
 

 
 
 

Prêmio SBRAFH-RBFHSS de Divulgação Científica 2021 

 

Com o intuito de estimular a realização de pesquisas e a divulgação científica sobre a prática na 
farmácia hospitalar e em serviços de saúde (serviços farmacêuticos, farmácia clínica, segurança do 
paciente, farmacoterapia, farmacogenética, práticas integrativas e complementares, avaliação de 
tecnologias em saúde, farmacotécnica hospitalar, legislação aplicada, gerenciamento de resíduos, 
estabilidade e compatibilidade de medicamentos, farmacoeconomia, farmacoepidemiologia e 
farmacovigilância), a SBRAFH e a RBFHSS têm o prazer de anunciar o PRÊMIO SBRAFH 2021 que será 
oferecido com o apoio da Cristália e do Instituto Racine em duas modalidades: 

 

MODALIDADE 1 – ARTIGOS CIENTÍFICOS – Patrocínio Cristália  

Poderão concorrer todos os artigos científicos originais submetidos no período entre 1/1/2021 e 
4/11/21 que (i) tenham sido publicados ou aprovados para publicação na RBFHSS e (ii) sejam de 
autoria de, pelo menos, um participante inscrito no XIII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar e 
Serviços de Saúde.  

O prêmio será concedido ao artigo. Caso dois ou mais dos autores estejam inscritos no congresso, os 
mesmos deverão nomear apenas 1 como representante do referido trabalho. Caso o artigo seja 
premiado, o valor do prêmio será pago ao autor responsável pela inscrição do artigo no concurso, para 
que este distribua entre os demais da forma que julgar adequada. A SBRAFH não se responsabiliza 
pela distribuição do prêmio entre os autores. 

A inscrição do artigo deverá ser realizada pelo formulário: 
https://form.jotform.com/211807268765060 no período entre 30/06 e 4/11/21. O resultado será 
divulgado no dia 23 de dezembro de 2021, no site da Sbrafh. Os trabalhos participantes serão 
avaliados pelo corpo editorial da RBFHSS, considerando-se os critérios de originalidade e impacto dos 
resultados para a farmácia hospitalar e serviços de saúde. 

1º LUGAR: R$ 4.000,00  

2º. LUGAR: R$ 2.000,00  

 

MODALIDADE 2 – RESUMOS – Apoio Instituto RACINE 

Poderão concorrer e estarão diretamente inscritos todos os resumos submetidos e (i) aprovados para 
apresentação XIII Congresso de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (ii) cujo autor principal esteja 
inscrito no congresso e (iii) seja sócio ativo (consulta por CPF no dia da submissão do trabalho).  

https://form.jotform.com/211807268765060


 

 
 
 

A seleção dos trabalhos premiados ocorrerá em duas etapas e será realizada pela Comissão de 
Avaliação de Trabalhos Científicos. Inicialmente, os 10 (dez) melhores resumos serão pré-selecionados 
para apresentação oral (de forma remota) durante o Congresso. Após a apresentação, os trabalhos 
serão classificados e os cinco melhores serão premiados. Os demais 5 trabalhos receberão um 
certificado de menção honrosa. O resultado será divulgado durante a cerimônia de encerramento do 
XIII Congresso de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, a se realizar no dia 06/11/2021.  

Os trabalhos premiados receberão 1 (uma) bolsa (100% de gratuidade) para realização de um curso 
de (i) Pós-Graduação (1o. ao 4º. Lugar) ou (ii) Aperfeiçoamento (5º. Lugar) pelo Instituto RACINE, no 
ano de 2022. A bolsa será concedida ao autor principal do trabalho (inscrito no evento e sócio da 
Sbrafh) e este, caso seja de seu interesse ou esteja impossibilitado de realizar o curso, poderá 
transferir a mesma para 1 (um) dos coautores. A Sbrafh não responsabiliza pela decisão do autor 
principal quanto a esta escolha, caso ela ocorra. 

Trabalhos de autoria ou coautoria de membros da Comissão Avaliadora de Trabalhos Científicos ou da 
Diretoria Nacional da Sbrafh não estarão aptos a concorrer ao Prêmio SBRAFH 2021 de Farmácia 
Hospitalar e Serviços de Saúde. 

Ao participar, os autores dos trabalhos inscritos concordam com a utilização sem ônus de seu nome, 
imagem e trabalho para divulgação em quaisquer meios de comunicação, traduções parciais ou 
integrais e reprodução total ou resumida, independentemente de licença, remuneração ou 
pagamento, além da premiação prevista neste regulamento. A divulgação será gratuita e destinar-se-
á à farmacêuticos, médicos, investigadores e outros profissionais ou entidades com interesse na área 
da Saúde, a ser realizada, segundo o livre critério da Sbrafh. 
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