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REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Casos Clínicos, Casuística e Investigação

Congresso Nacional de

Doenças Infeciosas
e Microbiologia Clínica

XIII Congresso Nacional
VIH/SIDA

1. A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt;

DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:
20 DE OUTUBRO
2. Os trabalhos só poderão apresentar material original, não publicado ou apresentado previamente à realização do
Congresso e deverão ser estruturados do seguinte modo:
> Introdução
> Objetivos
> Material e métodos
> Resultados e conclusões

2022

Caso submeta um Caso Clínico deverá ser estruturado da seguinte forma:
> Introdução
> Descrição do caso
> Conclusão

30 | novembro
03 | dezembro

Hotel MH Atlântico, Peniche

ORGANIZAÇÃO

3. Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação pela Comissão Científica;
4. No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os campos previstos:
Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres). Não é permitida a referência de marcas no título;
Texto: Limitado a 2500 caracteres incluindo espaços. No texto do resumo não devem ser indicadas
instituições sob a pena de recusa imediata;
Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados;
Nome dos autores: O nome do que fará a apresentação deverá estar indicado em primeiro lugar;
Palavras-chave: é obrigatório indicar um mínimo de 3 palavras-chave;
Quadro ou figura: os autores poderão fazer o upload de uma figura e/ou quadro no máximo desde
que devidamente referido no texto do resumo e acompanhando de título;
Seleção do tema:
1. Infeção por VIH - Prevenção
10. Zoonoses
2. Infeção por VIH - Diagnóstico precoce
11. Doenças infeciosas emergentes
3. Infeção por VIH - Tratamento antirretrovírico
12. Infeções associadas aos cuidados de saúde
4. Infeção por VIH - Infeções oportunistas/comorbi13. Infeções e imunossupressão iatrogénica
lidades/coinfeções
14. Infeções do sistema nervoso central
5. Infeção por VIH - COVID-19
15. Infeções osteoarticulares
6. Infeção por VIH - Iniciativas da comunidade
16. Medicina do viajante/doenças tropicais
7. COVID-19
17. Resistência aos antimicrobianos
8. Tuberculose
18. Vacinas
9. Hepatites
19. Outros/vários
MUITO IMPORTANTE:
Ao efetuar a submissão do trabalho deve escolher o estado:
Rascunho: pode efetuar as alterações que pretender até à data-limite de submissão. A versão final terá que ser
submetida até ao dia 20 de outubro de 2022. Favor notar que o trabalho no estado rascunho não será considerado
para avaliação;
Versão Final: não pode efetuar quaisquer alterações, ficando o resumo pronto para ser avaliado.

SECRETARIADO

5. A aceitação ou recusa do trabalho submetido, será enviada por correio electrónico, para o autor responsável pela
submissão;
6. O autor que apresentar o trabalho terá de estar obrigatoriamente inscrito no Congresso;

paula.cordeiro@admedic.pt
sofia.gomes@admedic.pt
www.admedic.pt

7. Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação;
8. Todos os resumos aceites são automaticamente propriedade do Congresso para publicação digital e/ou impressa
pelas respetivas Sociedades da Organização.

