
   

TEMA LIVRE*: ORAL / e-POSTER: 

Prezados Colegas, informamos que os trabalhos aceitos serão publicados na 
Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. (sob Anais do XIV Congresso Brasileiro de 
Reabilitação da Mão. Realizado pela Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e 
do Membro Superior – SBTM. Publicado In: Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. 
2017.). 

Solicitamos que leiam com atenção as instruções abaixo: 

1) DO PRAZO    

A data limite e irrevogável para o envio dos resumos é até o dia 20/06/2017. 
Após esta data as inscrições dos resumos serão encerradas.   

2) DAS REGRAS PARA A CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS   

Somente serão analisados pela Comissão Julgadora os resumos e resumos 
expandidos que estiverem de acordo com as seguintes regras e apresentarem 
os seguintes conteúdos obrigatórios:   

• Introdução: o(s) marco(s) teórico(s) que deflagrou (aram) a realização do 
trabalho deverá(ão) ser claramente descrito(s) em uma ou duas frases.   

• Objetivos: enunciar claramente o(s) objetivo(s) do trabalho.   

• Métodos: OBRIGATORIAMENTE indicar o tipo de estudo 
(quantitativo/qualitativo, observacional/experimental, caso e controle, 
prospectivo/retrospectivo, ensaio clínico, etc.),   

• Resultados: devem ser apresentados com detalhes que possibilitem a 
interpretação e justifiquem as conclusões. Não serão permitidas tabelas 
e gráficos nos resumos.   

• Conclusões: apresentar apenas as conclusões amparadas pelos dados 
apresentados nos resultados, e coerentes com os objetivos propostos.   

No ato do envio do trabalho, o autor deverá classificar o mesmo em uma das 
áreas da SBTM, e colocar a área no título do e-mail: 

Áreas: 1) Ombro; 2) Cotovelo; 3) Lesões traumáticas do punho e mão; 4) 
Órteses e 5) Outros. 

NÃO serão aceitos trabalhos de REVISÃO DE LITERATURA DE OPINIÃO, 
apenas REVISÃO SISTEMÁTICA. Os autores deverão utilizar o guideline 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) para a formatação de Artigos de Revisão Sistemática.  

 
 



   

*Trabalhos que envolvam seres humanos devem ter sido realizados de acordo 
com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS). O número de aprovação (Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética - CAAE ou protocolo de aprovação do CEP) deve ser indicado 
no corpo do texto. Estudos com animais devem estar em acordo com as 
Portarias e Regulamentações pertinentes adotadas pelos Comitês de Ética 
Experimental e deve ser indicado no corpo do texto. 

3) FORMATAÇÃO DOS RESUMOS  (modelos no final do arquivo) 

3.1) Submissão para resumos: 

• Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior; 

• Folha tamanho A4; 

• Margens de 2,5 cm; 

• Texto entre 200 e 250 palavras; 

• Entre 3 e 5 palavras-chaves (orientar-se pelo uso do DECS ou 
Sociological Abstract); 

• Título na língua de origem com no máximo 15 palavras, caixa alta, 
negrito e centralizado; 

• Demais títulos traduzidos (português, inglês e espanhol. As duas 
traduções do título devem estar em caixa baixa, sem negrito e 
centralizado); 

• Espaço do texto de 1,5 entre linhas; 

• 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. 

3.2) Submissão para resumos expandidos: 

• Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior; 

• Folha tamanho A4; 

• Formato Vancouver para citações (obrigatório); 

 
 



   

• Margens de 2,5 cm; 

• Texto entre 1500 e 2000 palavras; 

• Título na língua de origem com no máximo 15 palavras, caixa alta, 
negrito e centralizado; 

• Demais títulos traduzidos (português, inglês e espanhol. As duas 
traduções do título devem estar em caixa baixa, sem negrito e 
centralizado); 

• Resumo na língua de origem entre 200 e 250 palavras, contendo: 
objetivo, resultados, discussão e conclusão. 

• Traduções do resumo (português, inglês e espanhol obrigatoriamente); 

• Entre 3 e 5 palavras-chaves com as respectivas traduções (orientar-se 
pelo uso do DECS ou Sociological Abstract); 

• Espaço do texto de 1,5 entre linhas; 

• 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). 

4) DO ENVIO   

Os resumos deverão ser enviados unicamente pelo e-mail:  
cientifica.cbrm@gmail.com colocando no assunto TEMA LIVRE/Área. Exemplo: 
TEMA LIVRE/Órtese. 

Atenção: Em nenhum momento a equipe do Congresso poderá fazer quaisquer 
alterações nos trabalhos enviados. 

5) AVALIAÇÃO E ACEITE: 

Os trabalhos serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica do XIV 
Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão.  
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A confirmação de aceite dos trabalhos estará disponível no site: 
www.sbtm.org.br, a partir de 07 de agosto de 2017. 

Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros meios.   

O autor apresentador deverá estar inscrito no congresso no momento da 
submissão. 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 trabalho, 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.  
 
6) DA APROVAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS   
 
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 trabalhos é exclusiva da Comissão 
Científica do XIV CBRM. 
 
Os resumos que apresentarem notas extremamente discrepantes após a 
avaliação dos consultores serão revisados.   
 
Os 10 (dez) melhores trabalhos receberão Certificados de Mérito Acadêmico e 
serão automaticamente classificados para a apresentação oral em evento 
durante o congresso (consultar programação).  
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Para a Sessão Oral, cada participante disporá de 08 minutos para a 
apresentação do trabalho perante a Comissão Avaliadora seguidos de 4 
minutos para arguição pela comissão avaliadora;  

Será entregue prêmio ao melhor trabalho na sessão de apresentação Oral do 
evento. Esse trabalho será apresentado na sessão de encerramento do 
congresso no auditório. 

 

Observações: 

Apresentação de e-Pôsteres: 

Todos os e-pôsteres ficarão expostos durante os 2 (dois) 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, 
sendo que no primeiro slide deverá ser colocado em letras grandes o Título do 
Trabalho, o nome do autor ou autores e o local do qual se origina aquele 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 mesas em uma área específica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE RESUMOS 

 
 



  

 
A REABILITAÇÃO DA MÃO1 

The rehabilitation of hand 

La rehabilitación de la mano 

 

Francisco da Silva2 e Maria Ferreira3 

Eixo:  

 

Intrdução: .xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x  xxxx xxxxx 
xxx. Objetivo: xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.  Método: xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Resultados:.x xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x 
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x 
xxxxx xxx xxxx xxxx. Conclusão: xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxx xx x x 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxx x x 
xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx. 

Palavras-chaves: Xxxxxxxxx; Xxxxx-xxx; Xxxxxxxx; Xxxx-xxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informações sobre a origem e fontes de financiamento e/ou apoio para realização da pesquisa, 
2 Identificações do autor(a). 
3 Identificação do autor(a). 

Anais do XIV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão. Realizado pela Sociedade Brasileira de 
Terapia da Mão e do Membro Superior – SBTM. Publicado In: Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. 2017. V. 

1(1), Rio de Janeiro, 2017. 

                                                            



  

 
(Expandido)  

A REABILITAÇÃO DA MÃO1 

The rehabilitation of hand 

La rehabilitación de la mano 

 

Francisco da Silva2 e Maria Ferreira3 

 

Eixo:  

 

Resumo: 

Palavras-chaves:  

 

Abstract: 

Keywords: 

 

Resumen: 

Palavras clave: 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

2 MÉTODO 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

1 Informações sobre a origem e fontes de financiamento e/ou apoio para realização da pesquisa, 
2 Identificações do autor(a). 
3 Identificação do autor(a). 

Anais do XIV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão. Realizado pela Sociedade Brasileira de 
Terapia da Mão e do Membro Superior – SBTM. Publicado In: Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. 2017. V. 

1(1), Rio de Janeiro, 2017. 

                                                            



  

 
4 DISCUSSÃO 

 

5 CONCLUSÃO 
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