
 
 
 

Instruções Para Submissão de Trabalhos Científicos 

 1. Prazo:  

Os resumos dos trabalhos serão aceitos, apenas via internet, até as 23h59(horário de Brasília) 

do dia 28 de maio de 2021. 

2. Pré-requisito:  

O primeiro autor do trabalho deverá, obrigatoriamente, se inscrever no Congresso antes da 

apresentação dos resumos aprovados, e concordar integralmente com as normas presentes. 

Os resumos serão analisados apenas após concordância com os termos descritos nas 

Instruções de submissão. 

3. Tipos de trabalhos:  

Serão aceitos para apresentação trabalhos científicos de conteúdo original, séries de casos ou 

relatos de casos relevantes. Não serão aceitas revisões isoladas da literatura, revisões 

integrativas, revisões sistemáticas com metanálises, relatos de casos sem mérito educativo ou 

com documentação insuficiente. 

4. Regras de confecção: 

• Serão aceitos resumos em português, inglês e espanhol; 

• Os resumos poderão ter até seis autores, sendo um principal e cinco coautores; 

• Cada pesquisador poderá submeter o número de resumos que desejar. Entretanto, 

em se tratando de resumos nos quais ele for primeiro autor, a organização do 

Congresso reserva-se o direito de selecionar três trabalhos no máximo; 

• O texto do resumo deve ser digitado no formulário eletrônico e conter, no 

máximo, 3.000 caracteres; 

• O resumo deve ser separado nas seguintes seções: “Introdução”, “Objetivos”, 

“Métodos”, “Resultados”, “Conclusão” e “Suporte Financeiro”. Em “Métodos” 

deverá estar explícita a informação sobre aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa. Trabalhos sem resultados claramente descritos não serão 

aceitos. Não serão aceitos resumos com colocações do tipo “os resultados serão 

apresentados na ocasião”; 

• Relatos de Casos devem ser apresentados nas seguintes seções: “Introdução”, 

“Relato do Caso”, “Discussão” e “Suporte financeiro”. É recomendado, que o 

paciente assine um Termo de Consentimento, ou na impossibilidade disto, o autor 

possua aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição onde ocorreu o 

atendimento do paciente, ou ainda, carta do médico orientador demonstrando 

que foram tomados todos os cuidados para tornar o caso não identificável; 

• Os resumos deverão ser classificados pelos próprios autores em uma das seguintes 

áreas temáticas: Asma; Doença pulmonar obstrutiva crônica-DPOC e Tabagismo; 



 
 
 

5. Avaliação dos trabalhos:  

Os trabalhos submetidos serão avaliados por especialistas indicados pela Comissão Científica 

dos Congressos. As decisões divulgadas de aprovação ou recusa dos trabalhos serão 

consideradas definitivas e não estarão sujeitas a recursos ou pedidos de revisão. Eventuais 

dúvidas relativas à interpretação destas Instruções serão decididas pela Comissão Científica do 

Congresso e, igualmente, não estarão sujeitas a recursos ou revisões. 

6. Divulgação no site SBPT: 

Os autores de séries de casos ou relatos de casos relevantes, devem informar se concordam 

que o caso seja disponibilizado no site da SBPT. 

7. Informações adicionais:  

Para cadastrar os resumos, o autor deverá informar e-mail e registrar senha de acesso à área 

restrita, na qual é possível enviar os trabalhos científicos com segurança, gerar a inscrição no 

Congresso e acompanhar o resultado da submissão dos trabalhos. As informações de cadastro 

são a base para a publicação dos trabalhos e, por isso, devem ser preenchidas com máxima 

atenção. Após a confirmação do preenchimento da ficha de cadastro, não será permitida a 

retificação ou exclusão de informações, incluindo os nomes e dados dos autores. O sistema de 

envio eletrônico dos trabalhos não permite anexar vídeos e imagens ou criar tabelas ou 

figuras. As informações relativas ao evento e as notificações de submissão dos trabalhos serão 

enviadas no e-mail informado no cadastro. 

8. Conclusão do envio:  

A conclusão do envio eletrônico do resumo para análise significa que os autores 

automaticamente concordam com todas as normas especificadas acima. 

  

Instruções Para Apresentação dos Trabalhos Científicos Aceitos 

E-Pôsteres 

• A confecção do arquivo eletrônico é de responsabilidade dos autores; 

• O e-pôster deverá ser confeccionado em software Power point com as seguintes 

configurações: Formato: paisagem; Largura: 80 cm; Altura: 45 cm; Fundo branco; 

Letras de tamanho maior ou igual a 16; 

• Após terminada a confecção, o slide deve ser salvo em formato PDF e enviado por 

e-mail para a SBPT. O arquivo deve ser salvo com o código do resumo (ex: 

4551.ppt). 

• Hyperlinks e animações não serão permitidos para pôsteres eletrônicos, nem serão 

ativados; 



 
 
 

• Cada e-pôster científico deve conter pelo menos cinco elementos-chave: Título, 

incluindo nomes e instituições dos autores; Objetivos; Métodos; Resultados e 

Conclusões; 

• Para Relatos de Casos utilize: Título, Introdução, Relato do Caso, Discussão e 

Suporte financeiro; 

• O código identificador do trabalho deverá estar obrigatoriamente impresso 

anteriormente ao título do pôster; 

• O conteúdo deve ser exposto da forma mais concisa possível. Gráficos, tabelas e 

ilustrações devem ser semelhantes àqueles que você usaria em slides; 

• Apoio Financeiro, quando existente, deve ser mencionado na última linha; 

• Não serão aceitas propagandas ou logomarcas comerciais nos pôsteres; 

• Além disso, o autor também deverá submeter, para cada e-pôster, um arquivo de 

áudio MP3, com duração máxima de 3 minutos, explicando seu trabalho, o qual 

será acessado pelos visitantes virtuais a qualquer momento. O sistema cortará 

automaticamente a fala que exceder o tempo estipulado. Salve este arquivo com o 

código do resumo (ex: 4551.mp3); 

• Os arquivos dos e-pôsteres e áudios deverão ser carregados, com antecedência 

mínima de 10 dias da data da abertura do Congresso Virtual, em link a ser 

comunicado pela SBPT. O não recebimento dos arquivos até essa data, será 

interpretado como desistência da apresentação; 

• Os trabalhos serão analisados por um avaliador previamente à abertura do 

Congresso, o qual poderá deixar observações ou perguntas digitadas no chat de 

discussões. O primeiro autor do e-Pôster deverá responder às perguntas do 

avaliador, ou de visitantes, digitando na janela apropriada. A ausência de respostas 

às perguntas do avaliador, até às 18h do dia 22 de agosto de 2021, implicará na 

não emissão do certificado de apresentação;   

• Cada trabalho dá direito apenas a um certificado de apresentação, que estará 

disponível após o Congresso, em forma eletrônica, no site da SBPT. 

  

Temas Livres 

• os 12 melhores trabalhos, serão apresentados de forma oral na sessão de temas 

livres dos dias 21 e 22 de agosto de 2021, conforme programação do Congresso.  

• Todas as apresentações orais deverão ser submetidas em software Microsoft 

PowerPoint, no formato 4:3; 

• Cada apresentação deve conter pelo menos cinco elementos-chave: Título, 

incluindo nomes e instituições dos autores; Objetivos; Métodos; Resultados e 

Conclusões; 



 
 
 

• Utilize combinações de cores de fundos e letras que forneçam contrastes 

adequados. Use letras de tamanhos iguais ou superiores a 28. Evite empregar 

linhas ou letras muito finas; 

• Os resultados deverão ser apresentados, preferencialmente, na forma de gráficos, 

figuras e tabelas; 

• Será permitido apenas a apresentação de 5 slides, o tempo máximo da exposição 

não devendo exceder 5 minutos. Do mesmo modo, a discussão com a banca 

examinadora não deverá exceder outros 5 minutos; 

• Respeite o tempo estipulado para seu trabalho. É importante que você treine 

previamente para evitar problemas no momento da exposição; 

• Os arquivos eletrônicos das apresentações orais deverão ser carregados, com 

antecedência mínima de 10 dias da data da abertura do Congresso Virtual, em link 

a ser comunicado pela SBPT. O não recebimento do arquivo até essa data, será 

interpretado como desistência da apresentação; 

• Cada trabalho dá direito a apenas um certificado de apresentação, que estará 

disponível após os Congressos, em forma eletrônica, no site da SBPT; 

• Se a sua apresentação contiver vídeos, cada um deles deverá ter o tamanho 

máximo de até 10MB. O tamanho total do arquivo da apresentação não deverá 

exceder 20MB. 

 


