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REGULAMENTO:  Submissão de abstracts 

 

A submissão de abstracts estará aberta até às 16 horas do dia 31 de janeiro de 2023 para 

qualquer participante inscrito no Onco.skin.   

São aceites trabalhos científicos originais para apresentação no I OncoSkin – Congresso 

multidisciplinar dedicado à saúde da pele em Oncologia-, sobre o tema geral, de 

qualquer metodologia: casos clínicos, revisões de literatura, análises retrospectivas e 

casuística, protocolos de projetos de investigação e estudos de intervenção pré-clínicos 

ou clínicos.   

Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo e de qualquer área profissional 

envolvida nos cuidados com a pele.  

 

1. PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO 

 

A submissão apenas pode ser feita por email para: oncoskin2023@gmail.com com o 

assunto “Submissão de abstract”. 

 

2. ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

Os resumos dos trabalhos devem ser submetidos OBRIGATORIAMENTE em inglês e, 

como opcional, podem também ser submetidos em português. Devem estar 

estruturados em 7 secções, sendo que em conjunto com o título e a listagem de autores, 

o abstract não pode exceder as 300 palavras e não deverá conter mais de 10 autores. 
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● Introdução: Onde deve estar 

claramente explicitado o racional do trabalho. 

● Objetivos: Onde se descreve sucintamente os principais objetivos; 

● Métodos: Descrição sucinta da metodologia utilizada, que deverá incluir critérios 

de inclusão da população avaliada e análise estatística; 

● Resultados: Resumo dos principais resultados obtidos; 

● Conclusões: Parágrafo curto com as principais conclusões, onde poderão ser 

perspectivadas linhas de investigação futuras; 

● Palavras- chave: permitidas 4-6 palavras; 

 

Relativamente aos Casos Clínicos, o autor deverá submeter um abstract com 3 secções: 

introdução, caso clínico e conclusão, não devendo o conjunto do título, listagem de 

autores e corpo do abstract, exceder 250 palavras. 

 

3. SELEÇÃO DE TRABALHOS 

Os abstracts serão avaliados pela comissão científica e o resultado será comunicado pela 

organização do congresso aos respectivos autores por email até ao final do dia 17 de 

Fevereiro de 2023. 

 

4. APRESENTAÇÃO E-POSTERS  

Os posters destinam-se a ser objeto de exposição em espaço na área de realização do 

evento, nos dias 3 e  4 de março de 2023, correspondente à duração do I Onco.skin. O 

envio dos e-posters deve ser feito no período identificado pela organização no email de 

contacto com o autor.  
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5. JÚRI 

Os júris dos trabalhos são designados pela Comissão Organizadora do congresso, que os 

avaliará de acordo com critérios transversais a todas as categorias.  

 

6. PRÉMIOS 

Aos autores dos Melhores Trabalhos será atribuído um prémio a definir pela Comissão 

Organizadora.  

 

 

 

 

 

 

Observações: 

O não cumprimento destas normas constituirá critério de exclusão.  

Os autores autorizam a organização a publicar os seus resumos nos meios de divulgação que esta entenda 

como pertinentes. 


