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Regulamento de participação para posters e comunicações livres  

na Semana do Aleitamento Materno, edição de 2022: 

 «Aleitamento Materno: Estratégias do presente para proteger o futuro» 

A Comissão Organizadora e Científica Semana do AM 2022 do Hospital Prof. Doutor 

Fernando Fonseca, vem por este meio regulamentar a participação de posters e 

comunicações livres no evento híbrido a realizar-se a 6 de outubro de 2022, no auditório 

do HFF e Plataforma Teams®. 

Serão aceites trabalhos de investigação, revisão de literatura e apresentação de 

casos clínicos submetidos na forma de um resumo, de acordo com o respetivo 

regulamento, e avaliados pela Comissão Científica com base numa grelha de critérios de 

apreciação, sendo a temática de  “Desafios na amamentação durante a pandemia”. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados na forma de comunicação oral 

e/ou poster, inseridos no programa principal do evento. Cada autor/a só poderá 

apresentar, no máximo, duas comunicações orais ou poster, podendo, no entanto, 

poderá ser co-autor/a de outros trabalhos. Cada trabalho não poderá ter mais do que 

seis autores/as. Apenas serão apreciados trabalhos submetidos através do endereço 

disponibilizado (aleitamentomaterno@hff.min-saude.pt).  

À data do evento o/a autor/a para correspondência (1º autor/a) deverá 

encontrar-se inscrito, caso contrário não será considerado o trabalho para efeitos de 

participação.  

A data limite de submissão dos resumos é 23 de setembro de 2022 às 23h59, sendo 

os/as autores/as de correspondência informados da sua aceitação/não aceitação a 26 de 

setembro de 2022.  

Deverá constar no assunto do e-mail a intenção de participação com poster ou 

comunicação livre seguindo-se o título do trabalho.  

As comunicações livres possuem 10 minutos para apresentação e os posters 5 

minutos, seguindo-se o espaço para colocação de questões no final de todas as 

apresentações.  
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Todos os trabalhos serão apresentados em formato digital devendo ser enviados 

em pdf na véspera do evento (5 de outubro) para organização. Os posters serão 

apresentados em formato digital não sendo necessária a sua impressão. 

Serão atribuídos prémios aos melhores trabalho nomeadamente:  

 1º lugar-Voucher de aula privada de Yoga  e massagem Thai Yoga no final 

da sessão para duas pessoas (vencedor e outro participante à escolha) 

 2º lugar-Livro: Neonatologia- História com Histórias 

 3º lugar- Cabaz de produtos para bebé 

Os trabalhos serão apreciados pela Comissão Científica composta por: 

Drª Teresa Aguiar; EESMO Cláudia Beirante; EESMO Débora Almeida e  

EESMO Vera Cardoso. 

 

Normas de elaboração do resumo  

 Título  

 Autores/as em letras maiúsculas (assinalar com *e sublinhar o nome do/a 

autor/a que apresenta o trabalho colocando o mail para correspondência) 

 Palavras-chave (até seis) 

 Instituições que representam (se aplicável) 

 Resumo* do trabalho a apresentar num máximo de 2500 carateres 

*Nota:  

Os trabalhos de investigação devem conter os seguintes elementos: Introdução, 

Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões (indicação final das 

fontes de financiamento, caso existam).  

Para os trabalhos de apresentação de casos clínicos, o resumo deverá focar o interesse 

atual pela sua originalidade ou raridade, e conter os seguintes itens (quando aplicáveis): 

Introdução; Objetivos; Descrição sumária do(s) caso(s) (com indicação do período de 

avaliação); Materiais e/ou métodos; Discussão e Conclusões. 
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Para os trabalhos de revisão bibliográfica, o resumo deverá estar fundamentado na 

literatura atual e conter impreterivelmente os seguintes itens: Introdução; Objetivos; 

Metodologia (limites cronológicos da pesquisa, fontes e motores de pesquisa usados, 

palavras chave, e nº de artigos selecionados); Resultados e Conclusões. 

 

Amadora, setembro de 2022 


