NOTA IMPORTANTE: Antes de submeter o seu trabalho,
é muito importante que, leia com atenção o
regulamento para a submissão e tenha em consideração
todas as indicações/informações.

Regulamento de submissão de resumos
O X Congresso Nacional e I Congresso internacional da APCP não só oferece a
oportunidade de conviver, aprender e partilhar experiências com peritos
nacionais e internacionais em cuidados paliativos, como permite que uma parte
importante do congresso seja dedicada à apresentação de trabalhos submetidos
pelos participantes. O resumo do trabalho permite, aos revisores e à Comissão
Científica, tomar uma decisão informada e fundamentada sobre a qualidade do
trabalho realizado e a sua adequação para inclusão no programa.
Temas:
Os autores devem selecionar o tema no qual o seu estudo melhor se enquadra,
escolhendo apenas um tema dos descritos abaixo. A Comissão Científica reservase o direito de integrar o resumo em tema distinto do proposto pelos autores,
sem necessidade de recorrer a estes e tendo em vista a organização científica do
programa.
Contexto - Domicílio
Contexto - Hospital
Contexto - Unidades de cuidados paliativos
Contexto - Unidades de cuidados continuados
Contexto - Lares de idosos/residências Contexto - Outro (ex.: prisões)
População - Cancro
População - Falência orgânica
População - Doenças neuro-degenerativas
População - Crianças e adolescentes
População - Idosos
População - Cuidadores familiares
População - Profissionais
População - Voluntários
População - Outra (ex.: pessoas com deficiência mental, migrantes, refugiados)
Intervenção de cuidados - Apoio físico
Intervenção de cuidados - Apoio psicológico
Intervenção de cuidados - Apoio social
Intervenção de cuidados - Apoio espiritual
Intervenção de cuidados - Comunicação, informação e planeamento de cuidados
Intervenção de cuidados - Fim de vida e qualidade na morte
Intervenção de cuidados - Luto
Tópico - Saúde pública
Tópico – COVID-19

Tópico - Política de saúde
Tópico - Economia da saúde
Tópico - Educação
Tópico - Ética
Tópico - Metodologia de investigação
Tópico – Marketing
Tópico - Outro (ex.: e-health)
Tipos de apresentação:
Os resumos submetidos serão considerados para três tipos de apresentação:
• Comunicação em Sessão Plenária (para o resumo com maior pontuação)
• Comunicação Oral
• Poster em sala (exposição e presença, durante intervalos, para discussão)
Os autores dos estudos aceites para inclusão no programa serão
atempadamente informados sobre os detalhes para preparação das
apresentações.
O tipo de apresentação dependerá da avaliação feita por revisores
independentes. Compete à Comissão Científica a decisão final sobre o tipo de
apresentação.
Os resumos devem ser submetidos online através do site do Secretariado do
Congresso – www.admedic.pt – até ao dia 12 de junho de 2022. Após a
submissão estar concluída, o apresentador do estudo recebe, por email, uma
confirmação automática. Se não receber esta confirmação automática, por favor
contacte: vera.antonio@admedic.pt
Responsabilidade e compromisso:
Ao submeter o resumo para apresentação no Congresso, o apresentador do
estudo:
• Garante que o mesmo não foi apresentado previamente num outro
evento científico;
• Garante que o resumo não foi publicado numa revista científica;
• Responsabiliza-se pela veracidade e precisão do resumo enviado;
• Confirma que todos os coautores estão informados e concordam com a
coautoria, o conteúdo do resumo e sua submissão, bem como a potencial
inclusão no programa;

•
•
•

Aceita ser a pessoa de contacto para toda a correspondência sobre o
estudo e manter os coautores devidamente informados sobre o processo;
Aceita inscrever-se e apresentar o trabalho no Congresso, caso seja
selecionado para apresentação como comunicação oral ou poster em
sala;
Certifica que, caso o trabalho envolva seres humanos, foram assegurados
os seguintes procedimentos ético-legais: aprovação ética por entidade
competente, conformidade com a legis artis e conformidade com a
legislação e regulamentação vigentes a nível nacional e internacional em
matéria de aprovação ética e proteção de dados. Caso o trabalho seja
aceite para apresentação, será solicitado que disponibilize a referência
e/ou cópia do parecer da Comissão de Ética.

Caraterísticas do resumo:
_O resumo não pode exceder 2500 caracteres (incluindo espaços; excluindo
título e autores).
_Os resumos podem ser escritos em Português, Espanhol/Castelhano e Inglês.
_Os autores devem evitar o recurso a abreviaturas. Caso optem por usar
abreviaturas, estas devem ser explicitadas, entre parêntesis, aquando da
primeira menção.
_Os fármacos devem ser descritos pelo seu nome químico/genérico.
_O resumo não poderá conter nenhuma informação sobre os autores,
instituições envolvidas ou fonte de financiamento, de modo a garantir a
avaliação cega pelos revisores.
_O número de autores não deve ser superior a doze.
_Não são permitidos gráficos, ilustrações ou tabelas.
_Não são necessárias referências bibliográficas. Caso sejam colocadas, serão
consideradas para a contagem de caracteres.
_A descrição de casos clínicos ou séries de casos será considerada pela Comissão
Científica. Estes casos clínicos terão de ser originais, deverão refletir rigor
científico e suscitar questões de investigação.
_Protocolos de investigação ou estudos em fase de projeto não serão
considerados.
_Caso o trabalho tenha obtido financiamento, seja por entidade pública ou
privada, esta informação não deverá de ser colocada no corpo/texto do
resumo de modo a permitir a revisão cega. Caso o resumo seja aceite, ser-lhe-á
solicitado que envie essa informação para divulgação aquando da publicação.

Estrutura do resumo:
Os resumos de trabalhos de investigação (incluindo estudos empíricos, análises
secundárias de dados e revisões sistemáticas) deverão obedecer à seguinte
estrutura:
Introdução
Objetivos
Metodologia (desenho, recolha e análise de dados)
Resultados
Discussão/Conclusão
Os resumos de outro tipo de trabalhos (nomeadamente, casos clínicos, série de
casos, projetos de melhoria da qualidade) deverão obedecer à seguinte
estrutura:
Enquadramento
Objetivos
Metodologia ou abordagem
Cursos de ação possíveis, realizados e resultados
Aprendizagens/Conclusão
Processo de revisão:
Cada resumo será revisto por pelo menos três revisores independentes, sendo o
corpo de revisores composto por peritos representativos de um vasto leque de
profissões e contextos profissionais. Compete à Comissão Científica a decisão
final sobre o tipo de apresentação.
Se no processo de revisão for identificada uma ligação aos autores de resumo
(nomes, afiliação, entidade que deu aprovação ética, fonte de financiamento), o
mesmo será rejeitado.
Os revisores não avaliarão estudos em que são autores ou que foram realizados
na sua própria instituição. Ser-lhes-á pedido que declarem quaisquer outros
conflitos de interesse que os impeça de avaliar o trabalho em questão com
imparcialidade, caso os identifiquem.

Na avaliação serão tidos em conta os seguintes critérios:
• Enquadramento-Objetivo: relevância da pergunta de investigação, clareza
dos objetivos.
• Qualidade da metodologia: desenho do estudo, amostragem, recolha de
dados, estratégia analítica e posição teórica, etc.;
• Relevância em cuidados paliativos: o resumo deve demonstrar relevância
para aspetos da prática clínica, decisão política, ensino ou investigação;
• Originalidade da investigação: apresentação de novos dados ou
argumentação forte quando se trata de uma replicação ou análise
secundária de estudos anteriores;
• Clareza na apresentação dos resultados: interpretação dos dados,
saturação teórica ou poder estatístico quando apropriado, aplicabilidade
em cuidados paliativos;
• Discussão e conclusões: suportadas nos resultados apresentados,
qualidade de interpretação e implicações do estudo.
Cada revisor atribuirá uma pontuação de 0 (inaceitável) a 4 (excelente),
conforme a grelha seguinte, sendo que a pontuação final resultará da média dos
revisores envolvidos na avaliação.
Pontuação

Significado

3.0 – 4.0

Muito Bom / Excelente

2.0 – 2.9

Bom

1.0 – 1.9
0.0 – 0.9

Razoável
Inaceitável

Tipo de apresentação
recomendada
Comunicação oral em sessão de
comunicações livres, sendo o
melhor resumo escolhido para
apresentação em sessão plenária
Comunicação oral ou Poster em
sala
Poster em sala
Não admitido

Certificados
Todos os autores das comunicações orais e posters apresentados no Congresso
receberão um certificado de participação que explicitará o título e tipo de
apresentação.

Publicação dos resumos
Todos os resumos selecionados para apresentação no Congresso serão
publicados na Revista da APCP “Cuidados Paliativos”.
Prémios
A Comissão Científica atribuirá os seguintes prémios:
• Melhor resumo: comunicação em sessão plenária
• Melhor comunicação oral
• Melhor poster
A avaliação terá em conta o resumo, bem como a apresentação (poster ou oral)
e a discussão do trabalho apresentado.
A Comissão Científica reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios
se a qualidade das apresentações não o justificar. Os elementos da Comissão
Científica que façam parte do conjunto de autores de um determinado poster ou
comunicação oral não terão qualquer envolvimento na sua avaliação para evitar
conflitos de interesse.
Inscrição no congresso
Um dos autores deverá ser identificado como apresentador do estudo e tem de
estar, obrigatoriamente, inscrito no Congresso. Apenas serão incluídos no
programa os resumos de apresentadores que paguem a sua inscrição até 30 dias
antes da data do Congresso (22 de agosto de 2022).
Sugestões e questões para a preparação do resumo:
Título do resumo: Interessante, informativo e que especifique o desenho do
estudo no subtítulo (ex.: Chocolate and Oranges in palliative care: Perspectives
from a qualitative study with patients, family carers and healthcare
professionals)
Tema do resumo: Em que tema é que o meu resumo melhor se enquadra?
Conteúdo do resumo: Que problema é que eu estudei e porque é importante?
Como é que eu estudei este problema? Que métodos usei? Que resultados
obtive? O que posso concluir? Quais as implicações ou aprendizagens?
Caso queira consultar alguns recursos para melhorar a qualidade do seu resumo,
sugerimos as seguintes fontes de informação útil:
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114208/
• https://www.acponline.org/membership/residents/competitionsawards/abstracts/preparing/writing
• https://www.wiley.com/network/researchers/preparing-your-article/howto-write-a-scientific-abstract

