
Jornadas de 
Doenças Ósseas Raras

COIMBRA, 6 e 7 de junho de 2022

Nas Jornadas de 2022 teremos 3 sessões de comunicações orais selecionadas de entre os trabalhos submetidos. O intuito destas sessões é a 
apresentação de estudos realizados a nível local, nacional ou internacional e de casos clínicos ou casuísticas. Apelamos à submissão de trabalhos 
de colaboração entre diferentes instituições do país e ibéricas e apresentados do ponto de vista das diferentes especialidades envolvidas. Sempre 
que possível, os casos/casui�sticas apresentados deverão tentar refletir o cariz multidisciplinar.  

Em consonância com o restante programa científico, este ano além de uma/duas sessões de comunicações orais (para casos de qualquer tema) 
teremos  uma sessão dedicada a Fragilidade Óssea, nomeadamente osteogénese imperfeita e diagnósticos diferenciais (terça-feira). 

Os interessados devem enviar e-mail até�  segunda-feira 09 de maio 23h00 para sbsousa@chuc.min-saude.pt, com o resumo em inglês no 
formato e informação indicada na página seguinte. Deverá receber um e-mail de confirmação de receção em 24h; se não acontecer contacte o 
secretariado. É feita a tentativa para acomodar o máximo de apresentações, mas a resposta final de aceitação ou não será comunicada até dia 
16 de maio. Ale�m da qualidade do trabalho, a seleção sera�  feita tambe�m tendo em considerac�a�o a ordem de envio dos casos. Haverá apenas 
uma versão digital de livro de resumos e não haverá apresentação de posters. Sera�o entregues os respetivos certificados de comunicação oral.  

Em paralelo ao e-mail de submissão, o autor apresentador deverá inscrever-se nas jornadas indicando no formulário on-line de inscrição 
que fez submissão do respetivo trabalho.  

https://asic.pt/index.php/inscricoes-online/jornadas-doencas-osseas 

Os autores apresentadores dos trabalhos selecionados para comunicação oral terão a inscrição gratuita nas jornadas, não incluindo o jantar da 
conferência. Os restantes autores que queiram participar nas jornadas deverão fazer a sua inscrição independente com respetivo pagamento. A 
resposta de seleção do trabalho será comunicada antes de sexta-feira dia 16 de maio de 2022, data limite de pagamento de inscrição com a 
tarifa reduzida. 

As apresentações poderão ser feitas em português, espanhol ou em inglês, devendo os slides serem em inglês. 

Submissão de trabalhos  

para comunicações orais

 

3rd

For the 2022 meeting, we will have 3 oral communications sessions selected within the submitted abstracts. The purpose of these sessions is the 
presentation of studies carried out at the local, national or international level and of clinical or case studies.  

We specifically stimulate the submission of collaborative works between Portuguese/Iberian institutions. As much as possible, the works should 
reflect a multidisciplinary and holistic approach. 

In accordance to the scientific program, besdides one/two general oral communication sessions, we will have one session dedicated to osteogenesis 
imperfecta and bone fragility (tuesday morning); and one general session for other subjects. 

For the submission, an e-mail should be sent to sbsousa@chuc.min-saude.pt before 9th May 2022 11pm, with an attached document with the ab-
stract in English and with format and information indicated below. You should receive an e-mail confirming the reception of the abstract within 
24h. If this does not happen, please contact the secretariat. We will try to accommodate the maximum of presentations but the final reply confirming 
or not its acceptance will be sent by e-mail before 16th of May. Besides the quality of the work, the selection will also take in consideration the 
date and order of abstract submission. There will be only a digital version of the abstracts book and there will be no poster presentations. Certificates 
related to each oral communication will be given. 

In parallel to the submission e-mail, the presenting author is required to register in the meeting indicating at the online registration form 
the specific work that was submitted.  

https://asic.pt/index.php/inscricoes-online/jornadas-doencas-osseas 

The presenting authors of the selected works for oral communications will have free registration, not including the conference dinner. The remaining 
authors who wish to participate in the meeting must make their independent registration with the respective payment. The work selection decision 
will be communicated before the deadline for reduced fee registration (16.05.2022). 

Presentations can be made in Portuguese, Spanish or English, but the powerpoint slides should be in English. 

Submission of abstracts 

Oral communications
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Information required for abstract submission: 
 

Title                                  

Authors  Presenting author’s name underlined

Institutions

Contact email of presenting and/or senior authors

Theme Bone fragility / Other (specify)

Presenting time slot Select between slots available: 5+2min/8+2min/12+3min.

Abstract text Maximum 250 wordsLanguage: EnglishFont: Calibri; size 11


