Regulamento da Competição “My Most Xtreme Case”
O Norte da Anestesia 2021

Datas Importantes


Data limite para submissão online: 23:59 de 20 de Setembro de 2021



Comunicação de resultados aos autores: 20 de Outubro de 2021



Data limite para inscrição do primeiro autor/apresentador de resumos aceites
para apresentação com preço reduzido: 1 de Novembro de 2021

As seguintes condições prévias e regras devem ser escrupulosamente cumpridas na
submissão do caso clínico relacionado com as áreas na qual a Anestesiologia é perita.
O não cumprimento destas orientações pode ser a causa de não-aceitação de
trabalhos submetidos.
Pré-requisitos para submissão


Devem ser submetidos a competição trabalhos sob a forma de caso clínico.



Os casos submetidos podem ter sido previamente apresentados em reuniões
locais de serviço, departamento ou em congressos nacionais ou internacionais
e/ou publicados em revistas científicas.



A submissão do caso clínico implica a obtenção de consentimento informado e/ou
parecer Comissão de Ética.



Qualquer conflito de interesses de qualquer dos autores deve ser explicitado
através de uma declaração de interesses. A apresentação não pode ser
influenciada por interesses comerciais.



Os autores assumem a responsabilidade pela obtenção de autorizações devidas à
utilização de imagens. As imagens devem preservar a identidade e dignidade do
doente.



O primeiro autor confirma:
o Que todos os autores têm conhecimento e aprovam a submissão do caso
clínico.
o Que o Diretor de Serviço/Departamento da instituição onde decorreu o
trabalho tem conhecimento e aprova a submissão do caso clínico.

Regras para submissão de caso clínico - Competição “My Most Xtreme Case”


A submissão deverá ser acompanhada de um resumo escrito e uma apresentação
finalizada do caso clínico com a duração máxima de 3 minutos em formato de
vídeo mp4.



Os resumos serão submetidos via online, através da página na internet do
secretariado:
https://diventos.eventkey.pt/geral/inserirresumo.aspx?evento=298&formulario=
550.



Casos clínicos enviados por correio, e-mail ou qualquer outra forma não serão
aceites.



Os resumos e a apresentação multimédia podem ser submetidos em Português ou
em Inglês.



Deve ser utilizada linguagem simples e evitados os erros ortográficos, que serão
da responsabilidade dos autores.



São aceites até um máximo de quatro autores por caso clínico (apresentador + 3
autores), que devem ter tido participação relevante no trabalho submetido.



A submissão deve indicar o nome completo do apresentador, número de telefone
de contacto, endereço de correio eletrónico e identificação da instituição de
origem.



O trabalho não pode conter nenhuma alusão aos autores bem como ao local onde
decorreu o caso, região geográfica ou instituição que permita identificar a origem
do trabalho. Caso esta regra não se verifique o trabalho será rejeitado.



Os autores deverão classificar, na plataforma online, o seu trabalho na seguinte
categoria:
o Caso Clínico - Competição “My Most Extreme Case”.



O corpo do resumo não deve exceder os 2500 caracteres.

Informação de receção do trabalho


A receção do trabalho será confirmada por e-mail ao apresentador imediatamente
após a submissão (p.f. confirmar a caixa de entrada e o spam).

Revisão dos casos clínicos


Os ficheiros recebidos, e que respeitem os pré-requisitos e as regras de submissão,
serão revistos pelos elementos da Comissão Científica (CC), com ocultação dos
autores e instituição de origem. Os elementos da CC elegem os melhores casos
por votação. O apresentador será informado da decisão através de correio
eletrónico até ao dia 20 de Outubro.

Apresentação na Web App do Congresso Online


Serão aceites a concurso os casos mais pontuados da edição de 2021 e os 6 casos
selecionados da edição de 2020:
o Serão selecionados os trabalhos com base na sua pontuação média
atribuída pelo júri e na qualidade da sua apresentação, discussão e
originalidade.
o Caso se verifique algum conflito de interesse/co-autoria de elementos do
júri relativamente a resumos selecionados, estes não serão avaliados por
esse elemento.
o O primeiro lugar será atribuído por votação na web app do congresso
acessível a todos os inscritos no congresso. Só poderão votar uma vez.
o O prémio para o melhor “My Most Xtreme Case” consiste numa inscrição
no Congresso Europeu de Anestesiologia de 2022 e inscrições no congresso
O Norte da Anestesia 2022 para os restantes autores.

