Concurso Científico de Posters do XVII Congresso Hospital Veterinário Montenegro

O Hospital Veterinário Montenegro convida todos os médicos veterinários, enfermeiros
veterinários, estudantes e ouros profissionais da área médica a submeterem propostas para
Poster Científico, para apresentação no XVII Congresso Hospital Veterinário Montenegro.
Nas anteriores edições do Congresso Hospital Veterinário Montenegro, as comunicações
científicas têm sido de uma qualidade extremamente elevada e são, sem dúvida, um orgulho
para a classe. É nosso objetivo continuar a premiar os melhores trabalhos científicos que
refletem o elevado nível da investigação veterinária realizada em Portugal.
Nesta edição e atendendo às limitações impostas pelo atual contexto pandémico, o concurso
científico terá um formato distinto do habitual, sendo que todas as comunicações científicas
terão o formato de Poster, os quais serão apresentados em formato digital na página web do
congresso, na aplicação móvel do congresso e em ecrãs existentes no recinto.
Atendendo às diferentes temáticas abordadas no XVII Congresso Hospital Veterinário
Montenegro haverá três concursos distintos de posters que serão avaliados por três Comissões
Científicas independentes:


Concurso de Posters Científicos de Medicina Veterinária (Prémio Professor.
Miguel Faria)



Concurso de Posters Científicos de Enfermagem Veterinária



Concurso de Posters Científicos “One Health”

Todos os posters submetidos dentro do prazo e aceites para apresentação no congresso terão o
respetivo resumo publicado na página web do congresso. Cada Comissão Científica irá avaliar
os posters apresentados e fará uma pré-seleção dos melhores trabalhos, escolhendo de entre
estes, quais serão apresentados e discutidos em sessão pública no dia 22 de outubro de 2021,
para determinar o trabalho vencedor.
Adicionalmente, todos os posters aceites no Congresso participarão na votação geral pelos
congressistas sendo atribuído um prémio ao trabalho mais votado.
Para cada Poster aceite para apresentação no XVII Congresso Hospital Veterinário Montenegro
serão disponibilizados dois convites de participação.
De forma a assegurar uma adequada revisão científica, todas os posters e respetivos resumos
deverão ser submetidos até ao dia 1 de Outubro de 2021.
Cada trabalho deverá respeitar as regras determinadas para cada um dos diferentes
concursos e deve ser enviado para o endereço da respetiva comissão científica:


Concurso de Posters Científicos de Medicina Veterinária - cientifico.hvm@gmail.com



Concurso
de
Posters
Científicos
ccenfermagem.civm@gmail.com,



Concurso de Posters Científicos “One Health” – cc.onehealth@gmail.com

de

Enfermagem

Veterinária

-

REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS DE MEDICINA
VETERINÁRIA
1.

Os posters a concurso deverão reportar:
 Resultados de trabalhos científicos, teses ou dissertações na área da medicina veterinária
de animais de companhia.
 Trabalhos experimentais, resultados preliminares de trabalhos experimentais ou de
trabalhos de investigação clínica recentes
 Revisão de casos clínicos ou trabalhos clínicos retrospetivos, cujo número de
amostragem, inovação de conceitos ou originalidade de resultados permita obter
conclusões sólidas e possa justificar a sua apresentação.
 Relatos de casos clínicos isolados são aceites, mas apenas se os mesmos representarem
uma solução ou abordagem original/inovadora face aos conceitos atuais da Medicina
Veterinária.
 Não serão aceites posters com trabalhos de revisão bibliográfica.
 Não serão aceites posters que traduzam deliberada promoção comercial de determinada
marca, produto ou empresa.
 Todos os posters científicos devem traduzir-se num trabalho técnico escrito apresentado
de forma gráfica, informando os presentes sobre os objetivos, as metodologias/ métodos
experimentais, materiais, resultados e conclusões, e devem ser apoiados numa base
bibliográfica adequada.

2.
Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos autores da
apresentação, e até à data limite de submissão, o trabalho não deverá ter sido publicado/aceite
para publicação ou apresentado/aceite para apresentação em outro congresso, ou reunião
científica.
3.
Para que seja possível a apreciação dos posters por parte da Comissão Científica, a
candidatura deverá ser feita por e-mail com dois ficheiros distintos em anexo:
a)
Um dos ficheiros (documento em formato PDF) deverá conter o resumo do
trabalho em texto corrido e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do
trabalho - Resumo”.
e lo
co o
a no a a o a e ao t ata ento
ci
ico e casos e l a o e ial a t la a
e – Resumo).. Deverá incluir
obrigatoriamente a identificação dos autores e da instituição a que pertencem. Este
ficheiro será disponibilizado na página web do congresso
b)
Um segundo ficheiro (documento em formato PDF) deverá conter a versão
digital do poster e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho Poster”. Este ficheiro será disponibilizado na página web do congresso, na aplicação
móvel do congresso e será projetado em ecrãs existentes no recinto.
4.
O resumo descrito no ponto 3.a) deverá estar escrito em português, espanhol ou inglês, e
deverá conter um máximo de 500 palavras e um máximo de 4 fontes bibliográficas (norma
APA). As suas conclusões deverão ser objetivas e pragmáticas.

5.
Os resumos dos trabalhos de investigação deverão conter obrigatoriamente informação
relativa às secções:


Título (com referenciação ao tipo de estudo: in vivo, in vitro, ex vivo, etc.)



Introdução



Objetivos



Materiais e métodos



Resultados



Conclusões



Fontes de financiamento (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

6.
Os resumos dos trabalhos de revisão de casos deverão conter obrigatoriamente
informação relativa às secções:


Título (com indicação do tipo de revisão)



Introdução (contextualização e objetivos)



Métodos (critérios de inclusão de estudos, extração e análise de dados)



Resultados



Conclusões (incluindo a principal recomendação)



Fontes de financiamento (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

7.
Os resumos de trabalhos referentes a relatos de casos clínicos inovadores deverão
conter obrigatoriamente informação relativa às secções:


Título



Introdução



Descrição do(s) caso(s) clínico(s)



Conclusões



Financiamento e outros apoios (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

8.
O poster descrito no ponto 3.b) que será projetado no congresso deverá ser a versão
digital de um poster formatado no tamanho A0 (dimensões aproximadas de 0,85 x 1,20m), e
apresentado na posição retrato (vertical). Deverá ainda respeitar as seguintes indicações:
 O poster deve conter título idêntico ao do resumo submetido, bem como os
nomes e instituições dos autores;
 – Deve ser composto de unidades estanques, cada uma representando gráficos,
fotografias, esquemas ou textos de modo geral. As unidades deverão ser legíveis a
uma distância de aproximadamente 1 metro
 – As unidades do poster devem ser organizadas de forma lógica, de forma a que
o observador do poster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, mesmo
durante o período em que o autor não se encontre presente.
9.
O envio dos dois ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio electrónico
para cientifico.hvm@gmail.com até ao dia 1 de outubro de 2021.
10.
O “assunto” da mensagem de correio electrónico deverá se “Submissão de resumo
para poster”.
11.
A mensagem de correio eletrónico deverá conter a identificação do primeiro autor ou
autor correspondente, o seu contacto telefônico e o seu contacto preferencial de correio
eletrónico, dados que serão utilizados pela comissão científica para posterior contacto.
12.

Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente enunciadas.

13.
Os autores dos posters serão contactados pelo presidente da Comissão Científica até ao
dia 15 de outubro de 2021 e informados da decisão de aceitação do trabalho, bem como da sua
eventual seleção para apresentação e discussão públicas.

REGULAMENTO PARA O CONCURSO
ENFERMAGEM VETERINÁRIA
1.

DE

POSTERS

CIENTÍFICOS

DE

Os posters a concurso deverão reportar:
- Trabalhos experimentais ou de investigação recentes;
- Resultados preliminares de trabalhos experimentais;
- Revisão de casos clínicos ou trabalhos retrospetivos;
-Relatos de casos clínicos se os mesmos representarem uma solução ou abordagem da
prestação de cuidados de enfermagem.
- Boas práticas na prestação de cuidados de enfermagem;
- Elaboração de protocolos de aconselhamento;
- Elaboração e/ou aplicação de protocolos e técnicas de enfermagem,
- Elaboração e/ou aplicação de protocolos e técnicas de higiene e cuidados do sistema
tegumentar;
- Elaboração e/ou aplicação protocolos e técnicas de assepsia e higiene geral;
2. Não serão aceites posters que traduzam deliberada promoção comercial de determinada
marca, produto ou empresa.
3. Todos os posters científicos devem traduzir-se num trabalho técnico escrito apresentado
de forma gráfica, informando os presentes sobre os objetivos, as metodologias/ métodos
experimentais, materiais, resultados e conclusões, e devem ser apoiados numa base
bibliográfica adequada.

4.
Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos autores da
apresentação, e até à data limite de submissão, o trabalho não deverá ter sido publicado/aceite
para publicação ou apresentado/aceite para apresentação em outro congresso, ou reunião
científica.
5.
Para que seja possível a apreciação dos posters por parte da Comissão Científica, a
candidatura deverá ser feita por e-mail com dois ficheiros distintos em anexo:
a)
Um dos ficheiros (documento em formato PDF) deverá conter o resumo do
trabalho em texto corrido e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do
trabalho - Resumo”.
e lo
co o
a no a a o a e ao t ata ento
ci
ico e casos e l a o e ial a t la a
e – Resumo).. Deverá incluir
obrigatoriamente a identificação dos autores e da instituição a que pertencem. Este
ficheiro será disponibilizado na página web do congresso
b)
Um segundo ficheiro (documento em formato PDF) deverá conter a versão
digital do poster e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho Poster”. Este ficheiro será disponibilizado na página web do congresso, na aplicação
móvel do congresso e será projetado em ecrãs existentes no recinto.
6.
O resumo descrito no ponto 5 a) deverá estar escrito em português, espanhol ou inglês,
e deverá conter um máximo de 500 palavras e um máximo de 4 fontes bibliográficas (norma
APA). As suas conclusões deverão ser objetivas e pragmáticas.

7.
Os resumos dos trabalhos de investigação/experimentais
obrigatoriamente informação relativa às secções:

deverão

conter



Título (com referenciação ao tipo de estudo: in vivo, in vitro, ex vivo, etc.)



Introdução



Objetivos



Materiais e métodos



Resultados



Conclusões



Fontes de financiamento (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

8.
Os resumos dos trabalhos de revisão de casos/boas práticas/protocolos deverão
conter obrigatoriamente informação relativa às secções:


Título (com indicação do tipo de revisão/prática ou protocolo)



Introdução (contextualização e objetivos)



Métodos (critérios de inclusão de estudos, extração e análise de dados)



Resultados



Conclusões (incluindo a principal recomendação)



Fontes de financiamento (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

9.
Os resumos de trabalhos referentes a relatos de casos clínicos inovadores deverão
conter obrigatoriamente informação relativa às secções:


Título



Introdução



Descrição do(s) caso(s) clínico(s)



Conclusões



Financiamento e outros apoios (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

10.
O poster descrito no ponto 5.b) que será projetado no congresso deverá ser a versão
digital de um poster formatado no tamanho A0 (dimensões aproximadas de 0,85 x 1,20m), e
apresentado na posição retrato (vertical). Deverá ainda respeitar as seguintes indicações:
 O poster deve conter título idêntico ao do resumo submetido, bem como os
nomes e instituições dos autores;
 – Deve ser composto de unidades estanques, cada uma representando gráficos,
fotografias, esquemas ou textos de modo geral. As unidades deverão ser legíveis a
uma distância de aproximadamente 1 metro
 – As unidades do poster devem ser organizadas de forma lógica, de forma a que
o observador do poster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, mesmo
durante o período em que o autor não se encontre presente.
11. O envio dos dois ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio eletrónico
para ccenfermagem.civm@gmail.com, até ao dia 1 de outubro de 2021.
12.
O “ass nto” a
para poster”.

ensa e

e co eio elet nico e e á se “Submissão de resumo

13.
A mensagem de correio eletrónico deverá conter a identificação do primeiro autor ou
autor correspondente, o seu contacto telefônico e o seu contacto preferencial de correio
eletrónico, dados que serão utilizados pela comissão científica para posterior contacto.
14.

Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente enunciadas.

15.
Os autores dos posters serão contactados pela presidente da Comissão Científica até ao
dia 15 de outubro de 2021 e informados da decisão de aceitação do trabalho, bem como da sua
eventual seleção para apresentação e discussão públicas.

REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS DE “ONE
HEALTH”
1. Os posters a concurso deverão reportar:
a) Doenças infeciosas, zoonoses ou outros assuntos relacionados com a saúde humana,
animal e ambiental
b) Não serão aceites posters que traduzam deliberada promoção comercial de determinada
marca, produto ou empresa.
c) Todos os posters científicos devem traduzir-se num trabalho técnico escrito apresentado
de forma gráfica, informando os presentes sobre os objetivos, as metodologias/ métodos
experimentais, materiais, resultados e conclusões, e devem ser apoiados numa base
bibliográfica adequada.
2. Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos autores da
apresentação, e até à data limite de submissão, o trabalho não deverá ter sido publicado/aceite
para publicação ou apresentado/aceite para apresentação em outro congresso, ou reunião
científica.
3. Para que seja possível a apreciação dos posters por parte da Comissão Científica, a
candidatura deverá ser feita por e-mail com dois ficheiros distintos em anexo:
a) Um dos ficheiros (documento em formato PDF) deverá conter o resumo do trabalho em
texto corrido e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho Resumo”. (Exemplo: Resistência a antibióticos numa perspetiva One Health –
Resumo). Deverá incluir obrigatoriamente a identificação dos autores e da instituição a
que pertencem. Este ficheiro será disponibilizado na página Web do congresso
b) Um segundo ficheiro (documento em formato PDF) deverá conter a versão digital do
poster e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho - Poster”. Este
ficheiro será disponibilizado na página Web do congresso, na aplicação móvel do
congresso e será projetado em ecrãs existentes no recinto.
4. O resumo descrito no ponto 3.a) deverá estar escrito em português, espanhol ou inglês, e
deverá conter um máximo de 500 palavras e um máximo de 4 fontes bibliográficas (norma
APA). As suas conclusões deverão ser objetivas e pragmáticas.
5. Os resumos dos trabalhos de investigação deverão conter obrigatoriamente informação
relativa às secções:


Título



Introdução



Objetivos



Materiais e métodos



Resultados



Conclusões



Fontes de financiamento (caso existam)



Referência a conflitos de interesse (se aplicável)

6. O poster descrito no ponto 3.b) que será projetado no congresso deverá ser a versão digital
de um poster formatado no tamanho A0 (dimensões aproximadas de 0,85 x 1,20m), e
apresentado na posição retrato (vertical). Deverá ainda respeitar as seguintes indicações:
 O poster deve conter título idêntico ao do resumo submetido, bem como os
nomes e instituições dos autores;
 Deve ser composto de unidades estanques, cada uma representando gráficos,
fotografias, esquemas ou textos de modo geral. As unidades deverão ser legíveis a
uma distância de aproximadamente 1 metro
 As unidades do poster devem ser organizadas de forma lógica, de forma a que o
observador do poster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, mesmo
durante o período em que o autor não se encontre presente.
7. O envio dos dois ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio electrónico para
cc.onehealth@gmail.com até ao dia 1 de outubro de 2021.
8. O “ass nto” a
poster”.

ensa e

e co eio elect nico e e á se “Submissão de resumo para

9. A mensagem de correio eletrónico deverá conter a identificação do primeiro autor ou autor
correspondente, o seu contacto telefônico e o seu contacto preferencial de correio eletrónico,
dados que serão utilizados pela comissão científica para posterior contacto.
10. Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente enunciadas.
11. Os autores dos posters serão contactados pela presidente da Comissão Científica até ao dia
15 de outubro de 2021 e informados da decisão de aceitação do trabalho, bem como da sua
eventual seleção para apresentação e discussão públicas.

