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SUBMISSÃO DE RESUMOS 
 

1. CALENDÁRIO 

 

DATAS IMPORTANTES 

7 de maio de 2018 – Abertura das submissões de resumos online 

 

15 de setembro de 2018, 23:59 GMT+0 – Encerramento das submissões de 
resumos online 

Resumos submetidos após esta data não serão aceites.  

 

22 de setembro de 2018, 23:59 GMT+0 – Data de divulgação de aceitação de 
resumos 

 

06 de outubro de 2018, 23:59 GMT+0 – Encerramento das inscrições antecipadas 
(Early Bird) 

Apresentadores de resumos aceites deverão inscrever-se no Congresso SPSim 2018 
até esta data. 

 

2. CONDIÇÕES DE SUBMISSÃO 

 

O trabalho apresentado será imparcial, baseada nas melhores evidências 
disponíveis e todos os elementos da apresentação estarão livres do controle de 
interesses comerciais. 

Considerando que a Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências de 
Saúde revê e edita o trabalho submetido, o(s) autor(es) devem transferir, atribuir 
e, de outra forma, encaminhar os direitos de propriedade para a Sociedade 
Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências de Saúde, e associada Revista da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, no caso da publicação do trabalho pela 
sociedade. Esta atribuição de direitos de propriedade, aplica-se apenas ao resumo 
submetido e não se aplica ou impede a publicação subsequente em outro lugar de 
um manuscrito completo relacionado ao assunto de tal resumo. 

Se o resumo for aceite, o autor compromete-se a apresentar o seu trabalho no 
congresso SPSIM 2018. Os apresentadores de resumos aceites devem fazer a 
inscrição antecipada no congresso antes de 06 de outubro de 2018 ou o resumo 
será removido de todas as publicações relacionadas com o congresso SPSim 2018, 
incluindo o livro de resumos, e será rejeitado para apresentação no dito congresso. 

 

CONFLITO DE INTERESSES 

Qualquer apresentador, que participe numa sessão de apresentação de trabalhos 
no congresso SPSim 2018, deve declarar a existência de qualquer relação ou 
acordo, direto ou indireto, que possa considerar afetar o conteúdo da sua 
apresentação. Incluindo, mas não se limita a, fatores como relações financeiras, 



 

2 | P á g i n a  

 

cargos de assessoria, atribuição de pagamentos, despesas, subsídios ou suporte 
departamental e participação em outras organizações (até 3 anos antes da 
apresentação do resumo). 

Indivíduos que declararem um "Conflito de Interesses" no momento da submissão 
devem também divulgá-los ao público no início da sua apresentação e mencioná-los 
no póster. O público e os presidentes têm o direito de solicitar tais declarações, 
caso não sejam feitas. 

 

3. ESTRUTURA DO RESUMO 

 

O resumo deve conter declarações concisas de: 

• Introdução e Objetivos: Indique o propósito e o objetivo da investigação; 
indique claramente a hipótese que foi testada pelo estudo ou as 
observações que são procuradas. 

• Materiais e Métodos: Descreva os métodos utilizados. Os métodos padrão 
só precisam ser nomeados, mas métodos incomuns ou novos podem 
precisar de uma descrição mais detalhada. O leitor deve entender como 
foram gerados os dados. Indique como foram analisados os dados e quais 
os testes estatísticos utilizados. 

• Resultados e Discussão: Apresente o mais claro e detalhadamente possível 
os achados e resultados do estudo de forma resumida. Os resumos 
precisam apenas de breves discussões. Concentre-se no que pode ser 
concluído a partir dos dados e explique-os em palavras simples. Evite 
especulações. 

• Conclusão: Dê uma resposta simples à hipótese segundo os novos dados do 
seu estudo. Você pode sugerir o que precisa ser estudado a seguir. A 
conclusão deve ser justificada pelos seus dados. 

• Referências (opcional): Pode incluir até três referências bibliográficas, 
numeradas de acordo com a ordem de entrada no texto, com o número 
correspondente no texto. As referências devem seguir as indicações de 
publicação da Revista da SPA 
(http://www.spanestesiologia.pt/revistas_newsletters/guia-para-autores/) 

 

4. INSTRUÇÕES DETALHADAS 

 

Os organizadores incentivam a submissão antecipada dos resumos para o 
congresso SPSim 2018. Por favor, leia atentamente as seguintes informações e 
orientações antes de enviar um resumo. A não adesão a estas diretrizes de 
submissão pode ser motivo para rejeição de resumos submetidos. 

 

IDIOMA 

Todos os resumos devem ser escritos em português ou inglês. Por favor, escreva 
em linguagem simples e evite erros de ortográficos.  
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PROCESSO DE SUBMISSÃO 

Os resumos só podem ser submetidos online através da plataforma de submissão 
de resumos do congresso SPSim 2018 a partir de 7 de maio de 2018. Os resumos 
submetidos por correio, fax ou e-mail não serão aceites. 

 

NÚMERO DE AUTORES 

São permitidos até 6 autores (apresentador + 5 co-autores) por resumo. A ordem 
dos autores não pode ser modificada após a submissão. O nome do apresentador 
será sublinhado nas publicações. O nome completo do apresentador e os dados de 
endereço profissional precisam ser inseridos. A afiliação de todos os autores deve 
ser inserida. 

 

TAMANHO DO RESUMO 

O título do resumo é limitado a 25 palavras e o texto do resumo não poderá 
exceder as 300 palavras, incluindo espaçamento. Nomes dos autores e afiliações 
não são parte do texto do resumo e não contam para o limite de 300 palavras. 

 

TIPO DE LETRA 

Use um tipo de letra padrão como Arial ou Times New Roman ao formatar o seu 
texto. Isso ajudará a evitar que caracteres especiais se percam ao copiar seu texto 
para o formulário online de submissão de resumos. Lembre-se de rever o resumo 
final antes da sua submissão e edite ou substitua conforme necessário. 

 

FIGURAS 

Imagens, gráficos ou ilustrações são permitidas até ao número máximo de três. 

 

ORTOGRAFIA 

É de responsabilidade do autor enviar um resumo correto. Quaisquer erros de 
ortografia, gramática ou facto científico serão reproduzidos como submetidos pelo 
autor. 

 

DOMÍNIOS 

O domínio do resumo é o tema geral sob o qual seu resumo será revisto e depois 
publicado nos materiais impressos do congresso, se aceite. Por favor, escolha o 
domínio que melhor descreve o assunto do seu resumo. No entanto, a Comissão 
Científica reserva o direito de decidir a atribuição final do domínio, durante seleção 
dos mesmos. 

Os resumos deverão ser enquadrados nos seguintes domínios, podendo apenas ser 
selecionado um: 

• Simulação e a humanização em saúde 

• Simulação na formação de profissionais de Saúde 

• Simulação e a segurança do doente 

• Avaliação utilizando simulação 
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• Debriefing 

• Investigação em/com Simulação 

• Simulação como estratégia pedagógica 

• Inovação e desenvolvimento de tecnologia em Simulação 

• Outros 

 

5. CORREÇÃO DE RESUMOS 

 

O resumo pode ser editado online quantas vezes forem necessárias, até o final do 
período de submissão. Lembre-se de guardar qualquer informação e alteração ao 
seu resumo clicando no botão “Submit”. 

Em caso de erros no resumo descobertos após o fim do prazo de submissão, este 
pode retirar o resumo ou - para pequenos erros - pode indicar a correção durante a 
apresentação no congresso. No entanto, as alterações não serão incluídas na 
versão publicada do resumo. 

 

REVISÃO 

Todos os resumos submetidos passarão por um processo cego (blind) de revisão 
por pares (peer-review), pelos revisores selecionados pelo Comissão Científica do 
congresso da SPSim. Cada resumo será revisto por dois revisores. 

 

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

A notificação de aceitação ou rejeição, assim como o formato da apresentação, será 
enviada ao autor do resumo (correspondente) até 22 de setembro de 2018. O autor 
receberá os e-mails de notificação e será responsável por informar todos os co-
autores sobre o status do resumo. 

Resumos duplicados serão excluídos. 

 

6. INSCRIÇÃO DO AUTOR DO RESUMO 

 

Se o resumo for aceite, o autor compromete-se a apresentar o trabalho no 
congresso SPSim 2018. Caso o autor não possa apresentar o trabalho, é da sua 
responsável nomear um co-autor para o fazer e deverá informar a comissão do 
congresso da mudança de apresentador, caso não o tenha feito na plataforma de 
submissão de resumos. Os apresentadores dos resumos aceites devem inscrever-se 
no congresso antes de 06 de outubro de 2018 (23:59 GMT+0). 

Para inscrição no congresso carregue aqui ou no botão de inscrição presente no 
nosso site. 

As inscrições antecipadas (Early Bird) estão disponíveis para os apresentadores dos 
resumos aceites até 06 de outubro de 2018.  

Se um apresentador não se inscrever antes de 06 de outubro de 2018: 

• O seu resumo será rejeitado para apresentação no Congresso e não será 
publicado no livro de resumos. 
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7. APRESENTAÇÃO 

 

Serão selecionados os melhores resumos para apresentação como comunicação 
oral.  

Aos 3 melhores pósters e comunicações orais será atribuído prémio. Esta 
informação será comunicada oportunamente aos autores. 

 

PÓSTER 

• Cada póster terá 4 minutos de apresentação como limite máximo e 3 
minutos de discussão (em sala a designar). 

• Os autores deverão imprimir e afixar o respetivo póster até às 10h do dia 
01 de dezembro de 2018, em local indicado posteriormente.  

• O tamanho mínimo de letra deverá ser escolhido de modo a providenciar 
uma fácil leitura a 2 metros de distância. 

• A apresentação oral é realizada em língua portuguesa ou inglesa. 
 

COMUNICAÇÃO ORAL 

• Cada comunicação oral terá 8 minutos de apresentação como limite 
máximo e 3 minutos de discussão (em sala a designar). 

• Os autores deverão submeter as apresentações finais (em formato 
PowerPoint ou PDF) até às 10h do dia 01 de dezembro de 2018, em local 
indicado posteriormente.  

• tamanho mínimo de letra aconselhado é o correspondente ao tipo 
Times New Roman 16. 

• A apresentação oral é realizada em língua portuguesa ou inglesa. 
 

8. PUBLICAÇÃO 

 

Todos os resumos aceites e apresentados serão publicados na íntegra como um 
suplemento da edição de novembro de 2018 da Revista da Sociedade Portuguesa 
de Anestesiologia (SPA). 

Os resumos não apresentados durante o congresso por qualquer razão, não serão 
publicados no suplemento da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 
(SPA). 
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9. CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

Incluirá o nome do apresentador, o nome dos co-autores, o título do trabalho e a 
forma de apresentação, conforme foram lançados no formulário de candidatura. 

O certificado será emitido em uma única via e será entregue ao apresentador, por 
via e-mail.  

Se o apresentador faltar à apresentação não será atribuído certificado.  

A organização não procederá a correções dos certificados no período de realização 
do Congresso. 


