
 
 

IX JORNADA DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA:  

Fisioterapia Baseada em Evidências  

    

  

Edital de Submissão – Modalidade Oral  
  

Os trabalhos da IX Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana serão aceitos 
para submissão apenas na modalidade de apresentação ORAL, no formato de 
entrevista, durante o evento. Serão selecionados três projetos e os apresentadores 
dos trabalhos aprovados serão orientados pela comissão científica da jornada quanto 
aos detalhes do formato, duração e horário da entrevista.  
  

Prazo de submissão: 01/08/2019 – 25/08/2019   

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

  

A lista dos trabalhos aprovados será publicada no site, no dia 27/08/2019, na central 

de inscrições:  
  

Normas para 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. Os trabalhos aprovados no evento 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  
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• Protocolos de Estudos – SPIRIT  

Autoria: são obrigatórios os seguintes dados referentes à autoria 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.  

Normas para submissão do manuscrito: o manuscrito deve conter título, resumo 

estruturado e palavras-chave. Utilize fonte Arial tamanho 12pt, espaçamento de 

linha simples (1,0), texto justificado, margem esquerda e superior com 3cm cada, 

margem direita e inferior com 2cm cada.   
  

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

2. Resumo: o resumo deverá ser enviado em português, em um único 

documento em pdf, e os autores são responsáveis pelo conteúdo, 

correção ortográfica, gramatical, de pontuação e acentuação. Os resumos 

devem ser estruturados em dois parágrafos únicos em texto corrido.  
  

• Parágrafo 1: o autor(a) deve descrever os objetivos, materiais e 

métodos, resultados e conclusão.   
  

• Parágrafo 2: o autor(a) deve descrever os principais desafios e 

barreiras encontrados durante o desenvolvimento do trabalho.   
  

Cada parágrafo deve conter, no mínimo, 200 palavras e, no máximo, 250. 

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 pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

deverão apresentar o número do CAAE na metodologia.   
  

3. Palavras-chave: as palavras-chave devem ser em português e inglês, no 

mínimo, três e, no máximo, cinco, selecionadas no Medical Subject 

Headings (MeSH) ou na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).   
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Comissão Científica  

IX Jornada de Pesquisa em Fisioterapia da Bahiana  
  


