II CONGRESSO SETORIAL DO COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIRURGIÕES-CAPÍTULO DO AMAZONAS
REGRAIS GERAIS ARTIGOS CIENTÍFICOS
1 Introdução
1,1Critérios Científicos
Quanto aos objetivos gerais, os trabalhos deverão abordar aspectos
relacionados a atividade cirúrgica, seja em pesquisa, diagnóstico, tratamento,
reabilitação ou ensino em cirurgia. Quanto aos temas específicos das
pesquisas, os trabalhos deverão ser classificados nos seguintes grupos:
1,2 Classificação dos resumos
Você deverá classificar seu resumo de acordo com a sub-área de
conhecimento (área temática) contida na relação apresentada abaixo:
CANCEROLOGIA CIRÚRGICA;
CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA;
CIRURGIA CARDIO-VASCULAR;
CIRURGIA COLOPROCTOLÓGICA;
CIRURGIA DA CABEÇA E PESCOÇO;
CIRURGIA GERAL E DO APARELHO DIGESTIVO;
CIRURGIA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA;
CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA (VÍDEO-CIRURGIA);
CIRURGIA PEDIÁTRICA;
CIRURGIA PLÁSTICA;
CIRURGIA TORÁCICA (Pneumologia e Tisiologia);
ENSINO, ÉTICA E PESQUISA;
INFECÇÃO;
MASTOLOGIA,
MEDICINA VETERINARIA (AREA CIRÚRGICA);
NEUROCIRURGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA (ÁREA CIRÚRGICA)

TERAPIA INTENSIVA CIRÚRGICA;
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS;
TRAUMA,
UROLOGIA;
MISCELÂNEA. (Trabalhos que não se encaixem especificamente em uma das
áreas relacionadas, devem ser classificados como miscelânea e aguardarão
avaliação quanto ao aceite)Não será aceito mais de um trabalho baseado no mesmo material de pesquisa,
bem como trabalhos já apresentados em outros congressos ou publicados em
revistas científicas.
2 Critérios Técnicos
2,1 Condições iniciais para submissão:
- Os trabalhos serão enviados exclusivamente através da Secretaria
Online no site do evento (http://goo.gl/forms/KLrIzG1Rid6Yxvkf2) , durante do
período de 15 de julho 2016 a 20 de agosto 2016 após a confirmação de
inscrição de pelo menos um autor do trabalho no congresso
- Serão aceitos no máximo 6 autores por trabalho.
- Pelo menos um dos autores deverá ter sua inscrição oficial no
Congresso efetivada no momento do envio do trabalho, assim como o
autor-apresentador do trabalho que obrigatoriamente deverá estar inscrito no
congresso até 24h antes do início do mesmo.
- Os trabalhos serão classificados em três subgrupos:
- TEMAS LIVRES / ABSTRACTS
- ARTIGOS COMPLETOS / PAPERS
- VÍDEOS LIVRES
Na submissão dos trabalhos os autores poderão optar pela forma de
apresentação, entretanto os TEMAS LIVRES / ABSTRACTS aprovados serão
enquadrados para apresentação DEFINITIVA na forma ORAL ou PÔSTERES,
a critério da Comissão Científica.

Relato de caso só serão aceitos como forma de apresentação PÔSTER.
2,2 Forma de apresentação dos resumos para Temas Livres e Vídeos:
Serão aceitos trabalhos escritos em português ou Inglês, mas a apresentação
oral ou dos vídeos deverá ser feita obrigatoriamente na língua portuguesa na
sala de exposição de trabalhos científicos do “II Congresso Setorial do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões –Capítulo do Amazonas” e comentado por debatedores
previamente designados.
2.3 Preenchimento da ficha cadastral
TÍTULO
O título deve ser em letras maiúsculas contendo o máximo de informações e o
mínimo de palavras (máximo de 40 caracteres).
AUTORES E INSTITUIÇÃO
EM LETRAS MAIÚSCULAS, com: nome inicial + nome do meio com iniciais +
sobrenome
Exemplo: José Carlos Batista Figueiredo
Nome da Instituição de origem
JOSÉ CB FIGUEIREDO
Hospital das Clínicas de São Paulo
PREENCHIMENTO DO CORPO DO RESUMO
Os resumos deverão ser apresentados em texto com um único parágrafo com
a fonte “Arial”; tamanho 12; espaçamento 1,5; alinhamento justificado. O
resumo será publicado EXATAMENTE como submetido. A normalização dos
resumos devem ser submetidos ao estilo “Vancouver”. O resumo deve ter no
máximo 300 palavras e estruturado da seguinte maneira: objetivo, método,
resultados,

conclusões

e

descritores

na

forma

referida

pelo

DeCS

(http://decs.bvs.br). Podem ser citados até cinco descritores. Objetivo: Sobre o
propósito do trabalho. Método: descrição do material/pacientes e dos métodos.
Resultados: descrição dos achados principais com dados estatísticos e sua
significância. Conclusões: descrição das principais conclusões. Descritores:

Palavras-chave e/ou “MESH terms”.
Evite abreviaturas isoladas no título do trabalho. As abreviaturas
empregadas no corpo do resumo devem aparecer após a(s) palavra(s)
inteira(s) na primeira vez em que aparece(m) no texto, ou no titulo. O texto não
deverá ultrapassar o espaço delimitado, com capacidade para máximo de 300
palavras. Não utilizar parágrafos. Não especifique no corpo do texto o título,
autores e a instituição.Tabelas, figuras e gráficos não deverão ser incluídos no
resumo on-line, devendo ser reservados para a apresentação no Congresso.
Os trabalhos selecionados para apresentação oral não serão apresentados em
forma de pôster.
2.4 Forma de apresentação dos Artigos Completos / Papers:
Os autores devem submeter os artigos originais (não serão aceitas
revisões de literatura) até 20 de Agosto de 2016.
Artigo Original: É o relato completo de investigação clínica ou experimental com
resultados positivos ou negativos. Deve ser constituído de Resumo, Introdução,
Método, Resultados, Discussão, Abstract e Referências, limitadas ao máximo
de 30 procurando incluir sempre que possível artigos de autores nacionais e
periódicos nacionais. O título deve ser redigido em português, em
inglês(quando o trabalho for enviado nesta língua). Deve conter o máximo de
informações, o mínimo de palavras e não deve conter abreviatura. Deve ser
acompanhado do(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (no máximo 6 autores
e 1 autor deve estar inscrito no Congresso, até 24h antes do início do mesmo)
seguido do(s) nome(s) da(s) instituição(ões) onde o trabalho foi realizado. Se
for multicêntrico, informar em números arábicos a procedência de cada um dos
autores em relação às instituições referidas. Os autores deverão enviar junto
ao seu nome somente um título e aquele que melhor represente sua atividade
acadêmica
⦁

Texto: A forma textual dos manuscritos apresentados para publicação
devem ser inéditos e enviados na forma digital espaço duplo e corpo de
letra arial, tamanho 12. Os artigos devem ser concisos e redigidos em
português, inglês. As abreviaturas devem ser em menor número

possível e limitadas aos termos mencionados repetitivamente, desde
que não alterem o entendimento do texto, e devem ser definidas a partir
da sua primeira utilização.
⦁

Referências: Devem ser predominantemente de trabalhos publicados
nos cinco últimos anos não esquecendo de incluir autores e revistas
nacionais, restringindo-se aos referidos no texto, em ordem de citação,
numeradas consecutivamente e apresentadas conforme as normas de
Vancouver
Biomédicas

(Normas
-

para

Manuscritos

ICMJE www.icmje.org -

Submetidos
CIERM

às

Revistas

RevColBras

Cir.

2008;35(6):425-41 - www.revistadocbc.org.br). Não serão aceitas como
referências anais de congressos, comunicações pessoais. Citações de
livros e teses devem ser desestimuladas. Os autores do artigo são
responsáveis pela veracidade das referências.
⦁

Agradecimentos: Devem ser feitos às pessoas que contribuíram de
forma importante para a sua realização

Tabelas e Figuras: Devem ser numeradas com algarismos arábicos,
encabeçadas por suas legendas com uma ou duas sentenças, explicações dos
símbolos no rodapé. Cite as tabelas no texto em ordem numérica incluindo
apenas dados necessários à compreensão de pontos importantes do texto. Os
dados apresentados não devem ser repetidos em gráficos. A montagem das
tabelas deve seguir as normas supracitadas de Vancouver. São consideradas
figuras todas as fotografias, gráficos, quadros e desenhos. Todas as figuras
devem ser referidas no texto, sendo numeradas consecutivamente por
algarismos arábicos e devem ser acompanhadas de legendas descritivas.
Não serão aceitos trabalhos que firam o código de ética ou a Resolução No
466, de 12 DE DEZEMBRO DE 2012 que versa sobre as Pesquisas científicas
envolvendo seres humanos que estabelece os critérios para pesquisa envolvendo

seres humanos. Quando aplicável, identificar o número do protocolo da
aprovação do comitê de ética em pesquisa e enviar o parecer em anexo.
3 Forma de apresentação durante o Congresso dos trabalhos aceitos
3,1- Tema livre Apresentação Oral
Os temas livres deverão ser submetidos em arquivos do tipo PDF. Os
arquivos deverão ser salvos com antecedência no laptop previamente

designado para apresentação, no mínimo duas horas antes do início das
apresentações na sala. O tempo para apresentação será de 08 minutos e de
02 minutos para discussão. Tempo total: 10 minutos, nos horários e sala
programados pela organização. Ao ultrapassar o tempo estipulado a palestra
será interrompida (Atenção!). NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE LAPTOP
PESSOAL. A apresentação deverá ser entregue no slide desk/secretaria em
meio eletronico (PDF- para não haver desconfiguração) até 2h antes do início
das apresentações.
-3.2 Tema livre Apresentação Pôster
Os pôsteres deverão ter as dimensões de 120 cm (altura) x 90 cm
(largura); confeccionados em material adequado com suporte de corda para
serem pendurados no local de exposição, nos horários e locais programados
pela organização.

Os autores serão responsáveis pela montagem e

desmontagem de seus trabalhos e estarem presentes nos momentos definidos
para a avaliação da Comissão Julgadora. As fotos e tabelas, se incluídas,
deverão estar nítidas e de fácil compreensão sem a busca no texto.
3.3 Vídeos livres
A apresentação na modalidade vídeo livre deve obedecer às configurações a
seguir: Duração máxima: 7 minutos; Discussão: 3 minutos; Tamanho máximo
do arquivo: 700 MB; Proporções recomendadas: 4 x 3 – com resolução 480 x
360 ou 16 x 9 – com resolução 640 x 360 . Na hora de salvar o vídeo em DVD,
não se esqueça de copiar as fontes das letras digitadas. Se inserir música,
efeito sonoro ou qualquer recurso de mídia, é necessário que copie os arquivos
originais do seu computador. É necessário que copie o "CODEC" (programa de
compactação), mesmo que esteja trabalhando em media player, para permitir
que o vídeo seja exibido nos computadores da Central de Media Desk. Na hora
do envio para a comissão avaliadora o vídeo deverá ser resumido por escrito e
então, caso aprovado, o vídeo será analisado. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO
DE LAPTOP PESSOAL. O vídeo deverá ser entregue no slide desk/secretaria
até 2h antes do início das apresentações.

3.4 Artigos Completos / papers
Os trabalhos aceitos serão apresentados como tema livre oral (seguindo
os mesmos critérios acima).
3.5 Relatos de Caso
Trabalhos submetidos nessa modalidade deverão seguir a linha narrativa
tradicional dessa modalidade de estudo. Dessa forma, deverão conter:
introdução, relato do caso, discussão e conclusão. A forma de apresentação
deverá ser a mesma do item 3.2 - Apresentação Poster deste edital.
4. Da Comissão julgadora
4.1 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do lI
Congresso Setorial do CBC – Capítulo Amazonas.
4.2 Os trabalhos deverão ser inéditos (não apresentados em outros
EVENTOS CIENTÍFICOS ou publicados em revistas científicas).
4.3 Somente serão aceitos vídeos cirúrgicos, trabalhos originais ou
relatos de caso. Revisões de literatura (ainda que sistemáticas) NÃO SERÃO
ACEITAS.
4.4 A comissão científica irá avaliar apenas os trabalhos que estiverem
dentro das normas AQUI ESTABELECIDAS.
4.5 Depois de submetido à comissão, NENHUM trabalho poderá sofrer
qualquer alteração. O autor deve estar atento ao anexar o seu arquivo.
4.6 A comunicação sobre a aprovação ou não do trabalho será feita
através do correio eletrônico pelo qual foi remetido o trabalho, até o dia 31 de
Agosto de 2016.
5. Certificado
5.1 O certificado será impresso por trabalho, contendo o nome do autor e
coautores.

5.2 A não apresentação do trabalho científico implicará em não fornecimento
do certificado.
5.3. O Certificado poderá ser obtido através do endereço eletrônico divulgado
na pagina oficial do Congresso.
6. Disposições gerais
6.1 QUALQUER FORMA DE PLÁGIO SERÁ DE RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DOS AUTORES.
6.2 Situações não previstas no presente regulamento serão resolvidas pela
Comissão Científica.
7. Comissão científica
7.1 Coordenadores:
TCBC Adriana Daumas
TCBC Fernando Westphal
TCBC Felicidad Gimenez
ACBC Adriano Maia
ACBC Maria Carolina Xavie

