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o

MINI CASO
Introdução: Indique a razão pela qual escolheu este caso clínico.

o

Caso Clínico

o

Resumo da historia clínica: Dados clínicos e de laboratório incluindo o método com o qual se
comprovou o diagnóstico e a terapêutica utilizada.

o

Conclusões: Destacar a contribuição ao conhecimento do problema e/ou do procedimento
utilizado. Estes casos tem interesse para a audiência quando:

o

Ilustram e refrescam o conhecimento acerca de uma entidade pouco frequente ou
desconhecida no país.

o

Aportam novos conhecimentos não descritos da doença.

o

Para sua apresentação, o trabalho deverá ter uma versão completa em formato eletrônico para ser
analisado pelo jurado. Esta versão estará em poder de todos os membros do jurado pelo menos 60
dias antes da RADLA.

o

Os conflitos de interesses, as contribuições de instituições para a execução da pesquisa ou outra forma
de apoio económico deverão estar devidamente especificados.

o

Se algum trabalho de mérito muito elevado for apresentado em outra categoria científica e seus autores
não consideraram apresentá-lo em “Dermatologista Jovem” (Dermatólogo Joven), o Comité Científico
poderá sugerir sua apresentação em “Dermatologista Jovem” (Dermatólogo Joven).

o

O resumo do trabalho deve indicar título, nome dos autores e sua afiliação. O resumo do trabalho
deverá dividir-se em:
(1) Introdução (antecedentes e objetivos)
(2) Material e métodos
(3) Resultados
(4) Conclusão
(5) Bibliografia.

o

Título: Coloque em maiúscula somente a primeira letra do título. Não inclua abreviaturas, símbolos nem
sublinhe. Escreva um título breve que indique claramente a natureza do estudo. Tamanho máximo do
título é de 200 caracteres. Não corte nem cole símbolos no texto. O tamanho máximo do texto é de
aproximadamente 30 linhas com 73 caracteres, total 2400 caracteres.

o

Introdução: No primeiro parágrafo indique a informação relevante sobre os antecedentes.

o

Objetivos do estudo: Breve e preciso, preferivelmente em uma ou duas frases.

o

Material e métodos: indicar de forma breve os métodos utilizados.

o

Resultados: Realizar um resumo dos resultados com suficiente detalhe para argumentar as conclusões.

o

Conclusão: Breve.

o

Bibliografia: Relevante (não esquecer que tudo deve incluir 2400 caracteres).

o

Formato do texto do resumo
Depois de cada ponto final, o parágrafo seguinte começa sem nenhuma linha
adicional de separação.

o

Não escreva palavras ou frases com maiúsculas nem sublinhadas no texto.

o

Podem ser utilizadas abreviaturas exceto no título. As abreviaturas pouco conhecidas devem estar
seguidas de seu significado, entre parêntesis, na primeira vez que sejam utilizadas.

o

Se o estudo que se apresenta é conhecido através de um acrónimo, deverá indicar tanto o nome do
estudo como o desenvolvimento completo do acrónimo.

o

Evite o uso de nomes comerciais para referir-se a fármacos.

o

Não serão admitidos aqueles trabalhos nos quais no texto não se possam identificar autores e/ou
instituições de origem.

o

Informação dos autores
Utilize nome e sobrenome (preferencialmente com dois sobrenomes).

o

Os nomes dos autores serão publicados no Programa Final tal e como aparecem no trabalho enviado.

o

Assegure-se de que a informação dada de cada autor seja correta, já que nenhuma mudança será
possível depois de que o resumo seja enviado.

o

Assim que seu trabalho tenha sido aceito, nossa Secretaria entrará em contato com os autores para
indicar as especificações técnicas de publicação de fotos e tabelas.

o DATA LIMITE PARA RECEPÇÂO DE TRABALHOS: 20 DE JANEIRO DE 2018
o DATA LIMITE DE NOTIFICAÇÂO DE ACEITAÇÂO DE TRABALHOS E CATEGORIA DE APRESENTAÇÂO: 17
DE FEVEREIRO DE 2018
“Os interessados em solicitar uma bolsa, deverão revisar com sua delegação a data limite para recepção de
trabalhos”

