurso todos os discentes interessados dos cursos de 

graduação e pós-graduação da Universidade de Vassouras e demais IES, devidamente 

matriculados, e com a participação de um docente orientador. 

Art. 3º – Os trabalhos deverão ser apresentados somente via on line - google forms, 

através do link https://forms.gle/4Kw3sgXmqbHxYnn67, contendo:  

 

 Nome do Concurso: “POLIOMIELITE: histórico vitorioso de erradicação” 

 Nome completo  

 Data de nascimento 

 Endereço completo e telefone 

 E-mail: 

 CPF 

 Curso (Declaração atualizada de vínculo com a IES)- anexar ao formulário. 

 Nome do docente orientador 

 

Art.-4º – Os trabalhos concorrentes serão julgados por comissão científica composta pela 

Coordenação do Concurso Literário que observará nos resumos: título, relevância e 

abrangência científica, originalidade, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e/ou 

considerações finais, qualidade textual. 

Art. 5º – Os trabalhos selecionados serão publicados na Revista Fluminense de Extensão 

Universitária. 

Art. 6º – O trabalho vencedor será apresentado, na forma oral, em sessão solene, por 

ocasião da Conferência do Distrito 4571 do Rotary Club Internacional, Centro de 

Convenções General Sombra, Vassouras, RJ.  



 

 Art. 7º – Todos os participantes terão direito a certificado de participação; 

Art. 8º – As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis. 

Art. 9º– Os resumos científicos enviados não serão devolvidos após a divulgação do 

resultado, e permanecerão fazendo parte do acervo do Pró - Reitoria de Extensão e 

Desportos da Universidade de Vassouras, campi Vassouras e Maricá. 

Art. 10º – A entrega dos trabalhos significará a aceitação plena das condições deste 

regulamento. 

Art. 11º- O lançamento do Concurso será dia 24/02/2022 e tem como data final de 

recebimento dia 21/03/2022. 

Art. 12º – A proclamação dos resumos selecionados e o primeiro colocado será divulgada 

no dia 02/05/2022. 

 

Os casos omissos sobre este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

do Concurso. 

 

Vassouras, 23 de fevereiro de 2022. 

 


