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Recomendações para a preparação de resumos de Casos Clínicos
Os participantes são convidados a submeter
resumos de Casos Clínicos originais de acordo com
as seguintes regras de preenchimento do Template
para Envio de Resumos de Casos Clínicos:
1. Títulos
1.1 Título 1: Deve ser indicado um título que mostre
com clareza, a natureza do Caso Clínico. Este será
o título utilizado na apresentação e no CD com os
artigos completos e as apresentações.
1.2 Título 2 (opcional): Poderão os autores entender
que um título muito explícito sobre o Caso
Clínico a ser apresentado poderá revelar desde
logo o diagnóstico final do caso, retirando algum
interesse à apresentação do mesmo. Assim
sendo, poderão os autores optar por indicar
um título menos explícito que será indicado
neste campo. Este Título 2 será o utilizado para
apresentação no programa final do congresso
a ser distribuído pelos participantes no dia do
congresso. No caso dos autores não indicarem
um Título 2, será utilizado o Título 1 para o
programa final.
Ex: Título 1 – Raro caso de enfarte do miocárdio
por embolia coronária.
Título 2 - Dor precordial com elevação do
segmento ST.

3. Contactos dos autores
3.1 
Deve indicar-se qual dos autores irá efetuar
a apresentação. Será também solicitado a
indicar um apresentador de reserva, no caso
do apresentador i
nicialmente indicado não
puder efetuar a sua apresentação por motivo
inadiável. Além disso, a troca de apresentador
deverá ser comunicada por escrito à Comissão
Organizadora.
3.2 O primeiro autor deverá indicar o seu e-mail e o	
seu contacto de telemóvel.
3.3 Caso se verifique a não apresentação do caso sem
que para tal tenham existido razões devidamente
fundadas, tal implicará a rejeição de resumos em
congressos futuros. O montante da inscrição do
apresentador em causa não será devolvido.
4. 
Necessidades especiais para a apresentação
do caso
41 Deve indicar-se, no momento da submissão do
Caso Clínico, se a apresentação no congresso irá
implicar necessidades especiais em termos de
suporte audiovisual (se pretende utilizar software
especial, filmes com som, etc.) e/ou se pretende
utilizar computador pessoal.
5. Descrição sumária do Caso Clínico

1.3 
Deverão ser evitadas abreviaturas nos títulos,
mas poderão ser utilizadas no resumo, desde que
definidas aquando da sua primeira utilização.

51 Deve indicar-se uma descrição sumária do Caso
Clínico que será utilizada para suporte à elaboração
do CD das apresentações.

2. Autores e instituição

6. Resumo

2.1 Indique um máximo de seis autores e a instituição
de onde provém o Caso Clínico.

6.1 Deve ser enviado um resumo até 300 palavras
(2.000 carateres incluindo espaços brancos e
pontuação) do Caso Clínico.

2.2 Os nomes dos autores (primeiro nome e apelido)
e locais de trabalho (instituições, cidade) devem
ser indicados mas devem ser omitidos graus,
títulos, ou outros elementos indicativos.
2.3 
Não serão permitidas referências aos nomes
dos autores ou da instituição no texto do
resumo. A sua inclusão no texto implicaria que
a avaliação dos resumos pelos membros da
Comissão Científica não fosse imparcial. Por
este motivo, a sua inclusão no corpo do texto
levará à automática exclusão do resumo mesmo
antes do seu envio para avaliação da Comissão
Científica.

6.2 O resumo de um Caso Clínico tem de ser o mais
informativo possível e deve:
- Descrever a história clínica do doente e os dados
clínicos e biológicos relevante;
-
Sumariar as investigações efetuadas e o
diagnóstico diferencial. Nesta fase, devem
ser clarificadas as dificuldades e os aspetos
originais do caso;
- Fornecer o diagnóstico final;
- Resumir a terapêutica instituída;
-
Indicar os pontos a serem discutidos (evitar
revisões da literatura ou adesão às guidelines).
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6.3 Devem ser listados os materiais disponíveis para
ilustração do Caso Clínico (ex: investigações
imagiológicas, fotos ou filmes de exames
efetuados, dados biológicos específicos).
6.4 Deve assegurar-se que o resumo não contém
erros científicos, gramaticais ou de acentuação,
uma vez que os textos serão reproduzidos
exatamente como submetidos.
6.5 Frases como “os autores apresentarão os dados”
poderão levar à rejeição automática do resumo.
7. 
Comentários especiais para consideração da
Comissão Científica
7.1 
Poderá utilizar este espaço para expor alguns
comentários que entenda contribuirem para
uma melhor avaliação do resumo pela Comissão
Científica.
7.2 
Também neste espaço não serão autorizadas
referências a autores ou instituições que possam
quebrar o anonimato que o resumo deverá ter
para os membros da Comissão Científica que irão
avaliar os resumos.

8. Autorizações de publicação e de gravação
81 Nestes campos os autores deverão enunciar que
autorizam a publicação dos resumos, dos artigos
completos e das apresentações no CD a publicar
pela Comissão Organizadora, e a ser distribuído
posteriormente a um elevado número de médicos
que tenham ou não assistido aos trabalhos do
congresso.

