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Submissão de trabalhos para comunicações orais

Nas Jornadas de 2020 teremos 3 sessões de comunicações orais selecionadas de entre os tra-
balhos submetidos. O intuito destas sessões é a apresentação de estudos realizados a nível local, 
nacional ou internacional e de casos clínicos ou casuísticas. Apelamos à submissão de trabalhos 
de colaboração entre diferentes instituições do país e ibéricas e apresentados do ponto de vista das 
diferentes especialidades envolvidas. Sempre que possível, os casos/casuísticas apresentados 
deverão tentar refletir o cariz multidisciplinar.

Em consonância com o restante programa científico, este ano teremos uma sessão de comuni-
cações orais com o tema de Diagnóstico Pré-Natal (sexta de manhã); outra sessão dedicada a 
Fragilidade Óssea, nomeadamente osteogénese imperfeita e diagnósticos diferenciais (sábado de 
manhã); e uma sessão geral para outros temas (sexta de tarde).

Os interessados devem enviar e-mail até segunda-feira 27 de Abril de 2020 23h00 para                        
sbsousa@chuc.min-saude.pt, com o resumo em inglês no formato e informação indicada na pá-
gina seguinte. Deverá receber um email de confirmação de receção em 24h; se não acontecer con-
tacte o secretariado. É feita a tentativa para acomodar o máximo de apresentações, mas a resposta 
final de aceitação ou não será comunicada até dia 4 de maio. Além da qualidade do trabalho, 
a seleção será feita também tendo em consideração a ordem de envio dos casos. Haverá apenas 
uma versão digital de livro de resumos e não haverá apresentação de posters. Serão entregues os 
respetivos certificados de comunicação oral.
Em paralelo ao emailde submissão, o autor apresentador deverá inscrever-se nas jornadas 
indicando no formulário online de inscrição que fez submissão do respetivo trabalho.

https://www.asic.pt/index.php/congressos-asic/425-3as-jornadas-de-doencas-osseas-raras-
3rd-meeting-on-rare-bone-diseases-2

Os autores apresentadores dos trabalhos selecionados para comunicação oral terão a inscrição 
gratuita nas jornadas, não incluindo o jantar da conferência. Os restantes autores que queiram 
participar nas jornadas deverão fazer a sua inscrição independente com respetivo pagamento. A 
resposta de seleção do trabalho será comunicada antes de sexta-feira dia 08 de maio de 2020, data 
limite de pagamento de inscrição com a tarifa reduzida.
As apresentações poderão ser feitas em português, espanhol ou em inglês, devendo os slides 
serem em inglês.
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