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Normas para envio de trabalhos científicos 
 

 
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de somente analisar os 
trabalhos que sigam as normas abaixo estabelecidas, bem como reclassificar a 
área selecionada do trabalho enviado. 
 
Prazo final para envio dos resumos: 23.10.2017 
 
Somente serão aceitos trabalhos enviados on-line. Os resumos não poderão 
ser enviados via e-mail ou fax. Para enviar trabalhos, utilize o site: 
www.hipermobilidade.com 
 
O autor correspondente que enviar o trabalho deve cadastrar um endereço de 
e-mail válido, pois toda a comunicação do Congresso será efetuada via e-mail, 
inclusive o aceite do trabalho. 
 
O primeiro autor deverá ser OBRIGATORIAMENTE autor-correspondente do 
trabalho que será o responsável pelo resumo e receberá toda a comunicação 
da Secretaria Executiva. Todos os campos onde houver a palavra autor-
correspondente deve-se ler PRIMEIRO AUTOR. 
 
É obrigatória a inscrição do autor que for apresentar o trabalho no Congresso.  
 
O número de autores por trabalho é ilimitado. 
 
Áreas de interesse: os autores deverão assinalar a área a qual pertence o 
trabalho, escolhida dentre: 
01. Biologia celular e molecular 
02. Fisiologia e anatomia  
03. Síndromes dolorosas 
3.1 Síndromes de Ehlers-Danlos 
3.2 Síndrome da Hipermobilidade Articular 
3.3 Transtorno do Espectro da Hipermobilidade 
3.4 Outras Síndromes 
04. Artrite 
05. Cefaléia 
06. Dor generalizada  
6.1. Dor articular e óssea 
6.2. Dor lombar 
6.3. Dor miofascial e fibromialgia 
6.4. Dor neuropática 
6.5.  Dor orofacial 
6.6. Dor em crianças 
6.7. Dor no idoso 
6.8. Dor visceral 



6.9. Dor pós-operatória 
6.10.Outra 
07. Fadiga 
08. Distúrbios do sono 
09. Afecções psicossociais e cognitivas 
10. Afecções da comunicação 
11. Afecções de aspectos nutricionais 
12. Outras afecções 
13. Tratamento com fármacos 
14. Tratamento por meios físicos 
15. Terapias manuais 
16. Acupuntura 
17. Tratamento psicossocial e cognitivo 
18. Outros tratamentos 
19. Diagnóstico, avaliação e revisões 
20. Aspectos éticos, legais e educação 
 
Cada resumo poderá ter no máximo 2.500 caracteres, incluindo os espaços 
entre palavras, seguindo a estrutura abaixo: 
Introdução: máximo de 200 palavras 
Objetivos 
Metodologia: não identificar o local onde foi feito o estudo. 
Resultados   
Conclusão 
 
Importante: Não incluir no resumo a identificação do local do estudo. 
 
Depois de enviado, o trabalho não poderá ser modificado, a Secretaria 
Executiva não poderá efetuar nenhum tipo de correção. 
 
Após avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora, o autor 
correspondente será informado por e-mail o aceite do trabalho, sendo que a 
forma de apresentação será por Pôster comentado, que ficará  exposto no dia 
28 de Outubro.  
 
O autor apresentador, que deverá estar inscrito no congresso, ficará junto ao 
trabalho no período da apresentação, quando serão realizadas visitas pelo 
público e por um comentador. 
 


