
 
 

Termos e Condições para Apresentação de Resumos 
 
Todos os resumos aceitos serão publicados como suplemento de um importante jornal médico 
internacional. Os resumos aceitos estarão disponíveis on-line desde o primeiro dia do congresso. 
 
Envio de Resumos – notas de orientação 
 

 Todos os resumos devem ser digitados e enviados em inglês. 

 Por favor, revise seu resumo com cuidado antes de enviá-lo para evitar erros. Páginas de prova 
não serão enviadas aos autores. 

 O título do resumo deve constar com somente a primeira letra da primeira palavra em 
maiúsculo, excetuando-se os nomes próprios, e não deve ter mais do que 30 palavras no total. 

 Quando possível, solicitamos que estruture o resumo da seguinte maneira: Histórico, Materiais e 
métodos, Resultados e Conclusões (a indicação "os resultados serão discutidos" não é 
considerada satisfatória). 

 O corpo de seu resumo não deve exceder a 400 palavras. 

 Gráficos/figuras devem estar em formato jpeg, tif ou gif e os arquivos não devem ultrapassar 
500kb. Gráficos e figuras complexos não devem ser incluídos na apresentação do resumo, mas, 
sim, guardados para a apresentação final (oral ou pôster). Apenas uma figura pode ser 
apresentada no resumo. 

 As tabelas devem ser criadas usando as caixas suspensas (drop down) no site de envio do 
resumo, não devendo ser coladas como imagens. Uma tabela em um resumo equivale a uma 
palavra da contagem total de palavras. O resumo pode apresentar apenas uma tabela. 

 Se houver um gráfico, figura ou tabela enviada e que a comissão considerar complexa demais 
para fins de apresentação do resumo, os autores poderão receber uma solicitação para 
remover/alterar isso antes da publicação. 

 Por favor, forneça a legenda das tabelas e imagens no campo Referências e Legendas dentro do 
site de envio de trabalhos. 

 Caracteres especiais podem ser inseridos por meio das ferramentas do site de envio dos 
trabalhos; para fazê-lo, basta seguir as instruções no site, que são bem claras. 

 Você pode apresentar referências (até 120 palavras no máximo); consulte o site de envio  de 
trabalhos para obter mais informações sobre o formato. As referências devem ser citadas no 
corpo do resumo. 

 Devem constar os nomes de todos os autores, e um resumo deve ter um autor identificado que 
o apresenta. 

 A notificação do resultado dos envios será encaminhada à pessoa cujos dados constarem da 
etapa 1 do processo de envio dos trabalhos. 

 
Resumos reapresentados 

 Resumos reapresentados serão avaliados pelo Comitê, desde que seja apontada a possibilidade 
de que nem todos os congressistas presentes tenham tido a oportunidade de ver os dados ou 
um apresentação anterior. 

 Estes resumos, se obtiverem avaliação alta na revisão pelos pares, dificilmente participarão da 
apresentação oral durante o programa científico do congresso. 



 
 

 No entanto, os abstracts que obtiverem avaliação alta têm maior possibilidade de receberem um 
prêmio por mérito no pôster/cartaz por meio de um Certificado por Pôster durante o Congresso. 

 
Resumos de última hora 

 Devido à proximidade da data regular de entrega dos abstracts. haverá um curto período para a 
submissão de resumos de última hora. A data de entrega destes será quarta-feira, dia 26 de 
fevereiro de 2020. 

 Para se qualificar como resumo de última hora, ele deve ser acompanhado de uma carta de 
intenções do autor detalhando o título temporário do resumo, uma síntese curta e a razão por 
que este pedido está sendo feito. Apenas depois de a carta ser reconhecida pelo Secretariado, o 
resumo de última hora será considerado para o evento. 

 
Afirmação Requerida 
 
Para que um resumo seja analisado para apresentação no congresso, os apresentadores devem 
confirmar o cumprimento das seguintes regras de elegibilidade de autoria: 

 Todos os autores incluídos fizeram contribuições substanciais para a concepção ou desenho do 
trabalho; análise ou interpretação de dados para o trabalho; E  

 Participaram da elaboração do trabalho ou fizeram a revisão crítica do conteúdo intelectual 
importante; E  

 Deram sua aprovação final da versão a ser publicada; E  

 Concordam em responsabilizar-se por todos os aspectos do trabalho para assegurar que 
questões relacionadas à exatidão ou à integridade de qualquer parte do trabalho serão 
adequadamente pesquisadas e resolvidas.  

 
Além de responsabilizar-se pelas partes do trabalho que ele ou ela executou, um autor deve 
conseguir identificar quais coautores são responsáveis por outras partes específicas do trabalho. 
Além disso, os autores devem ter confiança na integridade das contribuições de seus coautores. 
 
O apresentador do trabalho é responsável por fazer com que todos os autores leiam o resumo e 

concordem em ser coautores. Também é essencial que os autores tenham participado do trabalho 

que deu origem aos resumos. 

Retirada do Resumo 
 
Os autores que desejarem retirar seu resumo a qualquer momento do processo de revisão devem 
fazê-lo por meio de comunicado por escrito enviado à secretaria da organização no endereço 
hivhepamericas@ashfieldhealthcare.com , mencionando o título do resumo a ser retirado, o nome 
do autor que o enviou e, se possível, o número de referência de sete dígitos emitido na ocasião do 
envio do resumo. A retirada pode ser feita até quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. 
 
Revisão de resumos e disposição  
 
Todos os resumos enviados ao congresso serão revisados por membros do Comitê Científico. As 
equipes de revisão determinarão se o resumo merece ser incluído no programa e, se aceito, 
agendarão o resumo na sessão apropriada para o congresso. Um resumo pode ser recusado por um 
ou mais dos seguintes motivos: 



 
 

 

 Não relevante para os temas do congresso, 

 Ausência de histórico ou pressuposto, 

 Dados insuficientes ou ausência de conclusão, 

 Mal redigido, 

 Duplicação aparente de outro resumo apresentado ao congresso, 

 Duplicação aparente de outro trabalho publicado. 
 
Resultado do envio do trabalho  
 
A previsão é que os autores sejam notificados do resultado do envio de seu trabalho até sexta-feira, 

6 de Marcha de 2020.  


