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NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA POSTERS 
 

I. O envio dos trabalhos só poderá ser efetuado através do e-mail 
autoimunidade.hpa@gmail.com 

II. O envio dos trabalhos implica a inscrição do apresentador (primeiro autor ou coautor) 
no 3º Encontro de Autoimunidade do Grupo HPA Saúde. 

III. Os resumos devem ser submetidos até 8 de outubro de 2018 (não prorrogável) 
IV. A data limite de resposta aos autores será 15 outubro de 2018  
V. O título deverá ser conciso e explícito, em maiúsculas e a negrito 

VI. Colocar a seguir ao título o nome do autor e coautores (os apelidos completos antes 
do nome) e respetivo local de trabalho 

VII. Colocar o endereço do e-mail do primeiro autor que será o utilizado para o envio de 
correspondência 

VIII. O resumo deverá ter o conteúdo máximo de 2500 carateres (incluindo espaços), 
escrito em fonte tipo Arial, 10 pt, justificado 

IX. As abreviaturas devem ser definidas quando apresentadas pela primeira vez 
X. Os resumos podem ser redigidos em português ou inglês 

XI. Os resumos só podem conter material original e não apresentado previamente. 
XII. Os resumos não podem conter informação relativa à identificação de doentes, do 

serviço e do hospital. 
XIII. Após a aprovação serão enviadas as informações relativas às caraterísticas de 

apresentação.  
XIV. Os resumos podem ter a tipologia de CASOS CLÍNICOS ou ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

OU CASUÍSTICAS 
XV. Quando se tratar de  CASO CLÍNICO o resumo deve ser estruturado em Introdução, 

Caso Clínico, Discussão e Conclusão 
XVI. Os ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO OU CASUÍSTICAS destinam-se a trabalhos originais de 

investigação, casuísticas ou séries de casos que possam ser resumidos em formato de 
póster. O resumo deve ser estruturado em Introdução, Material e Métodos, 
Resultados, Discussão e Conclusão. 
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