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Recomendações para a Apresentação dos Resumos de Trabalhos 

10ª Semana da APFH – X Congresso Nacional 

 

Introdução 

Os resumos dos trabalhos enviados para serem apresentados na 10ª Semana da APFH serão submetidos à avaliação dos 

elementos da Comissão Científica do Congresso, que os irão avaliar e pontuar de zero (0) a vinte e cinco (25) pontos. A 

Comissão Científica decide a forma de apresentação do trabalho, comunicação oral ou poster. Os resumos que 

obtiverem uma pontuação média inferior a onze não serão aceites.  

Os resumos devem ser escritos de forma clara, sucinta e objetiva recorrendo ao essencial da informação a transmitir e 

sempre dentro das orientações aqui apresentadas para que a avaliação da Comissão Científica possa ser clara. Caso 

necessite de ajuda pode recorrer à APFH para obter apoio na concretização do seu trabalho. 

Pelo menos um (1) dos autores deverá estar inscrito na 10ª Semana APFH para que o trabalho possa ser apresentado 

As Comunicações Orais serão selecionadas de entre os resumos com melhor classificação atribuída pela Comissão 

Científica. Pelo menos um (1) dos autores tem de ser sócio APFH com situação regularizada. 

 

Os trabalhos aceites para serem apresentados sob a forma de Comunicação Oral, concorrem automaticamente para o 

Prémio APFH - Melhor Comunicação Oral. Ver “Regulamento Prémio APFH 2017”. 

Os trabalhos aceites para serem apresentados sob a forma de Poster, concorrem automaticamente para o Prémio APFH 

- Melhor Poster. Ver “Regulamento Prémio APFH 2017”. 

Os trabalhos submetidos à 10ª Semana da APFH – X Congresso Nacional já apresentados e/ou publicados em outros 

eventos, reuniões ou publicações poderão ser aceites. O(s) autor(es) deverão referenciar os eventos/publicações  onde 

foi apresentado/publicado. Não serão contudo objeto de apreciação para o Prémio APFH. 

O resumo não poderá conter nenhuma informação explicita, sobre instituições e/ ou autores. Se existir deverá estar 

codificada, sob pena de não serem aceites para avaliação. 

Não será efetuado o reenvio de resumos aos autores para correção e posterior reanálise pela Comissão Cientifica. 

 

Das decisões auferidas pela Comissão Científica não caberá recurso. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Estrutura dos resumos 

O número de caracteres deve ser limitado a 3000 (com espaços) no total do resumo incluindo autores, título e 

bibliografia (limite de uma página A4). Trabalhos que excedam este tamanho não são aceites pela plataforma de 

submissão dos trabalhos.  

As frases não deverão ser iniciadas com números. Podem ser usadas as abreviaturas padrão (p.e. mg/dL, mmol/L, 

ng/mL). Se forem referenciados medicamentos no resumo, estes deverão ser identificados apenas pela denominação 

comum internacional. 

A utilização de dados do hospital deverá ser previamente autorizada pelo Director/Responsável dos Serviços 

Farmacêuticos. 

 

Título 

O título do resumo dá alguma informação ao leitor sobre o conteúdo do trabalho. Deverá ser curto, conciso e explicito, 

de forma a cativar a atenção do leitor, deve ainda ser concordante com o conteúdo do trabalho.  

 

Autores 

Deverão ser escolhidos como autores do trabalho, aqueles que contribuíram significativamente para a conceção, 

desenho, crítica técnico-científica importante, análise e interpretação dos dados. Se os autores submeterem mais do 

que um trabalho, os seus nomes deverão ser apresentados sempre da mesma forma.  

Todos os autores e coautores deverão ficar registados com o nome, morada, e-mail, telefone e número de sócio 

(quando aplicável).  

 

Introdução 

Tem como foco principal demonstrar a importância e/ou a razão do trabalho que os autores vão apresentar. Deverá ser 

curta e objetiva. 

 

Objetivo 

Deverá formular a pergunta para a qual procura a resposta no objeto do trabalho, que se propõe desenvolver. 

 

Métodos 

É provavelmente a secção do resumo mais difícil de escrever de uma forma condensada. Deverá incluir a descrição do 

processo metodológico e evidenciar os dados e métodos de tratamento dos mesmos.  

 

Resultados 

Devem ser apresentados os dados relevantes que suportem a hipótese de trabalho. No resumo do trabalho não devem 

ser utilizadas tabelas ou gráficos. 
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Discussão /Conclusões 

Na discussão deverão ser analisados os resultados obtidos. Discutir as implicações, fazer comparações, identificar 

limitações (pontos fortes e fracos).  

As conclusões deverão ser breves, sustentadas nos resultados obtidos destacando o impacto do trabalho e 

concordantes com os objetivos definidos. 

 

Bibliografia 

A bibliografia utilizada como suporte deverá ser citada ao longo do texto. Deve ser seguida a Norma Portuguesa NP 405. 

 

Nota 

 Qualquer patrocínio, apoio ou conflito de interesses deve ser declarado no fim do trabalho. 

 

Envio e datas: 

O envio e submissão dos trabalhos só pode ser efetuado através da página www.apfh.pt até às 23h59m do 

dia 20 de Setembro de 2017. 

 

IMPORTANTE: 

 

 Na página www.apfh.pt encontrará toda esta informação e os passos necessários para a submissão 

do seu trabalho. 

 

 Não é possível submeter os trabalhos sem que todos os campos existentes estejam devidamente 

preenchidos. 

 

 Após a submissão dos trabalhos receberá um e-mail (RESPOSTA AUTOMÁTICA) com o 

número do seu trabalho, confirmando o sucesso do envio.  

 

 Fixe o número do trabalho atribuído, poderá ser importante para esclarecimento de qualquer 

situação sobre este. 

 

 Caso não receba de imediato o e-mail de confirmação deverá contactar a APFH pelo e-mail 

geral@apfh.pt (Não serão aceites reclamações após o final do período de entrega dos 

trabalhos). 

 

http://www.apfh.pt/
http://www.apfh.pt/
mailto:geral@apfh.pt
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 Indique o autor, a morada e o contacto que a APFH deverá utilizar para o(a) informar da decisão da 

Comissão Científica. 

 

 Pelo menos um (1) dos autores do trabalho deverá estar inscrito no X Congresso Nacional para que 

possa apresentar o trabalho – colocação do Poster ou apresentação de Comunicação Oral. 

 

 As Comunicações Orais serão selecionadas de entre os resumos com melhor classificação atribuída 

pela Comissão Científica e em que, pelo menos, um (1) dos autores seja sócio APFH com situação 

regularizada. 

 

Bom trabalho. 

 

 

 


