Submissão e Prémio Casos Clínicos

Poderão ser candidatos a esta iniciativa, médicos internos de Cardiologia ou Cardiologistas, com idade
inferior a 40 anos à data de submissão. Será exigida inscrição como sócio da APIC, podendo esta ser
solicitada no processo de submissão do trabalho.
Serão admitidos casos para as seguintes categorias:
•
•
•
•

Casos desafiantes – “Retalhos da vida de um médico - intervenção estrutural”
Casos desafiantes – “Retalhos da vida de um médico - intervenção coronária”
Complicações – “Cenários de pesadelo e salvações heróicas – intervenção estrutural”
Complicações – “Cenários de pesadelo e salvações heróicas – intervenção coronária”

A apresentação do caso clínico não poderá ultrapassar 10 minutos. Os casos deverão ser enviados sob a
forma de apresentação powerpoint, com um máximo de 8 slides e poderão incluir vídeos.
Recomendamos a utilização dos templates disponibilizados pela APIC (www.spc.pt/SPCmeetings).
As apresentações submetidas não poderão conter elementos identificativos dos autores e respetivas
instituições de trabalho, caso contrário serão excluídas do processo de peritagem. Deverão ser enviadas
até 30 de Setembro através da plataforma eletrónica da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
(www.spc.pt/SPCmeetings). Os vídeos deverão também ser enviados separadamente do ficheiro pptx e
numerados por ordem de entrada na apresentação.
O nome do ficheiro powerpoint e dos vídeos enviados, deverá obrigatoriamente corresponder ao título
que aparece no primeiro slide da apresentação.
A comissão de peritos fará a seleção dos casos clínicos a apresentar e os primeiros autores serão
premiados com inscrição e alojamento. Será constituído um júri que assistirá à apresentação dos casos
e decidirá qual o vencedor de cada uma das quatro modalidades do Prémio Jovem Cardiologista de
Intervenção. Os vencedores serão premiados com uma bolsa formativa com deslocação ao EUROPCR
2018 (inscrição, viagem e estadia). Os vencedores serão anunciados na sessão de encerramento e será
obrigatória a presença do primeiro autor, caso contrário o prémio será atribuído ao trabalho com melhor
classificação cujo autor esteja presente.
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