XLIII CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA
REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1. A Direcção da SPCir tem por um dos objetivos fundamentais divulgar no Congresso Nacional a
produção científica dos seus Sócios e Membros associados. Para compaginar este desígnio
com as disponibilidades de tempo e espaço do próximo Congresso, tomámos a iniciativa de
apresentar a generalidade dos trabalhos no formato de comunicações curtas e e-posters, à
semelhança do modelo das Reuniões Internacionais mais relevantes. A “ideia” errada que existe
uma escala de qualidade em que a apresentação e-poster é menos valorizada, não se
compagina com a realidade atual - em muitas reuniões internacionais apenas são aceites
comunicações em formato poster.
2. Ao congresso nacional podem ser submetidas comunicações de 3 tipos: comunicação live,
vídeo e e-poster. O primeiro autor do trabalho deve estar inscrito no congresso.
3. Todas as comunicações devem ser submetidas sob a forma de resumo, e exclusivamente por
via informática, através do website: congresso.spcir.com. A data limite de submissão dos
resumos é 1 de Dezembro de 2022 até às 23h00. No momento da submissão, será enviado um
e-mail com os dados submetidos, ID de resumo e senha.
4. Todos os resumos devem conter: título, autores, filiação, autor correspondente e respetivo
contacto (e-mail), tipo de apresentação (oral, vídeo ou e- poster), área científica a que se refere
(cada um dos capítulos da SPCIR) e texto do resumo. No texto do resumo, com limite de 1500
caracteres não incluindo título, autores, subtítulos e tabelas, tem obrigatoriamente de constar:
introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Os trabalhos que
no momento de submissão dos resumos não apresentarem resultados definitivos, mas
apenas intenções de resultados, serão eliminados. Neste resumo não deve ser incluída
qualquer referência que permita a identificação dos hospitais de origem do trabalho, sob pena
da sua eliminação. Cada resumo pode conter no máximo 1 tabela e 1 figura.
5. Número máximo de autores por trabalho é de 7, sendo requisito obrigatório a inclusão de
pelo menos um Sócio da SPCir, inscrito no Congresso *.
6. Os resumos que não cumpram estes requisitos serão recusados, bem como os apresentados
em linguagem escrita de baixa qualidade.
7. Serão particularmente valorizados os trabalhos com potencial impacto na prática clínica diária.
8. Serão apresentados presencialmente durante o congresso, em sessão de melhores
comunicações, os melhores trabalhos sob a forma de poster, comunicação oral e vídeo. As
melhores comunicações orais a apresentar presencialmente no congresso terão 2 formatos: CO
curta e CO standard - sendo esta seleção efetuada pelo júri.
9. - Os trabalhos aceites como vídeo e não selecionados para apresentação presencial dentro dos
melhores, serão expostos durante os 2 dias de congresso em formato digital – Vídeo carrossel.
10. - Os trabalhos aceites como poster e não selecionados para apresentação presencial dentro
dos melhores, serão expostos durante os 2 dias de congresso em formato digital.
11. - Os trabalhos submetidos como comunicação oral e não selecionados para apresentação
presencial, terão oportunidade ser apresentados no formato de poster.
12. Os resumos serão distribuídos ao júri nomeado pelos respetivos capítulos da área científica a
que se candidatam, por via eletrónica até ao dia 8 de dezembro de 2022.
13. As respetivas avaliação e classificação do júri, serão enviadas pela mesma via à Direção da
SPC até à data limite de 8 de janeiro de 2023.
14. Os autores cujas apresentações sejam aceites para apresentação no Congresso, serão
informados da aceitação do trabalho até ao dia 22 de janeiro de 2023.
15. Os autores das melhores comunicações aceites para apresentação (CO Standard) deverão
enviar um resumo alargado contendo: título, autores, filiação, autor correspondente e respetivo
contacto (e-mail), área científica a que se refere (cada um dos capítulos da SPCIR) e texto do
resumo. No texto do resumo, com limite de 3000 caracteres não incluindo título, autores,
subtítulos e tabelas, tem obrigatoriamente de constar: introdução, objetivos, material e métodos,
resultados, discussão e conclusão. Neste resumo não deve ser incluída qualquer referência que
permita a identificação dos hospitais de origem do trabalho, sob pena da sua eliminação. Cada
resumo pode conter no máximo 1 tabela e 1 figura.
16. Os resumos alargados serão publicados no suplemento da Revista Portuguesa de Cirurgia
dedicada ao Congresso, com destaque no primeiro capítulo e com atribuição de DOI.

17. Os resumos alargados para as comunicações orais standard aceites terão de ser enviados até
5 de fevereiro de 2023; os autores que não submeterem o resumo alargado até às 23horas
desta data terão a possibilidade do seu trabalho ser alterado para e-poster, não selecionável
para os melhores e-pósteres.
18. De entre as comunicações orais, vídeos e poster, serão selecionados e premiados os 3
melhores de cada tipo de publicação.
19. Aos autores das 3 melhores comunicações orais, comunicações e-poster e vídeo será dada a
possibilidade de apresentar um manuscrito para publicação na Revista Portuguesa de
Cirurgia, sob a forma de artigo original ou vídeo, respetivamente, desde que o mesmo seja
enviado até 30 de abril de 2023.
20. Todos os vídeos submetidos para apresentação ao congresso devem ser enviados até ao dia
29 de dezembro de 2022. O envio dos vídeos deve ser feito via WeTransfer:
www.wetransfer.com para o e-mail suporte@spcir.com; ou em alternativa por correio registado
para (suporte DVD formato MP4 recomendado)- Refresh Bubles, Rua Damião de Gois 176 1º
andar Escritório 1.5 4050-222 Porto - Telefone: 223 263 373. A duração máxima do vídeo é de 8
minutos.
21. Nos vídeos submetidos para apreciação, não deve ser incluída qualquer referência que permita
a identificação do hospital de origem do trabalho. Os vídeos serão avaliados por um júri que
selecionará aqueles que serão apresentados, sendo os respetivos autores informados da
decisão do júri até ao dia 29 de janeiro de 2023.
22. As comunicações sob a forma de poster serão apresentadas em formato eletrónico- PDF. O eposter deve ser submetido (anexado ao resumo) através do site do congresso até dia 10 de
fevereiro de 2023. Após esta data os trabalhos não serão aceites.
23. Os autores correspondentes serão informados da sessão e hora da apresentação do trabalho
no Congresso da SPC até ao dia 1 de março de 2023.
24. Cada vídeo terá 8 minutos para apresentação e 3 minutos de discussão. Comunicação oral
curta com 4 minutos para apresentação e 1 minuto de discussão e cada poster 4 minutos de
apresentação e 3 minutos de discussão. As comunicações orais melhores classificadas pelo júri
(CO Standard) e que atempadamente enviaram o resumo alargado, terão 7 minutos para
apresentação e 3 minutos para discussão.
25. Os trabalhos apresentados por Internos de Formação Específica, só poderão ser
apresentados se estiver presente na sessão de apresentação um Sócio coautor do trabalho.
* Estão excluídos desta obrigatoriedade de um número máximo de 7 autores por trabalho, os que
envolvam 2 ou mais instituições, sendo permitida a inclusão de um número máximo de até 4
autores por instituição.

