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Âmbito 

O Prémio Dr. Sobral de Campos tem como objetivo ser uma fonte de incentivo à apresentação 
de trabalhos por parte dos profissionais de Saúde, dedicados à área da Anestesia Regional e 
Terapia da Dor Aguda e Crónica. 

Será atribuído um Primeiro Prémio à melhor Comunicação Oral, que consta numa inscrição do 
1º autor no Curso de “Sonoanatomia Aplicada ao Bloqueio de Nervos Periféricos” ou no Curso 
de “Ultrassonografia aplicada às Técnicas Invasivas da Medicina da Dor”; no caso de o autor já 
ter frequentado estes cursos, será oferecida a inscrição em dois workshops durante a próxima 
edição do congresso. Caso o Júri assim o entenda, poderão ser atribuídas duas Menções 
Honrosas. No caso da não atribuição de qualquer dos prémios, o mesmo não transitará para o 
ano seguinte. Os trabalhos aceites são pertença do CAR/ESRA Portugal e os selecionados pelo 
Júri serão publicados na Revista CAR. Dos trabalhos recebidos, alguns serão selecionados para 
apresentação como Comunicação Oral e, os restantes, em Poster na área do Congresso no dia 
22 de Fevereiro. Os trabalhos apresentados não deverão ter sido previamente publicados ou
apresentados noutro Congresso/Reunião de âmbito nacional. 

Os trabalhos são submetidos apenas por via eletrónica, através da plataforma online do 
secretariado do congresso (http://diventos.eventkey.pt/Geral/). Os trabalhos enviados por e-mail, 
correio postal ou entregues em mão, não serão aceites.

Datas Importantes 

 Data limite para submissão online dos resumos: 23:59h de 28 de Janeiro de 2018;

 Comunicação de resultados aos autores: 12 de Fevereiro de 2018;

 Data limite para inscrição do 1º autor/apresentador de resumos aceites com preço 
reduzido: 20 de Fevereiro de 2018 (será disponibilizado um perfil de inscrição “1º 
Autor/Apresentador” entre os dias 12 e 20 de Fevereiro de 2018).

Autores 

 Nenhum membro dos Órgãos Diretivos do CAR/ESRA Portugal ou membros das Comissões
Organizadoras e/ou Científicas do Congresso CAR/ESRA 2018 pode concorrer como 1º
autor, podendo o seu nome constar no fim dos autores caso desempenhe funções de chefia,
direção ou coordenação.

 Os trabalhos podem ter um ou mais autores, não devendo ultrapassar o número de cinco
por comunicação.

 O 1º autor ou o apresentador deve estar inscrito no Congresso até dia 20 de Fevereiro 
de 2018.



Regras para submissão de resumos científicos 

 Os resumos deverão ser submetidos pela plataforma online da “Diventos”, através do
seguinte link:

http://diventos.eventkey.pt/geral/inserirresumo.aspx?evento=93&formulario=157

 Os resumos podem ser submetidos em Português ou em Inglês. Deve ser utilizada
linguagem simples e evitados os erros ortográficos, que serão da responsabilidade dos
autores.

 Deverão mencionar, de forma explícita, os objetivos, material e métodos, resultados e
conclusões, não devendo ultrapassar as 200 palavras (sem espaços).

 Podem ser apresentados casos clínicos relevantes, estudos retrospectivos ou prospectivos.
 É permitido o uso de abreviaturas. Coloque entre parêntesis a abreviatura após a primeira

utilização da palavra. Use algarismos para indicar números.
 Os autores assumem a responsabilidade pela obtenção de autorizações devidas à utilização

de imagens.

Tipo de trabalhos 



 O Poster físico deverá ter as seguintes dimensões: 80 cm altura e 60 cm de largura; na
manhã do dia 22 de Fevereiro, devem ser colocados em local próprio, no espaço do
Congresso, e ali permanecerão até ao final do evento. A elaboração dos posters e a forma
de fixação dos mesmos é da responsabilidade dos autores. Os posters serão discutidos um
a um, por um ou mais membros do júri. O primeiro autor / apresentador deverá fazer uma
apresentação oral diante do poster. Esta apresentação deverá ser efetuada no máximo em 4
minutos e será seguida de discussão num máximo de 4 minutos.

 Os trabalhos escolhidos para comunicação oral serão apresentados em formato PPT/
KEYNOTE, na manhã do dia 22 de Fevereiro, perante o Júri e uma Assembleia Pública. O
tempo de apresentação não pode exceder os 10 minutos, ficando 5 minutos para responder
a questões colocadas pelo Júri/Assembleia.

 Será selecionado o melhor trabalho com base na sua pontuação média atribuída pelos
revisores e na qualidade da sua apresentação e discussão. O 1º autor da comunicaç ão
premiada ganha uma inscriç ão no Curso de Sonoanatomia Aplicada a Bloqueio de Nervos
Perifé ricos ou no Curso de Ultrassonografia aplicada a Técnicas Invasivas da Medicina da
Dor (à escolha). No caso de já ter frequentado os 2 cursos, será oferecida a inscrição em 2
workshops durante o próximo congresso.

 A apresentação é efectuada apenas por um autor.

Após submissão, os trabalhos serão avaliados por um mínimo de 2 elementos do Jurı ́ e 
selecionados para comunicação oral ou poster. O autor responsável pela submissão do 
abstract será informado da decisão através de correio electrónico até ao dia 12 de Fevereiro 
de 2018.



 A organização do Poster ou da Comunicação Oral deve seguir as seguintes regras:

1- Título 
2-Nome dos autores (inicial do primeiro nome e apelido por extenso. Os nomes dos autores são 
separados por vírgulas.) 
3-Identificação das instituições 

4-Trabalho de investigação: 

 Introdução e objectivos
 Metodologia e Resultados
 Discussão e Conclusões
 Referências

5-Casos clínicos: 

 Introdução
 Caso Clínico
 Discussão e Conclusões
 Referências
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