
Normas de Submissão de Trabalhos 

VIII Congresso Interdisciplinar da APM Santos 

 

1. A data limite para o envio dos resumos é 25 de julho de 2019. 

2.   A submissão faz-se unicamente por meio eletrônico, mediante preenchimento da ficha de 

submissão do trabalho e envio para o e-mail cientifico@apmsantos.org.br.  

3.  Serão admitidos  trabalhos sob as seguintes formas: relato de caso, série de casos, estudo 

experiemental, ensaio clínico. 

4.  Os resumos só poderão apresentar material original, não publicado ou apresentado 

previamente à realização do Congresso. 

5.  O primeiro autor ou um dos co-autores devem estar inscritos no evento. 

6.  Todas as abreviaturas deverão ser definidas quando apresentadas pela primeira vez. 

7.  Os autores responsáveis pelos trabalhos aprovados serão comunicados pela comissão 

organizadora do evento da sua aprovação e da data de sua apresentação em 30 de Julho de 

2019.  

8.  Os trabalhos aprovados pela comissão julgadora serão apresentador por Colóquio 

(apresentação oral). As apresentações terão duração de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos. Sugere-

se o máximo de 23 slides. 

9. Poderão ser impressos pôsteres para exposição (OPCIONAL). Devem ter medidas de 1,20 (um 

metro e vinte centímetros) de ALTURA x 0,90 (noventa centímetros) de LARGURA. Os pôsteres 

deverão ficar fixados nos locais determinados pela comissão organizadora do evento durante 

todo VIII Congresso Interdisciplinar da APM Santos, em Santos, SP, em dia e hora pré-

determinados pela comissão julgadora.  

10.  Estrutura obrigatória exigida para: 

Relato de Caso: relato de até dois casos (dividir em três sessões obrigatórias). 

Objetivo: descreva sucintamente o propósito do seu relato de caso. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Introdução antes de descrever o 

objetivo. Não é obrigatório. 
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Relato de Caso: apresente, resumidamente, a história clínica, os achados de imagem e 

laboratório (mais relevantes), o procedimento executado e a evolução pós-tratamento. 

Discussão: confronte os seus achados com os da literatura. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Conclusão no último parágrafo da 

discussão. Não é obrigatório. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Série de Casos: relato de três a nove casos (dividir em três sessões obrigatórias). 

Objetivo: descreva sucintamente o propósito da sua série de casos. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Introdução antes de descrever o 

objetivo. Não é obrigatório. 

Relatos dos Casos: apresente, resumidamente, as histórias clínicas, os achados de imagem e 

laboratório (mais relevantes), os procedimentos executados e as evoluções pós-tratamento. 

Discussão: confronte os seus achados com os da literatura. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Conclusão no último parágrafo da 

discussão. Não é obrigatório. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estudo Experimental: trabalhos com animais ou em laboratório (dividir em cinco sessões 

obrigatórias). 

Objetivo: descreva sucintamente o propósito do seu trabalho. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Introdução antes de descrever o 

objetivo. Não é obrigatório. 

Materiais e Métodos: descreva o modelo experimental proposto, o método de seleção e as 

características dos animais, os materiais (as características dos materiais – tipo, curva, 

dimensões, medidas e marca registrada) utilizados e o procedimento executado. Os testes 

estatísticos utilizados devem ser citados. 

Resultados: apresente os resultados obtidos. 

Discussão: discuta os seus resultados de forma bem objetiva (confronte os seus resultados com 

os da literatura, se julgar necessário). Na última frase da discussão poderá apresentar as 

limitações do seu trabalho. 



Conclusão: a conclusão deve ser retirada, exclusivamente, a partir dos resultados do SEU 

estudo.NÃO CONCLUA o seu trabalho a partir dos resultados encontrados da literatura. 

Recomendações, quando apropriadas, podem ser feitas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ensaio Clínico: trabalhos realizados com seres humanos, frutos de pesquisas clínicas ou 

tratamentos rotineiros (dividir em cinco sessões obrigatórias). 

Objetivo: descreva sucintamente o propósito do seu trabalho. 

Opcional: nesta sessão você poderá escrever uma pequena Introdução antes de descrever o 

objetivo. Não é obrigatório. 

Materiais e Métodos: descreva a natureza dos materias utilizados na pesquisa, bem como o 

método de seleção dos pacientes, os materiais (as características dos materiais – tipo, curva, 

dimensões, medidas e marca registrada) utilizados e o(s) procedimento(s) executado(s). 

Descreva a característica dos grupos estudados (gênero, média de idade, comorbidades, etc..). 

Métodos utilizados e já consagrados devem conter a referência. Novos métodos desenvolvidos 

ou métodos consagrados modificados para a sua pesquisa devem ser descritos. Os testes 

estatísticos utilizados devem ser citados. 

Resultados: apresente os resultados obtidos, figuras e tabelas. Os resultados apresentados em 

tabelas não devem ser repetidos em forma de texto. 

Discussão: discuta os seus resultados de forma bem objetiva (confronte os seus resultados com 

os da literatura, se julgar necessário). Na última frase da discussão poderá apresentar as 

limitações do seu trabalho. 

Conclusão: a conclusão deve ser retirada, exclusivamente, a partir dos resultados do SEU 

estudo. NÃO CONCLUA o seu trabalho a partir dos resultados encontrados da literatura. 

Recomendações, quando apropriadas, podem ser feitas. 

10.  Todos os trabalhos premiados pela comissão serão publicados no Jornal da APM Santos. 

11.  Todos os apresentadores receberão o Certificado de Apresentação. 


