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Descrevem-se as orientações básicas para a comunicação
científica por meio de pôster.
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Abstract
Poster presentation of a scientific paper. How to do it.
This work presents a basic orientation to prepare a poster.

Keyword
Poster

Introdução
O pôster pode ser definido como cartaz afixado que
contém o resumo de trabalho científico. É forma de apresentação cada vez mais utilizada em congressos. Isso adveio
do aumento vertiginoso de participantes em congressos e
da conseqüente pressão sobre as comissões organizadoras
para aceitar maior número de trabalhos.
A comunicação por meio de pôster não é mais reservada
aos trabalhos julgados menores e não deve ser subvalorizada
em relação à apresentação oral de temas livres. Algumas
vezes é muito mais interessante para os autores apresentar
comunicação por meio de pôster porque assim a discussão
é mais longa, mais precisa e com pessoas realmente interessadas no assunto, sendo portanto mais eficaz que os
dez minutos de uma apresentação oral.
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A comunicação por meio de pôster apresenta as seguintes vantagens3:
– possibilidade de contato pessoal entre o autor e o visitante interessado;
– possibilidade de discussão prolongada com outros
colegas que trabalham com o mesmo tema;
– é um excelente meio de comunicação visual que valoriza
as ilustrações;
– pode ser visto a qualquer momento do congresso sem
exigir a presença do apresentador;
– não requer o conhecimento profundo do idioma do
congresso.
Porém, tem as seguintes limitações ou inconvenientes:
– o público não é garantido como em uma apresentação
oral, mas deve ser atraído;
– o visitante não pode sentar-se confortavelmente;
– o espaço é limitado;
– a confecção do pôster requer mais tempo do que aquela
de diapositivos.
A concepção de um pôster depende de capacidade de
síntese para condensar de forma clara e simples a mensagem que se deseja transmitir. Um pôster bem concebido e
apresentado pode ser um meio de comunicação extremamente eficaz. Embora apresente uma ordenação semelhante
ao resumo para tema livre (Introdução, Material e método,
Resultados e Discussão), o pôster distingue-se pela ênfase
na simplicidade, na visibilidade e na seletividade5.
Da mesma forma que o trabalho experimental tem de
obedecer a preceitos de técnica e de método, a exposição
desse mesmo trabalho não pode fugir a certas normas que
têm o fundamento na lógica e na coerência. Nosso objetivo
é expor as normas básicas de comunicação científica por
meio de pôster.
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Confecção do pôster
O sucesso de apresentação por meio de pôster depende
de sua preparação; ela exige tempo e seu objetivo essencial
é selecionar um número limitado de informações pertinentes.
Como no texto científico, a clareza e a concisão são as
qualidades prioritárias. A grande densidade de pormenores
tende a encobrir a mensagem. Segundo Day2, a grande
maioria dos maus pôsteres é má porque o autor tentou
apresentar muitos dados. A realização de comunicação por
meio de pôster obedece aos mesmos princípios que a apresentação de um artigo científico, como também às regras
do bom marketing científico para chamar a atenção dos
visitantes. O impacto visual é especialmente crítico na apresentação por meio de pôster.
O passo inicial na confecção do pôster é ler atentamente
as instruções aos autores fornecidas pelos organizadores
do congresso. É fundamental conhecer o tamanho (altura
x largura) e o formato do pôster.
O título do pôster deve ser composto em letras suficientemente grandes (2,5 cm, no mínimo). O nome dos autores e a instituição à qual pertencem devem ser indicados
sob o título. Podem ser compostos em letras de tamanho
um pouco inferior àqueles do título.
O conteúdo científico do pôster comporta vários quadros correspondentes às diferentes secções do resumo de
um artigo.
Antes de realizar o pôster na dimensão definitiva, é essencial desenhar em maquete a distribuição das diferentes
partes a serem apresentadas: título, nome dos autores e
instituição à qual pertencem, quadros correspondentes às diferentes partes do resumo do trabalho e ilustrações (Figura 1).
Isso permite fazer o equilíbrio entre texto e ilustrações. Um
dos erros freqüentes consiste em introduzir muito texto, o
que pode desencorajar o visitante.
O título deve ser legível a uma distância de 3 metros, o
que requer caracteres de 4 cm de altura, e pode cobrir toda
a largura do pôster. O nome dos autores e o da instituição a
que pertencem são colocados sob o título, escritos em
tamanho ligeiramente menor (2 cm a 3 cm).
O texto e as ilustrações do pôster devem ser legíveis a
uma distância de no mínimo um metro, o que requer letras
de altura mínima de 4 mm (24 pontos). Entre os tipos de
caracteres que asseguram boa legibilidade, aconselham-se o
Helvetica e o Times. É também aconselhável usar caracteres
em negrito. As letras maiúsculas podem ser empregadas para
os títulos do trabalho e das secções, mas deve-se evitar a
composição de todo o texto em maiúsculas ou misturar
diferentes tipos de caracteres em um mesmo pôster.
A utilização de cor melhora a estética e também o poder
atrativo do pôster.
A disposição geral do pôster pode ser feita no sentido
horizontal ou vertical. Deve-se indicar a ordem de leitura
dos diferentes quadros usando-se numeração ou setas.
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Atualmente, impressoras coloridas permitem a realização
de grandes pôsteres em uma só peça. Essa forma permite
montagem final mais simples, mas é de transporte mais
difícil. O pôster deve ser enrolado e contido em cilindro
rígido de cartão ou plástico, o que é geralmente incômodo
para transporte.

Redação das secções do pôster
O texto do pôster é semelhante ao do resumo de um
artigo original tipo experimental (plano IMRED)1, ou seja:
Introdução (apresenta o problema a ser estudado);
Material e método (como o problema foi estudado);
Resultados (qual a resposta encontrada);
Discussão (o que significa essa resposta).
No pôster, aconselha-se que o Objetivo fique separado
da Introdução e que a Discussão seja substituída pela Conclusão. As secções do pôster são: Título, Introdução, Objetivo, Material e método, Resultados, Conclusão, Referências
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FIGURA 1
Distribuição geral do pôster. Notar a dimensão das letras
utilizadas e a numeração dos diferentes quadros indicando a
ordem de leitura.
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bibliográficas. No trabalho do tipo relato de caso, as secções
Material e método e Resultados são substituídas pela secção
Relato do caso3,4.

Título
O título é o rótulo que indica o conteúdo do trabalho.
Deve expressar, de forma clara e no menor número de
palavras, o conteúdo do trabalho. Deve ser informativo,
mas suficientemente conciso para não desencorajar o
visitante submetido a múltiplos estímulos. Vários pôsteres
estão expostos lado a lado e a competição pela atenção do
visitante se travará no nível dos títulos. Não se deve,
portanto, hesitar em recorrer a títulos provocadores ou redigidos na forma interrogativa.

Introdução
O pôster deve iniciar-se por uma ou duas frases que
sumarizam a razão de se realizar o trabalho. É fundamental
que o leitor compreenda por que o trabalho foi feito.

Objetivo
O objetivo deve expressar qual questão específica se
deseja responder. Deve ser expresso de forma precisa e
clara. Na sua redação, usa-se a forma infinitiva dos verbos.

Material e método
Descreve em linguagem precisa e técnica como o estudo
foi desenvolvido. Em Material ou Casuística descreve-se a
seleção feita dos sujeitos observados ou que participam da
experiência (pacientes, animais). Em Métodos, relatam-se
os procedimentos que operacionalizam a pesquisa proposta.
Deve ser muito breve. Geralmente uma ou duas frases
são suficientes para descrever o material ou a casuística e
o tipo de abordagem usada.

Resultados
Esta secção, que é geralmente a mais breve de um artigo,
é usualmente a maior de um pôster. A maior parte do espaço
disponível será usada para expor os resultados por meio de
ilustrações. São enumerados de forma simples e precisa os
resultados principais da execução do método para cumprir
os objetivos, indicando os valores mais representativos, com
significação estatística.

Relato do caso
O caso é relatado de forma objetiva e concisa, enfocando os aspectos essenciais que caracterizam a doença.
Expõem-se, em parágrafos sucessivos, a história, o exame
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físico, os exames complementares, a evolução, os resultados e, se houver, o exame necroscópico. Pode-se descrever um paciente, uma família ou uma pequena amostra de
pacientes.
Na descrição do caso, o verbo é usado no passado. Os
dados negativos da história e do exame físico são incluídos
apenas quando importantes para a compreensão do caso.
Quanto às datas, os eventos são referidos no início da
doença ou no momento da internação ou da intervenção
cirúrgica. Ao longo da narração, as demais ocorrências são
referidas em relação ao evento escolhido como referência.

Conclusão
Cuidado particular deve-se ter na redação da conclusão.
Muitos visitantes selecionam os pôsteres baseados na
pertinência do título (que deve conter o objetivo do trabalho)
e da conclusão.
Deve-se estabelecer de forma clara e precisa a conclusão
sobre o significado do trabalho. É redigida no presente.
Com base na interpretação dos resultados, admite-se fazer
recomendações, sugerir possíveis aplicações, apontar novas
relações ou sugerir outras pesquisas. Somente são apropriadas as conclusões fundamentadas nos resultados da
pesquisa, não cabendo quaisquer conclusões a que se tenha
chegado pelo estudo da literatura ou pela experiência pessoal
do autor.
A conclusão deve ser expressa em sentença curta, do
tipo: Os resultados mostram que..., sugerem que...

Referências bibliográficas
São listadas somente aquelas fundamentais e pertinentes,
em número mínimo (não mais que cinco).

Ilustrações
O mais interessante no pôster é a variedade de ilustrações (tabelas, gráficos, desenhos, fotografias) que podem ser usadas. Elas são importantes elementos atrativos,
principalmente por não existir limitação (como nos periódicos) para o uso de cor. Em um pôster bem planejado
existe bem pouco texto, sendo a maior parte do espaço
usada para ilustrações: tabelas e figuras (gráficos, desenhos
e fotografias)2,3.
Boas ilustrações são eloqüentes e falam por si mesmas;
muitas vezes uma figura, uma tabela ou um gráfico esclarecem mais que uma página de texto. São utilizadas principalmente para mostrar os resultados mais importantes. As
ilustrações no pôster devem ser realmente demonstrativas
e condizentes com o título e o caráter do trabalho. São
numeradas e denominadas no texto, como em um artigo.
Devem conter um título breve.
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