
 
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE E-POSTER 

“Jornadas TSDT: Desafios de uma pandemia” 

Dia 21 de outubro de 2022, sexta-feira 

 

1. Podem ser submetidos e-posters das áreas de atuação dos Técnicos Superiores de 
Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) com temas subordinados à temática destas jornadas – 
Desafios de uma pandemia. Os trabalhos podem ser de carácter de investigação, revisões 
da literatura ou apresentação de casos clínicos; 

2. Os trabalhos apresentados poderão ter até um máximo de 5 autores e o autor/apresentador 
tem obrigatoriamente que estar inscrito nas Jornadas; 

3. Os trabalhos apresentados deverão ser originais. A apresentação prévia dos trabalhos 
noutros eventos nacionais constitui critério de exclusão; 

4. Os resumos devem ser apresentados em língua portuguesa e devem incluir: tipo de trabalho, 
título, autores e apresentador, instituição(ões) e serviço(s), e contacto de correio eletrónico; 

5. O título do resumo terá um limite de 100 carateres e o corpo de texto 2000 caracteres (para 
a contabilização dos caracteres não serão contabilizados os espaços); 

6. Os resumos não devem incluir figuras, gráficos nem tabelas; e sempre que se justificar deve 
ser utilizado o sistema internacional de unidades; 

7. No caso de apresentação de referências bibliográficas, as mesmas devem ser apresentadas 
segundo norma/estilo da American Psychological Association – APA; 

8. Os resumos dos trabalhos apresentados deverão seguir a seguinte estrutura: 

8.1. Trabalhos de investigação  

o Introdução 

o Objetivos 

o Materiais e métodos 

o Resultados 

o Discussão/Conclusões 

o Referências bibliográficas (facultativo) 

o Fontes de financiamento (caso existam)  



 
8.2. Trabalhos de revisão bibliográfica 

o Introdução 

o Objetivos  

o Métodos (análise bibliográfica seguida, palavras chave, anos de revisão: por ex. 
2000-2004 e análise estatística, se usada) 

o Resultados 

o Discussão/Conclusões 

o Referências bibliográficas (facultativo) 

o Fontes de financiamento (caso existam) 

Neste tipo de trabalhos, o título de apresentações deverá conter a indicação de que se 
trata de uma revisão sistemática ou narrativa. 

8.3. Apresentações de caso clínico   

o Enquadramento teórico-científico 

o Descrição do caso clínico  

o Discussão/Conclusão 

o Referências bibliográficas (facultativo)  

o Fontes de financiamento (caso existam) 

Este tipo de trabalho, deverá estar fundamentado na literatura atual pela sua 
originalidade ou raridade, e interesse científico ou pedagógico. 

Neste formato de apresentação, a respeito do código ético e deontológico, ainda que 
salvaguardado o anonimato, pressupõe a elaboração de consentimento informado 
escrito, da inteira responsabilidade dos autores. 

9. À Comissão Científica é reservado o direito de não aceitação do trabalho caso o resumo 
enviado não respeite as regras anteriormente descritas e/ou não se considere o mínimo de 
qualidade científica para ser apresentado. Contudo, após a apreciação pela Comissão 
Científica, o autor será informado por correio eletrônico da aceitação ou recusa do seu 
trabalho;  

10. Os autores após receberem a informação de aceitação do trabalho, deverão enviar o 
trabalho final, devendo a formatação deste estar de acordo com o template disponibilizado; 

11. No dia das Jornadas haverá lugar a uma pequena apresentação por parte do apresentador, 
que decorrerá em simultâneo com a mesa 2 com início pelas 11h15min. A apresentação 



 
deverá ser realizada presencialmente, na língua portuguesa, num máximo de 5min 
procedidos de 3min de discussão; 

12. Os e-poster recebidos serão avaliados pela Comissão Científica destas jornadas e será 
atribuído um prémio ao melhor e-poster; 

13. Aos autores que não estiverem presentes na cerimónia será apenas enviado o respetivo 
certificado e não terão direito a receber o prémio atribuído a essa distinção. 

 

Prazos e submissão dos trabalhos: 

Submissão dos resumos: Deverá ser feita por via eletrónica para o endereço de correio 
eletrónico desafiosdeumapandemia@chts.min-saude.pt, até ao dia 30 de setembro de 2022. 

Notificação da aceitação/rejeição do trabalho por parte da Comissão Científica: os autores serão 
informados da aceitação/recusa dos trabalhos até ao dia 8 de outubro de 2022.  

Submissão do trabalho final: Deverá ser feita por via eletrónica para o endereço de correio 
eletrónico desafiosdeumapandemia@chts.min-saude.pt, até ao dia 15 de outubro de 2022. 
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