
X Simpósio de Enfermagem em Neurologia - Normas para envio de 

resumos 

 

Poderão ser apresentados trabalhos originais, submetidos com a sugestão de 
apresentação como e-poster ou comunicação oral, cabendo a decisão final à Comissão 
Científica do Simpósio. A candidatura faz-se através da submissão de um resumo de 
acordo com as regras explicitadas neste documento. Os resumos devem ser 
submetidos em língua portuguesa até ao dia de 10 de outubro de 2021. 
Apenas serão aceites resumos para os quais o autor apresentador esteja inscrito no 
evento (inscrição presencial ou virtual), até ao dia 12 de outubro de 2021. 
 

I. Processo formal de candidatura  
 
1. Envio  
a) Os resumos deverão ser submetidos na plataforma de submissão de resumos através 
do seguinte link:  
https://norahsevents.eventkey.pt/geral/inserirresumo.aspx?evento=98&formular

io=175&lingua=pt-PT  
b) Data-limite de submissão: 10 de outubro de 2021, 23h59 
 
2. Notificação  
a) Os autores serão notificados automaticamente da receção do resumo por correio 
eletrónico. Caso não receba o email, por favor confirme na sua caixa SPAM.  
b) No caso do autor apresentador não ser o 1º autor, os contactos fornecidos deverão 
ser do autor apresentador.  
c) Na eventual ausência de notificação, os autores devem protestar imediatamente, para 
o email: eventos@norahsevents.pt  
 
 
II. Normas para Elaboração de Resumos  
O resumo será apresentado em texto livre, com a estrutura indicada abaixo. 
 
1. Título do trabalho  
O título será claro e informativo, representativo do conteúdo do trabalho e captando a 
atenção do leitor. Não terá iniciais ou siglas, nem excederá vinte palavras. 
 
2. Autores 
Deverá incluir o nome próprio e apelido de todos, sem iniciais ou títulos académicos.  
 
3. Afiliações (designação, cidade).  
Exige-se a citação das instituições diretamente envolvidas no trabalho atual. A inclusão 
e compromisso do nome das instituições é da responsabilidade dos autores.  
 
4. Endereço de correio eletrónico  
O endereço eletrónico deverá ser estável (pessoal ou institucional). Poderá ser 
publicado. O endereço de correio eletrónico de submissão de resumo tem que ser o 

https://norahsevents.eventkey.pt/geral/inserirresumo.aspx?evento=98&formulario=175&lingua=pt-PT
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mesmo da inscrição do autor que irá apresentar o trabalho, uma vez que a relação 
trabalho/inscrição é feita de forma automática, através do email.  
 
5. Telefone  
Deverá ser indicado um número de telemóvel. Este dado não será divulgado.  
 
6. Área do Trabalho  
Os autores devem desenvolver o trabalho na área da enfermagem digital, de acordo 
com a listagem aqui publicada e disponível na plataforma de submissão de resumos: A. 
Inovação em tecnologia dos cuidados de enfermagem; B. Educação para a saúde e 
literacia; C. Formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde; D. Segurança do 
doente e efetividade dos cuidados; E. Transições de saúde e autocuidado. 

 
7. Estrutura do resumo: critérios formais 
a) O corpo do texto pode incluir tabelas, mas não palavras-chave, figuras ou bibliografia.  
b) O corpo do resumo deverá apresentar uma estrutura mínima obrigatória e deverá ser 
escrito em parágrafos sucessivos, não numerados e sem linhas de intervalo. Deverão 
conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões.  
Introdução - Exposição, completa e sucinta, do estado atual do conhecimento sobre o 
tema (máximo de 80 palavras); 
Objetivos - Expressão clara das motivações e objetivos que levaram ao planeamento 
do trabalho (máximo de 70 palavras); 
Metodologia - Descrever os critérios de seleção do material do estudo e o desenho do 
mesmo. Usar unidades internacionais. Assinalar os métodos estatísticos (máximo de 90 
palavras); 
Resultados - Devem ser escritos os dados relevantes. A publicação de dados pessoais 
exige a completa dissimulação da identidade. Quando isso não estiver garantido, será 
exigida uma folha assinada de consentimento informado e parecer de uma Comissão 
de Ética de uma instituição pública (máximo de 160 palavras); 
Discussão/Conclusões - Não voltar a apresentar resultados, evitando redundâncias. 
Não mencionar dados que não foram apresentados nos resultados. Refletir sobre os 
aspetos novos. Citar as limitações e justificar os erros ou omissões. Relacionar os 
resultados com outros estudos relevantes. As conclusões deverão basear-se apenas 
nos resultados. Poderão fazer-se recomendações (máximo de 100 palavras); 
Conflitos de interesses – Conflitos de interesses particulares ou institucionais 
(patrocínios, financiamentos, bolsas, prémios) deverão ser explicitados, assim como 
eventuais conflitos de interesses.  
Referências bibliográficas - mínimo de 1 referência bibliográfica e máximo de 4 referências 
bibliográficas  
Agradecimentos - Destinado a profissionais que contribuíram para o trabalho, sem, 
contudo, reunirem critérios mínimos de autoria (máximo de 50 palavras). 
 
II. Avaliação do resumo  
a) Os trabalhos serão avaliados por peritos (membros do Comissão Científica). 
b) Os autores dos resumos aceites serão contactados no dia 12 de outubro de 2021, 

através do email de contacto, sendo informados do formato de apresentação – 
comunicação livre ou e-poster.  



c) As regras para envio dos E-posters e das Comunicações orais serão enviados 
posteriormente aquando do envio da aceitação ou não do trabalho e da forma da 
apresentação.  

 
III. Resultados 
1. Será enviado 1 certificado para o autor apresentador dos e-posters incluídos no 

evento. 
2. Os elementos da comissão organizadora e científica poderão apresentar e-poster 

não sendo elegíveis para concurso. 
3. Será indicado um e-poster vencedor, no dia do evento (10º Simpósio de 

Enfermagem em Neurologia da SPN) tendo por critérios de avaliação:  
✓ Legibilidade e Criatividade  
✓ Inovação do conteúdo;  
✓ Apresentação oral; 
✓ Relevância do e-poster para o tema do evento.  

4. A definição do e-poster vencedor é da total responsabilidade do júri de avaliação e 
da sua decisão não cabe recurso. 

 
 
 
 
 
Nota: A não observância de qualquer dos pontos expostos, implica a não inclusão do 
e-poster/comunicação livre no evento 
 


