
Preparação para a discussão de casos: Maio 2010 
 
Caro colega, 
 
A próxima reunião da SPN, que decorrerá entre 14 e 15 de Maio de 2010 no Luso, vai 
ter um padrão diferente do habitual. Será um workshop com o tema: “Functional 
symptoms in Neurology: Structural, Functional or Intentional” e irá incluir várias 
sessões de discussão interactiva de casos (por temas) com votação electrónica.  
 
A selecção dos casos (2-4 casos por sessão de 1 hora, no máximo) terá que ser feita 
com antecedência, avaliando o seu interesse clínico ou didáctico e adequada 
documentação.  
 
A preparação dos casos para apresentação será feita pelo respectivo moderador que os 
seleccionará, ajudará a selecção dos diapositivos, listagem das hipóteses a votar e 
decidirá os momentos ideais (em cada caso) de interacção com a audiência.  
 
 
Normas para a submissão de casos clínicos para apresentação e discussão 
interactiva: 
 
1. O caso será submetido à SPN, que o enviará ao orientador da sessão. Além do texto 
habitual de submissão, os autores devem indicar de que exames dispõem para a 
discussão (imagens, vídeos, vídeo EEG, etc). O orientador da sessão poderá pedir 
mais dados aos autores e seleccionará os que considerar mais bem documentados e de 
maior interesse.  
 
2. Os casos aceites serão depois preparados em conjunto com o moderador da sessão, 
de forma a valorizar o seu interesse, orientar a sequência das queixas e apresentação 
de sinais físicos, escolha dos momentos mais adequados para os submeter a votação 
electrónica, selecção de hipóteses a votar e interacção com a audiência.  
 
3. Os casos não aceites para discussão serão apreciados, como costume, por revisores 
para apresentação, em CO ou poster, durante a reunião. 
 
4. Os casos deverão ter como característica comum o facto de levantarem dúvidas 
sobre a sua organicidade, ou não, e terão que se submeter a uma das seguintes áreas: 
Epilepsia ou perturbações do sono; Manifestações focais deficitárias; D. do 
movimento; Alterações cognitivo-comportamentais; Imagiologia ou outros temas não 
especificados. 
 
 
Deadline para a submissão: 15 de Fevereiro;  
Deadline para a selecção dos casos: 2 Março 
Deadline para a preparação e envio do resumo no formato definitivo (sem 
informações sobre o diagnóstico final): 15 de Abril. 


