ENVIE O SEU CASO!

Apresente seu relato de caso no XV Congresso Brasileiro de Terapia da Mão 2019.

A comunicação de um caso é pertinente quando o diagnóstico é raro, ou o tratamento
é pioneiro ou tem alguma inovação, ou o resultado é inusitado. O texto deve ser
simples, claro, preciso e conciso.
Para que o relato de caso cumpra seu papel informativo, é preciso que tenha conteúdo
e sequência apropriados. A estrutura básica do relato de caso inclui título, introdução,
objetivo, descrição do caso, técnica ou situação, discussão com revisão da literatura,
conclusão e bibliografia.
Informamos que os resumos no formato de relatos de caso aceitos serão publicados na
Revista Acervo Saúde (Anais do XV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão.
Realizado pela Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e do Membro Superior – SBTM).

Solicitamos que leiam com atenção as instruções abaixo:

DO PRAZO

A data limite e irrevogável para o envio dos resumos é até o dia 15/09/2019. Após esta data
o envio dos relatos de caso será encerrado.

FORMATAÇÃO DOS RESUMOS

Submissão para resumos:
•Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior;
•Folha tamanho A4;
•Margens de 2,5 cm;
•Texto de até 400 palavras;
•Entre 3 e 5 palavras-chaves (orientar-se pelo uso do DECS ou MESH);
•Título com no máximo 15 palavras, caixa alta, negrito e centralizado;
•Espaçamento simples;
•Letra Times New Roman, fonte 12;
•Texto justificado à esquerda (ctrl + q).
•Parágrafos com tabulação (1 tab);
•Não colocar abreviaturas no texto;
•Não colocar referências.
Submissão para resumos expandidos
•Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior;
•Folha tamanho A4;
•Formato Vancouver para citações (obrigatório);
•Margens de 2,5 cm;
•Texto de até 1000 palavras;
•Título com no máximo 15 palavras, caixa alta, negrito e centralizado;
•Resumo entre 200 e 250 palavras, contendo: objetivo, resultados, discussão e conclusão.

•Entre 3 e 5 palavras-chaves com as respectivas traduções (orientar-se pelo uso do DECS
ou MESH);
•Espaçamento simples;
•Letra Times New Roman, fonte 12;
•Texto justificado à esquerda (ctrl + q).
•Parágrafos com tabulação (1 tab);
•3 imagens no máximo (centralizadas no texto)
•3 tabelas no máximo (Sem linhas verticais e bordas externas. Centralizadas no texto);
•Máximo de 25 referências (não se esquecer de adequar ao formato Vancouver.
Referenciar pela ordem de citação).

DO ENVIO

Os
resumos
deverão
ser
enviados
unicamente
pelo
e-mail:
cientifica.xvcbrm@gmail.com colocando no assunto RELATO DE CASO.
Atenção: Em nenhum momento a equipe do Congresso poderá fazer quaisquer
alterações nos trabalhos enviados.

AVALIAÇÃO E ACEITE:

Os resumos de relatos de caso serão avaliados e selecionados pela Comissão
Científica do XV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão.
A confirmação de aceite dos trabalhos estará disponível no site: www.sbtm.org.br.
Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros meios.
O autor apresentador deverá estar inscrito no congresso até o início do mesmo.
Entretanto, cada resumo poderá ter no máximo SEIS autores, e cada apresentador
poderá apresentar no máximo DOIS trabalhos.
A decisão pela apresentação no formato e-pôster ou apresentação oral compete
exclusivamente à comissão julgadora, sendo está decisão considerada irrevogável.
Ao efetivar a submissão do relato de caso, os autores concordam com todas as regras
do evento explicitadas nestas Normas e autoriza a publicação do(s) trabalho(s), sendo
responsável pelo conteúdo apresentado.
Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de
alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados.

DA APROVAÇÃO

O processo de aprovação e seleção será realizado do seguinte modo:
Revisão e Avaliação: todos os resumos que estiverem de acordo com este
regulamento serão avaliados, de modo independente e sigiloso, por dois consultores
titulados, membros da Comissão Científica. A nota final do trabalho será calculada
pela média das notas atribuídas.
Todos os trabalhos submetidos serão analisados por um processo de revisão por
pares. A decisão final de aceitação dos relatos de caso é exclusiva da Comissão
Científica do XV CBRM.
Os resumos que apresentarem notas extremamente discrepantes após a avaliação
dos consultores serão revisados.

DA APRESENTAÇÃO

Para a Sessão Oral, cada participante disporá de 05 minutos para a apresentação do
relato de caso perante a Comissão Avaliadora.
Observações:
Apresentação de e-Pôsteres:
Todos os e-pôsteres ficarão expostos durante os 2 (dois) primeiros dias do Congresso
das 08:00 as 18:00h. Os e-pôsteres serão exibidos em espaço apropriado.
Forma de elaboração do e-pôster:
Será enviado modelo de slides em PowerPoint para confecção do e-pôster. Este ano
os pôsteres estarão disponíveis somente como e-pôsteres. Não haverá pôsteres em
papel afixados durante o congresso. Computadores estarão disponíveis em uma área
específica.

