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SECÇÃO DE CASOS PROBLEMA 

A secção de Casos Problema apela à participação alargada de Médicos especialistas e internos que 

tratam melanoma em estadios avançados em Portugal, visando alargar o âmbito e relevância da 

reunião. O objectivo desta secção é proporcionar a apresentação e discussão de dois casos de 

melanoma considerados de especial interesse e /ou dificuldade selecionados pela Comissão Científica. 

Neste contexto, vimos convidá-lo a submeter, em forma de resumo / abstract um caso clínico de 

melanoma neste enquadramento.  

Solicitamos o envio do resumo/abstract até ao próximo dia 20 de Fevereiro para o e-mail 

mafalda_nogueira@merck.com com breve comentário às questões que motivaram a escolha do caso. 

A selecção dos dois casos a apresentar decorrerá até dia 01 de Março e será comunicada directamente 

por e-mail. A avaliação será feita pela Comissão Científica que ficará encarregue por esta avaliação e 

posterior selecção, sendo critério major de selecção a diversidade dos aspectos os clínicos abordados. 

Será atribuída fee de 350 euros aos Palestrantes dos Casos Problema seleccionados para apresentação 

nesta reunião. 

A preparação da apresentação dos casos seleccionados terá que considerar, dado que o tempo limite é 

de 15 minutos, incluindo 2 perguntas de escolha múltipla à audiência com 4 opções. Segue-se discussão 

aberta à audiência e moderada pelo Dr. Emanuel Gouveia. 

A data limite para envio da apresentação com as 2 perguntas é 10 de Março. 

Ao enviar o resumo do caso clínico, o autor consente que se o mesmo for seleccionado, possa ser 

impresso e partilhado com os participantes da Reunião de 17 de Março.  

Em resumo, as principais datas a reter são: 

- 20 de Fevereiro – envio do resumo/abstract do caso para mafalda_nogueira@merck.com 

 - 01 de Março – data limite para comunicação aos autores da decisão da comissão científica;  

- 10 de Março – envio da apresentação em power-point, incluindo as duas perguntas à 

audiência para mafalda_nogueira@merck.com 

Qualquer questão adicional, por favor contacte-nos através de mafalda_nogueira@merck.com 

Sem outro assunto de momento, despedimo-nos com os nossos melhores cumprimentos. 

                    

Mafalda Nogueira          

Medical Advisor 

MSD Portugal           

mailto:mafalda_nogueira@merck.com
mailto:mafalda_nogueira@merck.com
mailto:mafalda_nogueira@merck.com
mailto:mafalda_nogueira@merck.com

