
 

 
 
 
 

Edital de Submissão – Modalidade Oral 

 
Os trabalhos da VIII Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana serão 
aceitos para submissão apenas na modalidade de apresentação ORAL.  
 
Prazo de submissão: de 26/09/2018 até 21/10/2018. 
 
Link para submissão: https://goo.gl/forms/J6Fi2hlUYE2DUTHX2. 
 
A lista dos trabalhos aprovados será publicada no dia 22/10/2018, na 
Central de Inscrições. 
 
 
Normas de submissão 
 
Poderão ser submetidos todos os tipos de trabalhos científicos relacionados à 
pesquisa: desenvolvimento de produto, tecnologia e/ou saúde, com resultados 
finalizados ou preliminares. Serão premiados os três melhores trabalhos do 
evento, que poderão ser publicados na Revista Pesquisa em Fisioterapia.  

Os autores devem ler e cumprir as recomendações das Políticas de Seção, 
do EQUATOR Network e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), de 
acordo com o desenho de estudo a ser submetido: 

 Ensaio Clínico Randomizado – CONSORT 
 Estudos Observacionais – STROBE 
 Estudos de Acurácia Diagnóstica – STARD 
 Revisões Sistemáticas – PRISMA 
 Estudos Qualitativos – COREQ (entrevistas e grupos 

focais)/ SRQR (documental) 
 Relatos de Caso – CARE 
 Validação de Instrumentos – COSMIN 
 Qualidade da Assistência – SQUIRE 
 Protocolos de Estudos – SPIRIT 

 
Autoria 
 
Os seguintes dados referentes à autoria são obrigatórios e devem ser informados 
nos campos adequados do formulário de submissão: nome completo dos 
autores, maior titulação acadêmica, afiliação profissional, cidade, estado, país e 
e-mail do autor correspondente. Cada manuscrito poderá ter até seis autores, 
exceto em caso de estudos multicêntricos. Cada autor-apresentador poderá 
enviar no máximo dois trabalhos científicos. 
É necessária a inscrição do autor-apresentador do trabalho científico no evento. 

https://goo.gl/forms/J6Fi2hlUYE2DUTHX2
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/about/editorialPolicies#sectionPolicies
http://www.equator-network.org/library/resources-in-portuguese-recursos-em-portugues/
http://www.paho.org/bra/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
http://www.cosmin.nl/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/spirit-2013-statement-defining-standard-protocol-items-for-clinical-trials/


 

 
 
 
 
 
 
Normas para a submissão do manuscrito  
 
O manuscrito deve conter título, resumo estruturado e palavras-chave. Deve ser 
utilizada a fonte Arial tamanho 12pt, com espaçamento de linha simples (1,0), 
texto justificado, com distância da margem esquerda e superior de 3cm cada e 
da margem direita e inferior de 2cm cada.  
 

1. Título: deve ser objetivo e todo escrito em caixa alta, contendo de 5 a 15 
palavras.   
 

2. Resumo: o resumo deverá ser enviado em português, sendo os autores 
os responsáveis pelo conteúdo, correção ortográfica, gramatical, de 
pontuação e acentuação. Devem ser estruturados em parágrafo único,  
apresentando introdução, objetivos, materiais,  métodos, resultados e 
conclusão. O texto deve conter no mínimo 200 palavras e no máximo 250 
palavras. Os trabalhos enviados em forma de relato de caso devem 
conter: introdução, descrição do relato de caso e discussão. Os estudos 
que necessitarem de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
deverão apresentar o número do CAAE em sua metodologia.   

 
3. Palavras-chave: as palavras-chave devem ser escritas em português e 

inglês, no mínimo três e no máximo cinco, selecionadas no Medical 
Subject Headings (MeSH) ou na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

 
 
 
E-mail para contato: jornadadefisio@bahiana.edu.br 
 

 
Comissão Científica 

VIII Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana 
 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
mailto:jornadadefisio@bahiana.edu.br

