NORMAS SUBMISSÃO CASOS CLÍNICOS
1- O Cardio4ALL 2021 vai abrir mais uma vez a possibilidade de submissão de casos clínicos sobre o diagnóstico e tratamento da doença cardiovascular.

2- A data-limite para a submissão dos casos clínicos é 10 setembro de 2021.

3- A submissão será realizada exclusivamente por via eletrónica através do site www.cardio4all.pt

4- No momento da submissão será necessário preencher um formulário com os dados de identiﬁcação e os contactos do primeiro autor.

5- O caso clínico deverá ser submetido sob a forma de 2 ﬁcheiros:

5.1. Um ﬁcheiro pdf com a descrição sucinta do caso clínico organizado nas seguintes seções: título, autores, aﬁliação, introdução, descrição do
caso clínico, mensagens-chave/conclusões. Este ﬁcheiro não deve exceder as 500 palavras.

5.2. Um ﬁcheiro powerpoint já com a proposta de apresentação do caso clínico. Este ﬁcheiro não deve exceder 8 slides. Deve obrigatoriamente
incluir um slide inicial que deve ter o título e os autores e um slide ﬁnal com as mensagens-chave/conclusões. Neste ﬁcheiro podem ser incluídas
imagens ou vídeos, se necessário (exemplos: ECG, relatórios de exames, imagens ou vídeos do exame físico sem identiﬁcação do doente). Este
ﬁcheiro não deve exceder a dimensão máxima de 5MB.
O “template” de powerpoint encontra-se em anexo.

6- A Organização nomeará um júri que apreciará os resumos submetidos e a quem caberá selecionar os trabalhos que serão aceites para
apresentação.

7- Os melhores casos serão selecionados para gravação e posterior apresentação em vídeo durante o Cardio4ALL 2021 nos dias 15 e 16 outubro. Os
autores serão convidados a agendar a respetiva gravação junto da organização.

8- O autor principal que fará a apresentação deverá estar inscrito no Cardio4ALL 2021.

9- Casos clínicos que já tenham sido publicados anteriormente serão imediatamente rejeitados.

10- A identidade do(s) doente(s) é conﬁdencial. Qualquer referência à identidade do doente será motivo de rejeição imediata.

11- A Organização atribuirá, de acordo com a apreciação do júri, um prémio de 300 euros aos melhores casos clínicos.

12- O júri tem a competência para, se assim entender, não atribuir qualquer um dos prémios.

13- As dúvidas poderão ser esclarecidas através do seguinte endereço: cardio4all@gmail.com

