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GASTRO BAHIA 2022 - TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Bahia é reconhecida por ser historicamente o berço de gastroenterologistas e 

hepatologistas que contribuíram de modo relevante para o crescimento científico 

nacional.  Neste cenário, o GASTRO BAHIA, que ocorrerá entres os dias 15 e 17 de 

setembro de 2022 em Salvador, tem a missão de divulgar a produção científica local, 

inclusive daqueles iniciantes na pesquisa. Nosso objetivo também é estimular o 

engajamento científico de novos profissionais, além de permitir o compartilhamento de 

experiências entre colegas de diferentes regiões do Estado, neste evento unificador da 

nossa especialidade.  Convidamos a participar do GASTRO BAHIA 2022, através do 

envio de trabalhos científicos. Os trabalhos deverão estar de acordo com as regras a 

seguir e os resumos selecionados serão apresentados como pôster durante o evento. 

Data limite para envio dos resumos: 05 de agosto de 2022 

Divulgação dos resumos aprovados: 20 de agosto de 2022 

 

Instruções para submissão de resumos 

Para submeter os trabalhos é necessário que o autor principal esteja inscrito no evento 

no momento da submissão. O não cumprimento desta regra impossibilitará a avaliação 

do trabalho pela comissão julgadora.  

O envio do resumo deverá ser feito através do preenchimento do  formulário disponível 

no link:  

https://goo.gl/forms/jnnNEOsRJAK55hHn1 
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Após receber o resumo, a Comissão Científica enviará um e-mail para o primeiro autor, 

confirmando o recebimento. 

ATENÇÃO: Caso não receba um e-mail confirmatório do recebimento do trabalho 

até 72 horas após o envio, favor entrar em contato com a empresa organizadora pelo 

telefone: (71) 99987-0977 (WhatsApp). 

O não recebimento do e-mail confirmatório significa que o seu resumo NÃO foi 

recebido pela comissão científica.  

Temas 

Os trabalhos serão divididos nos seguintes temas: 

▪ Gastroenterologia  

▪ Hepatologia  

▪ Endoscopia  

 

Informações relevantes 

▪ O prazo para submissão dos resumos é: 05/08/2022. 

▪ Não há limite de trabalhos submetidos por autor.  

▪ O limite de autores por resumo é 8. O nome dos autores deve ser escrito 

por extenso. O orientador, se houver, deverá ser o último a ser citado. As 

vinculações de instituição deverão estar especificadas para cada um dos 

autores. 

▪ A divulgação dos resumos aprovados será via e-mail até o dia 20/08/2022. 

▪ O autor responsável pelo envio do trabalho precisa confirmar o pagamento de 

sua inscrição para garantir a apresentação do trabalho no evento.  

▪  Caso o primeiro autor não possa comparecer à apresentação, coautores 

inscritos no evento poderão substituí-lo sem aviso prévio. 

▪ Não é possível proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo ou autores 

após a data limite para envio dos trabalhos.  

▪ As informações fornecidas são de inteira responsabilidade dos autores. 

▪ Os resumos aprovados serão apresentados no formato PÔSTER IMPRESSO 

(banner) e deverão seguir rigorosamente as instruções abaixo.  
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▪ Ao submeter os trabalhos, os autores assumem o cumprimento das legislações 

e normas éticas que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindo-

se a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa e de Ética Clínica em 

Pesquisa em Animais. 

 

Instruções para o envio e preparação de resumos dos pôsters: 

 
▪ O envio do resumo deverá ser feito através do preenchimento do formulário 

disponível no link: 

https://goo.gl/forms/jnnNEOsRJAK55hHn1 

 

▪ O resumo deverá obedecer às seguintes regras: 

  

✓ O texto do resumo não deve exceder 2.500 caracteres com espaços e o 

título deve ter até 250 caracteres. 

✓ O título deve ser conciso e refletir o estudo a ser apresentado.  

✓ Os títulos e subtítulos (introdução, objetivo etc.) podem ser grafados em 

caixa alta (caps lock).  

✓ O resumo deverá ser digitado em corpo único, sendo sugerido para o 

autor seguir a sequência:  Introdução, Objetivo, Método, Resultados 

e Conclusão. Essa sugestão não se aplica para Relato de Caso/Caso 

Clínico. 

✓ Os resumos referentes a Relato de Caso deverão ser estruturados em: 

Apresentação do Caso, Discussão, Comentários Finais.  

▪ A Instituição ou Instituições onde o trabalho foi realizado, assim como os nomes 

dos autores, NÃO devem ser mencionadas no corpo do texto. 

▪ O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tópico escolhido. 

▪ Evite o excesso de uso de abreviaturas. 

▪ As conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. 

▪ Nomes comerciais não são permitidos, apenas os nomes genéricos das drogas, 

escritos em letras minúsculas.  
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Regras para a impressão do banner:  

▪ ATENÇÃO!!! É proibido proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo 

ou autores após a aceitação dos trabalhos.  

▪  Os trabalhos ficarão expostos em área específica durante todo o congresso 

▪  Os acabamentos do pôster impresso em formato de banner podem ser: 

- Com bastão e cordinha para pendurar 

- Apenas refilado (Cortado rente no tamanho especificado) 

▪ Tamanho recomendado para o pôster: Largura – 90 cm / Altura – 100 a 120 cm 

▪ Utilize para o título fonte 90 pts. negrito  

▪ Para os subtítulos utilize fonte 72 pts. Nesta área coloque: Autores, e 

Departamento 

▪ Textos podem ser em fonte 18 ou 20 pts.  

▪ TEMPO DE APRESENTAÇÃO: Cada pôster deverá ser apresentado em 4 

minutos.  

 

ATENÇÃO!! No dia da apresentação do trabalho, o autor responsável 

deverá estar presente, ao lado do pôster, para serem arguidos. A data e 

horário serão antecipadamente determinados por e-mail. 

Certificados 

▪ No Congresso será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado, 

o qual será entregue ao primeiro autor.  

▪ O primeiro autor é o responsável pelo recebimento do certificado no evento. 

▪ Caso não o obtenha no dia do evento, o certificado poderá ser obtido pelo 

primeiro autor através do e-mail da sociedade SGB 

(sociedadegastrobahia@gmail.com) ou através do e-mail da empresa 

organizadora (dimagnavitaeventos@gmail.com )  
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