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NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO 
DE RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

O Congresso das Farmácias conta, como habitualmente, com um espaço para divulgação de trabalhos 

científicos. Neste âmbito foram criadas três categorias: 

• Categoria Profissional 

• Categoria Investigação 

• Categoria Iniciação à Investigação 

 

Além das Farmácias, também a comunidade científica e os alunos de Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) poderão submeter resumos de trabalhos de investigação, na Categoria Iniciação à 

investigação. 

As entidades interessadas poderão submeter resumos, os quais serão avaliados pelos elementos da 

Comissão Científica, que os classificarão numa escala de 0 a 35 pontos. Competirá ao Presidente da 

Comissão Científica garantir a ausência de conflito de interesses entre avaliadores e autores.  

 

Os trabalhos científicos submetidos serão avaliados com base nos seguintes critérios: 

 

Critérios Gerais: 

• Clareza na definição do objetivo; 

• Robustez da metodologia utilizada; 

• Apresentação clara, sucinta e concreta de resultados; 

• Conclusões breves e sua concordância com os objetivos do estudo; 

• Inovação. 

 

Critérios específicos para a Categoria Profissional: 

• Contributo para a Prática Farmacêutica; 

• Contributo para a Saúde da população alvo da intervenção. 
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Critérios específicos para a Categoria Investigação: 

• Contributo para a Prática Farmacêutica; 

• Contributo para a geração de conhecimento através da Farmácia, em alguma das seguintes áreas: 

o Farmacoepidemiologia, Real World Data e Real World Evidence (geração de dados e 

evidência em mundo real); 

o Economia e Política do Medicamento e da Saúde; 

o Uso Responsável do Medicamento e Farmacoterapia; 

o Avaliação de Intervenções em Saúde Pública nas Farmácias. 

 

Critérios específicos para a Categoria Iniciação à Investigação: 

• Contributo para a Saúde da população alvo da intervenção; 

• Contributo para a geração de dados na perspetiva científica, com o objetivo de aumento do 

conhecimento nas áreas de: 

o  Farmacoepidemiologia, Real World Data e Real World Evidence (geração de dados e 

evidência em mundo real); 

o Economia e Política do Medicamento e da Saúde; 

o Uso Responsável do Medicamento e Farmacoterapia; 

o Avaliação de Intervenções em Saúde Pública nas Farmácias. 

 

Temas sugeridos para apresentação dos resumos: 

A título de orientação para a apresentação dos resumos, recomenda-se que os autores possam focar 

intervenções farmacêuticas realizadas ou em curso numa das seguintes áreas: 

• Acompanhamento Farmacoterapêutico / Gestão da Doença; 

• Adesão à Terapêutica; 

• Administração de Vacinas e de outros Medicamentos; 

• Asma / DPOC; 

• Avaliação de Intervenções nas Farmácias; 

• Cessação Tabágica; 

• Colaboração das Farmácias com municípios; 

• COVID-19; 

• Diabetes; 

• Dispensa de Medicamentos em Proximidade; 
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• Economia e Políticas do Medicamento e da Saúde; 

• Farmacoepidemiologia, Real World Data e Real World Evidence; 

• Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos (no contexto de monitorização da terapêutica 

ou de avaliação de risco); 

• Nutrição; 

• Obesidade; 

• Preparação Individualizada da Medicação; 

• Programas de Apoio à Pessoa com Doença; 

• Revisão da Medicação; 

• Risco Cardiovascular / Hipertensão Arterial / Dislipidemia; 

• Soluções Digitais na Saúde; 

• Testagem da Gripe A e B; 

• Programa Troca de Seringas; 

• Uso responsável do Medicamento e Farmacoterapia; 

• VIH / sida; 

• Outros Serviços Farmacêuticos. 
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Normas para os resumos: 

 

1. O resumo pode ser submetido em português ou inglês; 

2. O tipo de letra a usar deverá ser Arial, tamanho 10; 

3. O texto do resumo não deverá incluir figuras ou gráficos; 

4. O resumo deve conter, no máximo, 2.000 caracteres (sem espaços, não incluindo o título nem os 

autores), com espaçamento 1,5 linhas e em formato justificado; 

5. As frases não deverão ser iniciadas com números; 

6. Os medicamentos referenciados no resumo poderão ser identificados pela marca comercial com a 

devida referênciaTM mas deverão estar também identificados entre parêntesis pela denominação 

comum internacional; 

7. No caso de medidas, devem ser indicadas as unidades de referência, podendo ser usadas as 

abreviaturas padrão (ex: mg/dL, mmHg); 

8. Não serão aceites resumos dos mesmos autores, sobre a mesma temática e cujas diferenças 

residam apenas nos resultados; 

9. Os resumos apresentados no âmbito da “Categoria Profissional” devem refletir projetos 

desenvolvidos em / ou para a Farmácia comunitária e ter como autor, no mínimo, um Farmacêutico 

que exerça a sua atividade na Farmácia comunitária; 

10. Caso o resumo seja submetido por Farmacêutico Substituto ou Farmacêutico, deverá ser anexada 

autorização do Diretor Técnico da Farmácia / Proprietário da Farmácia; 

11. O serviço / a ação de intervenção profissional a que se refere o resumo, deve estar em curso na 

Farmácia ou, no caso de ação pontual, não pode ter sido realizado há mais de 3 anos; 

12. Só pode ser utilizado o ficheiro “Resumo” conjuntamente com o ficheiro “Ficha de Identificação” 

em suporte informático. Não serão aceites resumos submetidos em papel ou que não usem os 

dois impressos citados; 

13. Apenas será efetuado o envio de resumos aos autores para correção e posterior reanálise pela 

Comissão Científica, caso a decisão da Comissão tenha sido de aceitação condicionada a correções 

menores; 

14. Só serão considerados para exposição os trabalhos referentes aos resumos em que, pelo menos, 

um dos autores esteja inscrito no Congresso até à data-limite de 9 de novembro de 2022. 
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Estrutura do resumo: 

 

Título: O título do resumo deverá ser curto e conciso não devendo identificar a entidade de proveniência 

nem deverá ter abreviaturas. 

 

Objetivo: Deverá definir, de forma concreta, para que serve / qual a intenção do trabalho, com uma 

apresentação sucinta da relevância do trabalho face ao estado da arte. 

 

Métodos: Deverá explicar a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho / estudo, incluindo 

o seu desenho, os métodos de recolha utilizados, o tratamento dos dados e a conformidade com os 

requisitos éticos.  

 

Resultados: Os resultados apresentados devem dar resposta ao objetivo do resumo, suporte às conclusões, 

e, adicionalmente, serem objetivos e não incluírem apreciação ou discussão dos mesmos. 

 

Conclusões: Deverão ser breves, não especulativas, destacando a sua concordância com os objetivos 

propostos e o impacto do trabalho no estado da arte, sem se repetir a apresentação de resultados.  

 

Se aplicável, as fontes de financiamento ou potenciais conflitos de interesses poderão ser indicadas numa 

nota, no final do resumo. 
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Submissão de resumos:  

 

• Os resumos só podem ser submetidos por e-mail, através do endereço postercongresso@anf.pt, 

usando os dois ficheiros respetivos (Ficha de Identificação e Resumo) disponíveis nos anexos da 

Circular n.º 0194-2022, disponível no ANFOnline; 

• A data-limite para envio dos resumos é 30 de setembro de 2022. Os resumos submetidos após a 

data-limite não serão considerados; 

• O autor que enviou o resumo (autor principal) será informado da decisão da Comissão Científica 

até 28 de outubro de 2022 (com a indicação da pontuação média final atribuída por todos os 

membros da Comissão Científica e eventuais comentários); 

• No caso desta decisão configurar correções menores, solicitadas pela Comissão Científica, o autor 

deverá enviar a nova versão corrigida até 4 de novembro, sendo esta a versão final considerada 

sem direito a nova revisão; 

• Os autores dos resumos com melhor avaliação pela Comissão Científica, serão contactados para 

apresentação de um Pitch com a duração máxima de três minutos, até 4 de novembro; 

• Os Pitches que reunirem melhor avaliação pela Comissão Científica serão selecionados para 

Comunicação Oral; 

• O autor principal será informado até 2 de dezembro da decisão final da Comissão Científica, ou 

seja, se foi selecionado para Comunicação Oral ou para Póster; 

• Caso o trabalho científico submetido seja selecionado para Comunicação Oral, esta poderá ser 

realizada pelo autor principal ou outro autor constante no trabalho em questão. A informação 

referente ao autor responsável pela realização da Comunicação Oral será solicitada no seguimento 

do ponto anterior; 

• Caso o trabalho científico submetido seja selecionado para Comunicação Oral e não exista 

disponibilidade ou intenção de a realizar, os respetivos autores poderão, em alternativa, apresentar 

Póster. Para tal, o autor principal deverá enviar por escrito para postercongresso@anf.pt a intenção 

de abdicar da realização da Comunicação Oral com indicação da sua substituição por Póster. 
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Pósteres: 

 

• Caso o resumo seja aceite pela Comissão Científica, os autores poderão proceder à elaboração do 

Póster; 

• O Póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda Introdução, Discussão, 

Agradecimentos e Referências Bibliográficas. O Póster deverá incluir ainda imagens, figuras e 

gráficos e destacar as principais conclusões do trabalho; 

• No Póster, deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), a afiliação dos autores 

e morada, telefone e e-mail da entidade / Farmácia; 

• Os autores dos resumos selecionados receberão, por e-mail, um slide base com as dimensões 

proporcionais, à escala, em relação à dimensão real do Póster para facilitar a elaboração do mesmo 

• Os Pósteres estarão expostos durante todo o Evento; 

• Os Pósteres serão avaliados pela Comissão Científica no decorrer do Congresso, sendo distinguido 

o melhor Póster apresentado em cada uma das categorias: 

o  Para a categoria Profissional, será atribuído um voucher de oferta de 6 meses do Programa 

FIT; 

o Para a Iniciação à Investigação, será atribuído um estágio científico durante três meses no 

Infosaúde (CEDIME, CEFAR, EPGSG, LEF); 

o Para a categoria Investigação, será atribuído uma colaboração num estudo em Farmácias 

com o CEFAR. 

• Os Pósteres apresentados serão disponibilizados na Galeria de Pósteres do site do Congresso, 

devendo para o efeito ser enviado o ficheiro do Póster até 7 de fevereiro de 2023, para o e-mail 

postercongresso@anf.pt. 

 

Comunicações Orais: 

1. A Comunicação Oral poderá ser realizada pelo autor principal ou outro autor constante no trabalho 

em questão; 

2. A Comunicação Oral deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda Introdução, 

Discussão, Agradecimentos e Referências Bibliográficas. A apresentação deverá incluir ainda 

imagens, figuras e gráficos e destacar as principais conclusões do trabalho; 

3. Na apresentação oral, deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), a afiliação 

dos autores e morada, telefone e e-mail da entidade / Farmácia; 
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4. Os autores principais dos resumos selecionados receberão, por e-mail, as instruções para a 

realização da Comunicação Oral, incluindo um template de apresentação; 

5. A melhor Comunicação Oral será distinguida no valor de 1.000€ em cada uma das categorias: 

categoria Profissional, categoria Iniciação à Investigação e categoria Investigação; 

6. As apresentações das Comunicações Orais devem ser enviadas até 7 de fevereiro de 2023, para o 

e-mail postercongresso@anf.pt. 
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