Regulamento para submissão de resumos - POSTERS

Nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018 irá decorrer o 1º Congresso
Internacional de Cuidados Paliativos de Castelo Branco. Neste
existirá a oportunidade de todos os profissionais de saúde,
investigadores e estudantes divulgarem estudos ou trabalhos
desenvolvidos no âmbito dos Cuidados Paliativos, mediante a sua
apresentação sob a forma de Poster.

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
Os resumos submetidos devem ter em conta os seguintes critérios:












Devem ser escritos em português, espanhol ou inglês, esclarecendo
possíveis abreviaturas utilizadas.
Todos os campos solicitados no formulário de submissão devem ser
preenchidos. É permitido um corpo do resumo com máximo de 250
palavras.
O resumo não poderá conter nenhuma informação sobre os autores
ou instituições envolvidas, de forma a facilitar a avaliação cega pelos
revisores.
Na submissão de resumos não são necessárias referências
bibliográficas.
Os fármacos devem ser descritos com recurso a nome
genérico/químico.
O resumo não pode ter sido apresentado anteriormente em nenhum
congresso, devendo tal ser declarado pelos autores.
Deve ser indicada, se for caso disso, a fonte de financiamento para o
estudo desenvolvido e eventuais conflitos de interesses. Caso não seja
identificado conflito de interesses, os autores devem deixar
claramente expressa essa informação. Estas informações devem
surgir no final do resumo.
Todos os trabalhos submetidos devem respeitar os princípios éticos
inerentes à investigação científica, bem como as diretivas nacionais e
internacionais relativas à investigação em seres humanos (se
aplicável)








Os autores são responsáveis pelo conteúdo das suas apresentações.
Os autores assumem a responsabilidade pela obtenção de autorizações devidas à
utilização de imagens.
O resumo deve ser submetido online no site do secretariado do congresso
(www.admedic.pt), até ao dia 11 de dezembro de 2017, às 23:59.
Após a submissão dos trabalhos, os autores que pretendam efetuar alguma alteração
devem fazê-lo até ao dia 11 de dezembro de 2017, diretamente no site (as minhas
submissões).
Os resultados da avaliação do resumo serão comunicados por e-mail até 28 de janeiro
de 2018.

ELEMENTOS DOS RESUMOS
Na candidatura submetida devem constar os seguintes elementos:



Identificação: Nome completo, profissão, local de trabalho, contacto eletrónico e
telefónico dos autores.
Corpo do resumo: Título, Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados,
Conclusões (estes elementos devem estar devidamente identificados e em
parágrafos diferentes).

CATEGORIAS DOS RESUMOS
Os resumos submetidos devem ser referenciados como pertencentes a uma das seguintes
categorias, podendo a comissão científica recategorizar os resumos aceites.














Comunicação
Controlo de sintomas
Cuidados em fim de vida/ últimos dias ou horas de vida
Cuidados paliativos em crianças e adolescentes
Esperança em Cuidados Paliativos
Espiritualidade
Ética/ Bioética
Família e Cuidadores
Formação
Instrumentos de avaliação e medição
Luto
Metodologias de investigação
Organização/ gestão de serviços

PROCESSO DE REVISÃO
Os resumos que cumpram os critérios anteriormente definidos serão avaliados cegamente
por 3 revisores. Serão tidos em conta os seguintes critérios:






Originalidade e atualidade do tema
Objetivos
Adequação/Qualidade da metodologia
Clareza e relevância dos resultados;
Conclusões e implicações para a prática em cuidados paliativos

CARACTERÍSTICAS DO POSTER
Elementos obrigatórios:











Referência ao congresso (inclusão do símbolo); Nome dos autores; categoria
profissional; Instituição e Serviço onde exercem funções (se aplicável).
Título do trabalho.
Introdução; Objetivos; Material e Métodos/ Metodologia; Resultados; Conclusões;
Referências Bibliográficas
Dimensões: máximo (110cm x 90cm); mínimo (90cm x 70cm) [vertical].
Os autores deverão providenciar a fixação do poster e se considerarem conveniente
poderão disponibilizar resumos (os quais deverão ficar localizados num suporte
junto ao painel do poster).
O conteúdo do poster deverá ser legível a uma distância mínima de 2 metros.
Os Posters serão fixados pelos autores em local e horário definidos atempadamente
pelo secretariado do congresso.
Os autores de cada poster deverão comparecer nas datas e horários comunicadas
via e-mail, para proceder à sua apresentação e discussão junto do Júri de Seleção.
A apresentação oral do poster é limitada a 5 minutos, com 3 minutos de discussão.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS







Todos os autores dos posters serão certificados
Pelo menos o primeiro autor deve estar, obrigatoriamente, inscrito no congresso.
O PDF do poster deverá ser enviado via correio eletrónico para o secretariado do
congresso até 12 de fevereiro de 2018.
Serão atribuídos prémios aos 3 melhores posters. Serão considerados: o resumo
submetido, o poster exposto, a apresentação e a discussão do mesmo (de acordo
com critérios definidos pela Comissão Científica do Congresso).
Não serão atribuídos prémios a posters cujos autores pertençam à Comissão
Organizadora ou à Comissão Científica deste congresso.

