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NORMAS PARA SUBMISSÃO 

DE CASOS CLÍNICOS PARA O 16° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CITOLOGIA CLÍNICA E 1ªJORNADA BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL 

 

1. DA SUBMISSÃO DE CASOS CLÍNICOS  
 

1.1 A submissão de propostas de casos clínicos para ser apresentado no 
16°CONGRESSO BRASILEIRO DE CITOLOGIA deverá ser na forma de 
imagens e encaminhadas através do email: eventos@citologiaclinica.org.br, no 

período de 15 de Junho de 2016 à 15 setembro de 2016. O participante do 
trabalho deverá estar inscrito no evento.  
 
1.2 Os casos clínicos deverão ser na área de citologia ginecológica e não 

ginecológica. 
1.3 A apresentação de todos os casos aprovados acontecerá durante o evento 

na forma de apresentação oral e exposição das imagens com uso de data 
show. 

1.4 Cada trabalho poderá ter no máximo um participante. Cada participante só 
poderá participar na qualidade de autor principal (apresentador) em até um 
caso. Para o envio de casos clínicos o participante deve estar 
obrigatoriamente inscrito no evento.  
 

2. ESTRUTURAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS:  
 
2.1 Os casos apresentados deverão conter no máximo 5 imagens com boa 
qualidade. Formato: power point e pdf  
 
3. SELEÇÃO DE TRABALHOS  

 

3.1 Os critérios para aceite e apresentação de casos clínicos obedecerão a 
ordem de inscrição. Apenas serão avaliados os primeiros 40 casos que foram 
submetidos no prazo estabelecido (15 de Junho de 2016 à 15 setembro de 
2016). Destes serão selecionados os 10 melhores casos para apresentação 
oral. 
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3.2 Na avaliação da comissão, serão considerados: a qualidade da amostra 

(imagens) e o grau de interesse. Os trabalhos que não estiverem em acordo 

com as normas estabelecidas neste edital serão rejeitados.  

3.3 A lista de casos selecionados será divulgada até o dia 10 de outubro de 
2016.  

 
4. APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS (APRESENTAÇÃO ORAL) 
 
4.1 A Comissão Organizadora irá encaminhar para o e-mail dos selecionados o 
local e horário da apresentação. 
 
4.2 A apresentação oral acontecerá para uma banca de 2 avaliadores. 
 
4.3 Serão apresentados 5 casos por dia, cada apresentação será de no 
máximo 8 minutos. Os casos apresentados deverão conter no máximo 5 
imagens com boa qualidade e formato power point  
 
 
5. PREMIAÇÃO 

Serão premiados os dois primeiros lugares da sessão de casos clínicos. Um 
caso de cada dia. 
 

 

 

Recife, 17 de Maio de 2016 
Comissão Cientifica do 16°Congresso Brasileiro de Citologia Clínica e  

1ª Jornada Brasileira de Diagnóstico Laboratorial 
 

 
 


