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Formulário de Submissão de Resumo

Por favor, leia atentamento os campos
antes de preencher o formulário de

submissão de resumos



Informação do Autor

Os dados são referentes à localização física e instituição de proveniência do autor     

Nome                

Nacionalidade  

Província               Cidade         

Instituição de Proveniência

Telefone Celular                                                                  Contacto Alternativo 

     

                     Sexo                                                      E-mail    

                                                   

 Profissão                        

 

Informação do Resumo

                          *Categoria (Seleccione mais abaixo)                                                              Formato de Apresentação             

                            

TÍTULO   -   Máximo 15 palavras com letras maiúsculas  

LISTA DOS AUTORES E FILIAÇÃO   -   Até um máximo de 10 autores podem ser inclusos em cada resumo   
(incluindo uma equipa/grupo de pesquisa - Não adicionar nomes de indivíduos ao grupo de pesquisa)

Masculino Feminino

Oral Póster



Resumo da Pesquisa

Procure não escrever mais de 350 palavras

Data limite para envio do resumo: 20 de Junho de 2022  | https://bit.ly/InforJSRC

https://bit.ly/InforJSRC


Eixos Temáticos por *Categoria

Categoria A. Epidemiologia Vigil  ância e Observação de Saúde  

1. Inquéritos, Estudos de prevalência, incidência e factores de risco

2. Surtos e actividades de saúde Pública

3. Vigilância em saúde e e observação de saúde

4. One Health e zoonoses

C  ategoria B. Ciência Clínica e Biomédica  

1. Casos clínicos

2. Ensaios clínicos

3. Pesquisa operacional e avaliações programáticas

4. Farmacovigilância, resistência aos fármacos e etnobotânica

5. Patogéneses pesquisa, básica, estudos genéticos e estudos animais

6. Laboratório e sistemas de gestão de qualidade

Categoria C.  Sistemas e Determinantes de Saúde

1. Economia de saúde

2. Acesso, prestação e utilização de serviços de saúde

3. Determinantes de saúde, ambiente e e alterações climáticas

4. Sistemas de informação de saúde (Estratégias de colheita de dados, Monitoria e Avaliação)

5. Direitos Humanos e legislação em saúde

6. Pesquisa bio-comportamental e social e estudos antropológicos
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