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ENQUADRAMENTO

A Direcção da Região Sul e Ilhas e colaboradores da Associação Portuguesa de
Cardiopneumologistas

(APTEC),

no

âmbito

da

III

Edição

Casos

Clínicos

de

Cardiopneumologia, disponibiliza o seu programa científico para a submissão de Casos
Clínicos e Exame/Imagem Médica para todos os interessados, uma vez que o Programa é
constituído apenas por trabalhos submetidos.

A Comissão Organizadora garante a apresentação de todos os trabalhos que sejam
submetidos dentro das datas definidas e que cumpram as normas, desde que os mesmos
sejam aceites.

A submissão está aberta a todos os Profissionais interessados bem como a Estudantes,
no entanto no último caso é necessário presença de profissionais como co-autores nos
trabalhos.

Este documento reúne as normas de submissão bem como de apresentação dos
trabalhos.

Poderão ser submetidos Casos Clínicos e/ou Exame/Imagem médica.
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NORMAS DE ELABORAÇÃO
CASOS CLÍNICOS DE CARDIOPNEUMOLOGIA

1. Os resumos dos Casos Clínicos devem ser realizados em Microsoft Word em texto
livre, com um máximo de 3000 caracteres, letra Arial, tamanho 12, espaçamento
1.5 e alinhamento justificado. A inclusão de uma imagem/tabela contará como 300
caracteres. O corpo do resumo não deve conter elementos que permitam a
identificação dos autores (nome e/ou instituição);

2. Estrutura obrigatória: Introdução, Caso Clínico e Conclusões;
3. O nome do ficheiro tem de ser o título do trabalho (exemplo: “Casos Clínicos
Cardiopneumologia.docx”) e o mesmo não deve ter mais de 20 palavras;

4. O trabalho deve conter o nome próprio e apelido de todos os autores, sendo que a
correlação com os autores e afiliações deve ser feita com algarismos (em linha
superior).

5. O endereço electrónico deverá ser estável (pessoal ou institucional) uma vez que
pode ser publicado e deverão ser mencionados dois contactos telefónicos.
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NORMAS DE ELABORAÇÃO
EXAME/ IMAGEM MÉDICA
1. Os resumos do Exame/Imagem médica devem ser realizados em Microsoft Word

em texto livre, com um máximo de 1200 caracteres, letra Arial, tamanho 12,
espaçamento 1.5 e alinhamento justificado. O corpo do resumo não deve conter
elementos que permitam a identificação dos autores (nome e/ou instituição);
2. O nome do ficheiro tem de ser o título do trabalho (exemplo: “Exame/Imagem
médica.docx”) e o mesmo não deve ter mais de 10 palavras;

3. O trabalho deve conter o nome próprio e apelido de todos os autores, sendo que a
correlação com os autores e afiliações deve ser feita com algarismos (em linha
superior).

4. O endereço electrónico deverá ser estável (pessoal ou institucional) uma vez que
pode ser publicado e deverão ser mencionados dois contactos telefónicos.
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NORMAS DE APRESENTAÇÃO
CASOS CLÍNICOS DE CARDIOPNEUMOLOGIA

1. Não é permitida a utilização de computador pessoal durante a apresentação.

2. A forma de apresentação em suporte informático deverá ser preferencialmente em
Microsoft PowerPoint.

3. Cada apresentação dos Casos Clínicos durará 7 minutos seguida de 3 minutos de
discussão.
EXAME/ IMAGEM MÉDICA

1. Não é permitida a utilização de computador pessoal durante a apresentação.

2. A forma de apresentação em suporte informático deverá ser preferencialmente em
Microsoft PowerPoint.
3. Cada apresentação de Exame/Imagem Médica durará 4 minutos seguida de 3
minutos de discussão.

Na impossibilidade de apresentação dos trabalhos aceites, os autores deverão comunicar
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o mais cedo possível à Comissão Organizadora por escrito para o correio eletrónico
sul@aptec.pt a retirada do trabalho.

FORMA DE SUBMISSÃO

1. Os resumos têm de ser submetidos por correio eletrónico para o endereço
sul@aptec.pt.

2. Os autores com mais que um trabalho devem enviar um e-mail por cada trabalho.

3. A data limite para envio dos resumos é 10 de maio de 2015 às 23:59h.

4. Os autores receberão confirmação da receção do resumo até ao dia 15 de maio.

5. Os autores serão notificados relativamente à aceitação do trabalho até ao dia 22 de
maio e têm um prazo de 48 horas para reclamação/reformulação.

O autor tem direito a inscrição gratuita, emissão de certificado de apresentação
bem como de presença na III Edição Casos Clínicos Cardiopneumologia.

Desejamos um bom trabalho!
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A Comissão Organizadora
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