5º Congresso de Casos Clínicos em Cardiologia
4 e 5 de março de 2016 | Auditório do Hospital da Luz Lisboa

Instruções para submissão de resumos de Casos Clínicos
A submissão de um Resumo de Caso Clínico
constitui um compromisso formal dos autores
para apresentação do caso numa das sessões do
congresso, na data e hora que lhe forem indicados
pela Comissão Organizadora.
Forneça um resumo conciso da sua apresentação
do Caso Clínico que deve incluir um título e uma
descrição detalhada do caso de acordo com as
“Recomendações para apresentação dos Casos
Clínicos” descritas na página seguinte. O formato
destas recomendações deve também ser usado
para a apresentação no congresso.
É importante incluir também a metodologia
utilizada para o diagnóstico e/ou tratamento do
caso concreto.
Os resumos submetidos para apresentação devem
descrever detalhadamente os objetivos e os
procedimentos que foram executados, de modo
que a Comissão Científica do Congresso possa
avaliar adequadamente os seus méritos.

Procedimentos de submissão

NENHUMA INFORMAÇÃO DENTRO DO CORPO DO
E-MAIL SERÁ CONSIDERADA PARA AVALIAÇÃO
DO RESUMO!
Todos os documentos e informações relacionadas
com cada apresentação individual devem ser
incluídos dentro do mesmo e-mail. Se um autor
pretender submeter mais do que um Caso Clínico,
cada resumo individual/apresentação deve ser
submetido na sua totalidade em e-mail separado,
o qual contém todos os anexos que se relacionam
com essa apresentação (incluindo a informação de
todos os autores). 1 caso -> 1 e-mail.

Consentimento dos autores
Ao submeter o resumo, os autores estão a indicar
que leram e concordaram com as exigências
determinadas no presente Regulamento.
Com esta submissão o autor está a assumir de boa fé
o compromisso de ter disponibilidade e capacidade
para apresentar o Caso Clínico na data e horário que
lhe forem atribuídos pela Comissão Organizadora e
para falar durante o tempo atribuído.

Após ter revisto e compreendido a informação
fornecida no website do congresso, deverá efetuar
o download dos templates apropriados. Os autores
devem utilizar o template no formato de documento
Word e enviá-lo por e-mail para o endereço:
secretariado.formacao@luzsaude.pt, até às 24h do
dia 21 de fevereiro de 2016.

Todos os apresentadores selecionados serão
solicitados a assinar uma autorização de cedência de
direitos de publicação do Caso Clínico sob a forma
de resumo e a divulgação da apresentação no CD
das Apresentações a ser publicado pela Comissão
Organizadora do Congresso.

Todos os resumos e descrições do caso só
podem ser submetidos usando o formulário
apropriado fornecido e são requeridos para todas
as apresentações. O português é a língua oficial
do congresso e todos os resumos e apresentações
devem ser elaborados em português.

Seleção dos Casos Clínicos

Toda a informação a ser revista e considerada pela
Comissão Científica deve estar contida dentro
do template e ser submetida como anexo. Os
templates devem ser completamente preenchidos,
usando o tipo de letra Arial, a 10 pontos.
Para os campos do template que não se apliquem
na sua apresentação, deve ser incorporado ao
campo um N/A (para Não Aplicável). Mantenha, por
favor, o nome original para os documentos anexos
ao template e retenha uma cópia dos documentos
enviados no seu computador para os seus registos.
OS TEMPLATES DEVEM SER ENVIADOS COMO
ANEXO AO E-MAIL!

Findo o prazo de receção dos resumos, a Comissão
Organizadora enviará os textos dos resumos
(retirando os campos que possam identificar os
autores e respetivas instituições) à Comissão
Científica do Congresso para que seja efetuada a
avaliação dos resumos.
A Comissão Científica fará esta avaliação com base
no interesse ou raridade dos casos, originalidade
dos métodos utilizados, clareza e objetividade dos
resumos, descrição dos métodos utilizados e sua
adequação ao Caso Clínico concreto, conclusões
baseadas nos resultados descritos, ética, valor
científico e potencial valor clínico e impressão geral.
Cada resumo será assim enviado a, pelo menos, cinco
membros da Comissão Científica que classificarão
os resumos de acordo com três parâmetros:
Didatismo; Originalidade; Raridade.
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Cada um destes parâmetros será classificado de 1 a
5 valores, efetuando-se posteriormente a média das
classificações atribuídas pelos vários membros da
Comissão Científica.
A avaliação pela Comissão Científica será soberana.

Resultados das avaliações dos Casos Clínicos

Com base na classificação assim obtida para cada
resumo, a Comissão Organizadora ordenará então
os resumos de modo a selecionar os trabalhos
melhor classificados para apresentação nas sessões
do congresso.
Os autores dos resumos serão notificados, através
de e-mail da Comissão Organizadora, da aceitação
ou rejeição do seu resumo para apresentação no
congresso, até ao dia 26 de Fevereiro de 2016. Será
igualmente enviada na mesma altura informação
mais detalhada, assim como o regulamento e
templates para a elaboração dos artigos escritos e
das apresentações, e a data e hora exata das mesmas.

Em caso de aceitação do resumo, o autor que irá
apresentar o Caso Clínico deve efetuar a sua inscrição
no congresso até ao dia 29 de Fevereiro de 2016.
Se nenhum dos autores do trabalho aceite se registar
até aquele prazo, o resumo e a apresentação não
serão incluídos no programa final do congresso.

