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PATROCÍNIO CIENTÍFICO

SUBMISSãO De 
CASOS CLÍNICOS
O II congresso CNS contará com uma sessão de apresentação de casos clínicos no âmbito da bioética em 
doenças neurodegenerativas.

A candidatura faz-se através da submissão de um caso clinico, elaborado de acordo com modelo (ver anexo).

 A ordem de apresentação será escolhida pela organização do congresso de acordo com as opções e critéri-
os de programação, independentemente do presumível valor relativo dos trabalhos.

Como submeter um  caso clÍnico?
Envio
1. Os casos clinicos deverão ser remetidos por correio eletrónico, em documentosanexos (attached files) Microsoft WordTM 
para o endereço de correio eletrónico congresso@cnscampus.com, até ao dia 30 de Março.
2. Os autores com dois ou mais trabalhos, deverão enviar um “e-mail” para cada resumo.
3. Não serão aceites resumos por outros meios.
4. Os trabalhos aceites deverão entregue no secretariado do congresso à chegada ao congresso

Avaliação e Revisão
1. Os trabalhos serão avaliados por peritos sem ligações às instituições promotoras do trabalho.
2. Os revisores não serão informados dos nomes e instituições dos autores (e vice-versa).
3. A comunicação de aceitação será feita até dia 7 de Abril.

NoRMAS PARA ELABORAÇãO DE UM CASO CLínico
O caso clinico será apresentado em texto livre (português ou inglês) com os seguintes tópicos:
1. TÍTULO DO CASO CLÍNICO
O título será claro e informativo, representativo do conteúdo do trabalho e captando a atenção do leitor. Não terá iniciais ou 
siglas, nem excederá vinte palavras.
2. AUTORES 
Deverá incluir o nome próprio e apelido de todos, sem iniciais ou títulos académicos.
3. AFILIAÇÕES (DESIGNAÇÃO, CIDADE).
Citação das instituições diretamente envolvidas no trabalho atual. A inclusão e compromisso do nome das instituições é da 
responsabilidade dos autores. A correlação entre autores e instituições faz-se através de algarismos, sem parêntesis (com 
efeito superior à linha para os autores).
4. ENDEREÇO POSTAL
O endereço postal deverá ser completo, pessoal ou institucional.
5. ENDEREÇO DE CORREIO ELECTRÓNICO
O endereço electrónico deverá ser estável (pessoal ou institucional).
6. CASO CLÍNICO
a) Apresentação do caso
b) Tomando como base o caso escolhido, identifique os aspectos éticos envolvidos no cuidado de pacientes com doenças 
neurodegenerativas. 
c) Identifique os diversos cursos de ação que podem ser adotados, tendo em conta os aspetos éticos assinalados. 
d) Apresente a solução que lhe parece mais adequada e justifique a sua escolha.
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