
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
COMUNICAÇÕES ORAIS | POSTERS | IMAGEM em MEDICINA 

Deadline para Submissão dos Resumos: 11 de Maio 

Notificação aos Autores: 25 de Maio 

Inscrição de Autores no Congresso: 30 de Maio 

 

O envio de trabalhos implica a inscrição do apresentador (1º autor ou co-autor) no Congresso, no 

modo presencial. 

 

PREPARAÇÃO DO RESUMO 

Existem campos para inserção de Titulo, Nome dos Autores, Instituição, etc.  

Não pode incluir esses dados no espaço dedicado ao texto do trabalho. 

 

⎯ Preencha os dados pessoais do 1º autor. O endereço de email que indicar no 

preenchimento de dados será o utilizado para o envio de correspondência. 

⎯ Identifique o nome de todos os autores: os apelidos completos antes do nome. 

⎯ O título deve ser conciso e explicito, em maiúsculas. 

⎯ Conteúdo máximo: 2500 caracteres. 

⎯ As abreviaturas devem ser definidas quando apresentadas pela primeira vez. 

⎯ Pode ser redigido em português ou inglês. 

⎯ Os resumos só podem conter material original e não apresentado previamente. 

⎯ Os resumos não podem conter informação que revele a identificação de doentes, do 

serviço e do hospital. 

⎯ Os resumos serão apresentados como submetidos, não havendo lugar a edição. 

 

SUBMISSÃO DO RESUMO 

⎯ O envio de resumos é possível até 11 de Maio de 2023, 23h59 (hora portuguesa, não 

prorrogável). Os resumos enviados após esta data/hora não serão admitidos. 

⎯ Aceda à plataforma e faça o seu registo preenchendo todos os campos requeridos. 

⎯ Assim que receber o e-mail com os seus dados de acesso, aceda ao menu e faça a 

submissão do seu trabalho. 

⎯ Até ao final do prazo da submissão poderá alterar o seu resumo, desde que o mesmo 

seja guardado em rascunhos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CLINICOS 

O resumo deve ser estruturado em: 

Introdução, Caso Clínico, Discussão e Conclusão 

 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO E CASUISTICA 

O resumo deve ser estruturado em: 

Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão 

 Os resumos dos trabalhos a enviar ao Juri para selecção serão para 

apresentação sob a forma de POSTER (electrónico) e COMUNICAÇÃO ORAL. 

PRÉMIO 
O 2 melhores trabalhos (1 Poster e 1 Comunicação Oral)  serão selecionadoa pelo júri, o Prémio 

a ser entregue ao 1º Autor será a inscrição no EULAR. 

 

 

 

IMAGEM EM MEDICINA 

Título: Deve ser conciso e informativo 

Introdução: breve descrição do caso, enquadramento, relevância da imagem 

Máximo de Imagens: 3  

Tamanho Máximo das Imagens: 60MB 

Limite de Caracteres da Imagem em Medicina: 750 

 Não haverá lugar à apresentação do trabalho 

 

PRÉMIO 
O melhor trabalho será selecionado pelo júri, o Prémio a ser entregue ao 1º Autor será a 

inscrição no NEDAI 2024. 


