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Preparando o seu Resumo
Os membros do grupo de trabalho são encorajados a submeter resumos à 9ª Reunião Anual do GT da
MSC, realizada como um Fórum Virtual sobre Zoom em 2022. O Secretariado criou este guia de
submissão de resumos para ajudar os membros durante todo o processo de submissão de resumos,
incluindo a apresentação dos critérios utilizados pelo comité de revisão para avaliar os resumos.

Os resumos devem ser submetidos através do formulário de submissão de resumos. Para ajudar os
membros na elaboração de resumos num formato que possa ser guardado, o Secretariado criou um
modelo de resumo. Mais informações sobre o modelo estão abaixo.

Quem pode submeter um resumo para o Fórum Virtual?
Todos os participantes da reunião são elegíveis para submeter resumos.

Que formatos de apresentação serão aceites?
O Fórum Virtual 2022 contará com dois tipos de apresentações:

● Apresentações de 5 a 8 minutos de raios em pequenos grupos (salas separadas de Zoom para
apresentações em inglês, francês e português)

● Apresentações de 10 a 15 minutos durante o plenário como parte de um painel (interpretadas
em inglês, francês e português)

https://forms.gle/hUahXGrxUrWhzJf28
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A
https://docs.google.com/document/d/1_WlROasoa8ArIp0ilVgwkJC8LO6phxuNlLJm4W7X-60/edit?usp=sharing


Os autores de resumos podem indicar se têm preferência pelo seu formato de apresentação ao
submeter o resumo no formulário de submissão de resumos. O comité de planeamento considerará
esta preferência.

Quais são os temas para os abstractos?
O comité de planeamento dará preferência aos resumos que contribuam para um dos seguintes temas:

1. Impacto dos Programas MSC contra a Malária:
a. Programas de MSC contra a malária com dados sobre o impacto na mudança de

comportamento ou outros resultados desejáveis como resultado.
2. Alcançando os Não Alcançados:

a. Programas orientados para a juventude e o género, de difícil acesso às populações
devido à geografia, e populações deslocadas ou migrantes, entre outros.

3. Coordenação da Malária MSC com outras Áreas de Saúde:
a. Experiências de programas de MSC contra a malária coordenando com parceiros em

áreas como a saúde materna e infantil, promoção da saúde e comunicação sanitária,
COVID-19, gestão de casos de malária, controlo do vector da malária, programas de
imunização, entre outros.

Como devo escrever resumos?
Os resumos serão aceites em inglês, francês, ou português.

A submissão de resumos consistirá em:
● Título da submissão*
● Antecedentes* (400 caracteres)
● Métodos* (500 caracteres)
● Resultados* (700 caracteres)
● Conclusões* (500 caracteres)
● Nome do autor correspondente, informações de contacto, instituição/organização, título

profissional, país*.
● Nomes de co-autores: Podem ser incluídos até cinco nomes de co-autores. Os co-autores não

são necessários.

Rever cuidadosamente as directrizes abaixo para cada secção do resumo no quadro abaixo.

Assegurar-se de que todas as secções estão sob a contagem de caracteres listados (incluindo espaços).
O formulário de submissão não aceitará resumos que excedam a contagem de caracteres. O formulário
mostrará uma mensagem de erro.

São necessárias secções de forma resumida com um asterisco vermelho (*).

Utilize este modelo (disponível em inglês, francês e português) para redigir o seu resumo e partilhá-lo
com os seus próprios colegas para feedback antes da submissão. Descarregue o modelo como um
documento Word editável em EndMalaria.org. Assim que o seu resumo estiver pronto para submissão,
copie o texto do modelo para o formulário Google. Só serão aceites resumos submetidos através
do Formulário Google. Por favor, NÃO envie o modelo para o Secretariado.
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https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A
https://endmalaria.org/node/991/related-material?title=2022+SBC+WG+Virtual+Forum&field_folder_tid=All&created=1


Modelo de resumo:
https://endmalaria.org/node/991/related-material?title=2022+SBC+WG+Virtual+Forum&field_folder_ti
d=All&created=1

O projecto sobre o qual estou a submeter um resumo é/foi financiado pela Iniciativa do
Presidente dos EUA contra a Malária (PMI) e/ou pelos Centros de Controlo de Doenças
(CDC). Preciso da sua autorização para submeter o resumo?

Sim. Para a Clearance de Políticas PMI e CDC, coordene com o ponto de contacto do seu programa no
PMI/CDC a forma de obter as aprovações necessárias para submeter o seu resumo. Por favor, tenha em
atenção os seguintes prazos fornecidos pelo PMI/CDC:

● CDC Clearance (se o resumo incluir os co-autores do CDC) - Quinta-feira, 16 de Junho, ao
ponto de contacto do CDC do seu programa

● PMI Policy Review (todos os resumos utilizando financiamento PMI) - Quinta-feira, 30 de
Junho, ao ponto de contacto do seu programa PMI

● Certifique-se de obter a autorização e aprovação do PMI/CDC antes da data devida, a fim de
submeter o seu resumo.

Submeter o seu Resumo
Qual é o prazo para a apresentação de resumos?
O prazo para apresentação é sexta-feira, 8 de Julho de 2022, às 23:59 EDT.

Onde posso encontrar o formulário de submissão?
Envie o seu resumo utilizando o formulário online do Google: https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A

IMPORTANTE: O comité de planeamento só aceitará resumos submetidos utilizando o formulário de
submissão de resumos.

Como posso obter uma cópia do meu resumo submetido?
Para receber uma cópia do seu resumo por correio electrónico, seleccione a opção 'enviar-me uma
cópia das minhas respostas' no final do formulário de submissão de resumo antes de seleccionar
'submeter' (figura abaixo).

Como é que os resumos serão revistos?
Este é um processo de resumo competitivo, e nem todos os resumos submetidos serão aceites. Os
resumos serão pontuados por um comité de peritos em MSC e malária de acordo com os critérios
delineados abaixo. Os resumos com maior pontuação serão considerados para o Fórum Virtual de
2022. Os resumos aceites serão comunicados por meados de Agosto.
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https://endmalaria.org/node/991/related-material?title=2022+SBC+WG+Virtual+Forum&field_folder_tid=All&created=1
https://endmalaria.org/node/991/related-material?title=2022+SBC+WG+Virtual+Forum&field_folder_tid=All&created=1
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A


Critérios de Revisão para Submissão de Resumos
Critérios de pontuação Pontos

disponíveis
1. Relevância.

O resumo é relevante para um dos temas centrais deste ano:

● Impacto dos Programas MSC contra a Malária:
○ Estes resumos descreverão as actividades do programa MSC

contra a malária e apresentarão dados sobre o impacto na
mudança de comportamento ou outros resultados desejáveis
como resultado do programa.

● Atingir os Não Alcançados:
○ Os resumos descreverão uma programação centrada na

juventude e no género, populações difíceis de alcançar devido
à geografia, e populações deslocadas ou migrantes, entre
outros.

● Coordenação da Malária MSC com Outras Áreas de Saúde:
○ Estes resumos descreverão experiências de programas de

MSC de malária coordenando com parceiros em áreas tais
como saúde materna e infantil, promoção da saúde e
comunicação sanitária, COVID-19, gestão de casos de
malária, controlo do vector da malária, programas de
imunização, entre outros.

20 pontos

2. Clareza geral

O resumo está bem escrito? A informação flui de forma lógica? Cada ideia
está claramente articulada? Está livre de erros gramaticais ou ortográficos?

10 pontos

3. Antecedentes

Esta secção deve descrever claramente o contexto, delinear o(s) objectivo(s)
comportamental(ais) e enumerar os determinantes e barreiras aos
comportamentos (se conhecidos).

Dica: Incluir objectivos nesta secção e assegurar que estes abordam
directamente as mudanças sociais e de comportamento que o programa
procura.

10 pontos

4. Métodos

Esta secção deve ter uma descrição clara e suficiente das actividades do
programa ou métodos de investigação, bem como avaliar a robustez da
abordagem. Uma abordagem robusta aborda os determinantes e as
barreiras à desejada mudança social e comportamental descrita nos
objectivos do programa. Os autores utilizaram um modelo, enquadramento
ou teoria de mudança de comportamento para informar a abordagem? As
medidas de frequência, dose ou intensidade de exposição à intervenção

30 pontos
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estão descritas e devidamente seleccionadas? Se investigação, os métodos
de recolha e análise de dados estão descritos?

Dica: Assegurar que os métodos abordam directamente os objectivos
delineados na secção de fundo.

5. Resultados

Os resultados (esperados ou inesperados) estão claramente descritos? Se
uma experiência programática, os dados de monitorização e avaliação são
claramente apresentados? Se investigação, os resultados do estudo estão
claramente descritos? É relatada a exposição à intervenção? Certifique-se de
que o significado estatístico é claramente indicado, quando relevante.

Dica: Para os resultados apresentados, assegurar que os métodos
descrevem como foram obtidos.

20 pontos

6. Lições Aprendidas e Conclusão

Incluir reflexões significativas sobre os resultados, lições aprendidas, e o que
funcionou ou não funcionou. Os revisores procurarão conclusões que sejam
apoiadas pelos dados e resultados reportados e considerarão o impacto mais
amplo do trabalho. As conclusões são relevantes para outros contextos?

Dica: Certifique-se de que as conclusões reflectem claramente a história
que os resultados estão a contar.

10 pontos

Total 100 pontos

Dicas para a submissão de resumos
● Peça a alguns colegas que leiam o seu resumo e lhe dêem feedback antes de o submeter.
● Fazer uma revisão final para ortografia, gramática e pontuação.
● Usar um título curto, cativante e criativo que atraia os leitores.
● A brevidade é crucial. Cada frase do resumo deve fornecer informação essencial. O foco exige

sacrifício! Relatar apenas o que é mais importante.
● Marque o seu calendário para prazos importantes: Os resumos devem ser entregues na

sexta-feira, 8 de Julho de 2022.

Informação de registo
Registe-se no Fórum Virtual: https://jh.zoom.us/webinar/register/WN_x_Nl_W1jTUCtfanSDm0Jqg

21-22 de Setembro, 2022 || 8-11 horas ET / 12-3 horas GMT / 14-4 horas África Central / 13-4 horas
África Ocidental / 15-5 horas África Oriental
Encontre esta reunião no seu fuso horário

Junte-se à lista de correio electrónico do GT da MSC para se manter actualizado sobre os anúncios do
Fórum Virtual.
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https://jh.zoom.us/webinar/register/WN_x_Nl_W1jTUCtfanSDm0Jqg
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RBM+SBC+WG+2022+Virtual+Forum&iso=20220921T08&p1=263&ah=3
https://mailchi.mp/621c2de42f86/rbm-sbc-wg-subscribe

