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REGULAMENTO · SUBMISSÃO DE CASOS CLÍNICOS 

AIM SESSIONS 

A Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar de Lisboa e Vale do Tejo (AIM LVT) 

possibilita a divulgação de casos clínicos pelos Associados da AIM LVT, integrados nas AIM  

Sessions,  contribuindo para a partilha de vivências e conhecimentos.  

Em cada AIM Session, será abordado um tema diferente, que contará com a participação de um 

orador convidado, e será apresentado um caso clínico, por um Associado da AIM LVT, no final 

da sessão.  

Os casos clínicos apenas poderão apresentar conteúdo original, relacionado com o tema da AIM 

Session, e o resumo deverá ser estruturado do seguinte modo: enquadramento, descrição do 

caso e discussão.  

Os resumos não deverão exceder um máximo de 500 palavras (sem incluir o título). Os autores 

e respetiva unidade de trabalho não devem ser identificados no resumo. Deverão estar 

redigidos em letra tipo Arial, tamanho 10, com espaçamento de 1.5 e formato justificado. 

Deverão ser submetidos em formato Microsoft Word, sendo que cada autor só poderá 

submeter 1 resumo, tendo no máximo a inclusão de 5 autores. O autor responsável por 

apresentar o caso clínico deverá ser Associado da AIM LVT e estar inscrito na AIM Session, 

sendo emitido certificado de apresentação. 

Os resumos submetidos serão avaliados e pontuados pelo Departamento de Formação e 

Investigação da AIM LVT, tendo em conta os seguintes critérios: originalidade (1 a 5 pontos); 

relevância clínica (1 a 5 pontos); estrutura e organização da informação (1 a 5 pontos); descrição 

e discussão (1 a 5 pontos). Será selecionado o resumo que apresentar melhor pontuação.  

Caso não haja submissão de resumos, o Departamento de Formação e Investigação da AIM LVT 

poderá convidar diretamente os Associados da AIM LVT, por correio eletrónico ou através das 

redes sociais, para a submissão e apresentação de um resumo, de acordo com o regulamento 

vigente.   

O autor cujo resumo foi selecionado para apresentação será notificado pelo menos 10 dias 

antes da AIM Session, através de uma mensagem de correio eletrónico e uma mensagem de 

texto. Os autores dos resumos não selecionados serão notificados pelo menos 10 dias antes da 

AIM Session, através de uma mensagem de correio eletrónico. 

O autor do resumo selecionado deverá confirmar a sua presença ou desistência nas 24 horas 
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seguintes à notificação, através de uma mensagem de correio eletrónico para 

formacao@aimlvt.pt. Caso não haja confirmação de presença ou haja desistência, será 

contactado o autor do caso clínico que obteve a segunda melhor pontuação e assim 

sucessivamente. 

O caso clínico deverá ser submetido em Microsoft PowerPoint, até 5 dias após a notificação 

da seleção, para formacao@aimlvt.pt. Não deve ultrapassar um máximo de 5 diapositivos, 

excluindo a capa e as referências bibliográficas, e a apresentação deverá ter uma duração 

máxima de 7 minutos, com 3 minutos adicionais para discussão.   

Ao submeter o trabalho, os autores autorizam automaticamente a divulgação da sua 

apresentação nas plataformas digitais da AIM LVT. 

 

A Coordenadora do 
Dep. de Formação e 
Investigação: 

 

Ana Catarina Esteves 
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