Normas para Participação de Temas Livres
Modo de submissão de trabalhos à comissão de análise e seleção de temas
livres:
1. A identificação dos participantes deverá ocorrer apenas no formulário de
submissão que estará disponível no site do congresso;
2. Os

resumos

deverão

seguir

as

seguintes

estruturas:

Revisão de literatura: Título (máximo de 100 caracteres); Metodologia
(máximo de 400 caracteres); Discussão (máximo de 1400 caracteres);
Conclusão (máximo de 500 caracteres).
Relato de caso: Título (máximo de 100 caracteres); Objetivo (máximo de 300
caracteres); Descrição do caso (máximo de 900 caracteres); Discussão
(máximo de 900 caracteres); Conclusão (máximo de 500 caracteres).
Trabalho de pesquisa: Título (máximo de 100 caracteres); Objetivo (máximo
de 300 caracteres); Materiais e métodos (máximo de 800 caracteres);
Resultados (máximo de 1000 caracteres); Discussão (máximo de 1000
caracteres); Conclusão (máximo de 500 caracteres).
4. Os trabalhos finais poderão ainda acrescentar seções de introdução,
discussão, referências bibliográficas e outras cabíveis conforme o
delineamento empregado;
5. Os participantes poderão submeter o número de trabalhos que desejar,
sendo que destes, apenas 3 (três) trabalhos como autor principal
(apresentador).
6. O autor principal (apresentador) deverá estar inscrito no CONAMF até a
data máxima das inscrições para que o trabalho seja submetido a avaliação.

Critérios de aceitação dos trabalhos:
1. Os trabalhos têm que ser inéditos. Não serão aceitos trabalhos
apresentados
em
eventos
científicos
anteriores
ou
já
publicados. Trabalhos já apresentados, mas que tiveram seus títulos ou
conteúdo modificados a fim de possibilitar nova inscrição também não
poderão ser aceitos;
2. Serão aceitos no máximo trabalhos com até 6 autores, incluindo o
orientador. Não serão aceitos trabalhos sem a orientação de pelos menos
um profissional de nível superior;
3. Serão aceitos preferencialmente estudos clínicos com os seguintes
delineamentos: relatos de caso, estudo descritivo de série de casos,
estudos transversais, estudos de caso-controle, estudos de coorte e
ensaios clínicos randomizados. Em todos esses delineamentos, serão
exigidas pelos menos 5 referências sobre o assunto, publicadas em
periódicos biomédicos indexados em qualquer base de dados (ex.
MedLine, PubMed, LILACS, BVS, Scielo, etc.), nos últimos 5 anos;
4. Também
serão
aceitos
estudos
de
revisão
sistemática ou revisões convencionais, desde que abordem o assunto de
modo abrangente e com base em pelo menos 5 referências publicadas
em periódicos biomédicos indexados em qualquer base de dados (ex.
MedLine, PubMed, LILACS, BVS, Scielo, etc.), nos últimos 5 anos;
5. A aceitação de trabalhos com outros delineamentos que não os citados
nos itens 2 e 3 será motivo de análise pela comissão de análise e
seleção de temas livres deste congresso e o parecer definitivo sobre a
participação ou
não será
emitido
posteriormente.
6. A prioridade de aceitação no congresso será: 1) Trabalho de pesquisa; 2)
Relato
de
caso;
3)
Revisão
de
literatura.
7. A avaliação do trabalho pela Comissão Científica confirmará ou não sua
aceitação. Será enviado um e-mail ao apresentador com a aceitação ou
objeção do trabalho.

