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CPHIA 2022 Vista Geral da Submissão de Resumos 

 
 Informações Gerais 
 
Sobre a Conferência CPHIA 
A 2.ª Conferência Anual sobre Saúde Pública em África, que foi agendada para 13-15 de Dezembro, 
constituirá uma plataforma especial para investigadores, decisores políticos e intervenientes africanos 
se reunirem e compartilharem perspectivas e resultados de investigações sobre saúde pública, 
introduzindo também uma nova era de maior colaboração e inovação científica em todo o continente. 
Continuando com o trabalho da CPHIA 2021, a conferência deste ano servirá também de catalisador 
para o desenvolvimento de sistemas de saúde mais resilientes, que ajudem os países africanos a 
preparar-se para - e gerir melhor - as ameaças emergentes à saúde, ao mesmo tempo que abordam 
doenças infecciosas de longa data.   
 
Convite Aberto para a Submissão de Resumos: Os organizadores da CPHIA 2022 têm o prazer de 
convidar todos os interessados a submeter resumos das suas dissertações em todas as  áreas temáticas 
da conferência.  
 
Tópicos: Serão aceites resumos nas seguintes áreas temáticas da conferência: 
 

● 1.ª área: Epidemiologia, Diagnóstico e Gestão Clínica de Doenças Infecciosas com Graves 
Consequências (HCID, sigla inglesa), Emergentes e Re-emergentes, em África 

● 2.ª área: Aumento da produção local em África: Capacidade de Advocacia, Investigação e 
Desenvolvimento em Diagnósticos, Terapêuticas e Produção de Vacinas  

● 3.ª área: Reforço dos Sistemas de Saúde para uma Cobertura de Saúde Equitativa e Universal 
em África  

● 4.ª área: A Saúde IN das Mulheres - desde as beneficiárias aos prestadores e líderes  
● 5.ª área: A pandemia de COVID-19 – lições aprendidas para futuras ameaças à saúde, 

prevenção, preparação e resposta 
● 6.ª área: Digitalização, modelagem e análise de apoio a uma resposta eficaz em saúde pública, 

desde surtos a pandemias e para além delas  
● 7.ª área: Toda a sociedade – o poder de envolver a sociedade civil, os actores comunitários e o 

sector privado  
● 8.ª área: Um enfoque renovado nas principais doenças infecciosas em África: HIV, tuberculose, 

malária e DTN 
● 9.ª área: Doenças não transmissíveis – uma ameaça crescente para a saúde pública em África 
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Elegibilidade dos Resumos e Autores: Apenas serão aceites para a conferência resumos de trabalhos 
originais, que se enquadrem nas áreas temáticas acima descritas. O autor principal deve ter participado 
nas actividades apresentadas no resumo e deve ter obtido as aprovações governamentais necessárias, 
caso os trabalhos incluam dados sensíveis, bem como todos os outros documentos de autorização ética 
necessários.  
 
Cada indivíduo poderá submeter mais de um resumo, mas a conferência aceitará apenas um resumo por 
indivíduo (autor principal). A investigação deve ter sido realizada dentro do período de 2020-2022, para 
assegurar a sua relevância em relação à actual paisagem africana. Os resumos que tenham sido 
previamente apresentados noutro local serão tomados em consideração a critério do júri, mas os 
resumos que não tenham sido previamente apresentados noutra conferência científica receberão 
prioridade. Os autores deverão salientar a forma como o trabalho realizado foi utilizado para criar um 
impacto positivo no panorama dos cuidados de saúde e/ou a forma como a investigação irá alterar o 
curso da prática de saúde pública no futuro. 
 
Publicação no Boletim de Saúde Pública em África: Todos os resumos aceites serão publicados no 
Journal on Public Health in Africa (Boletim de Saúde Pública em África) dos CDC.   
 
Apresentações ao Vivo e Sala de Cartazes: a CPHIA 2022 é uma reunião presencial. Todos os candidatos 
com resumos, sejam eles seleccionados para fazer apresentações orais ou em cartazes, deverão ter 
possibilidade de participar na conferência em Kigali caso sejam seleccionados.  
 
Bolsas de Estudo para Resumos: É possível a disponibilização de um pequeno número de bolsas para 
cobrir as despesas de viagem de jovens investigadores, pelo que cada candidato deverá marcar uma 
caixa, no processo de submissão, indicando se deseja candidatar-se a receber tal ajuda de custo. O 
candidato que requisitar esse tipo de apoio deverá apresentar, juntamente com o seu resumo, uma 
declaração sobre as suas necessidades financeiras. Convém salientar, porém, que a indicação do seu 
interesse em receber tal apoio não significa que a CPHIA tenha possibilidade de lhe viabilizar uma bolsa 
de estudo. Os candidatos cujos resumos não tenham sido seleccionados para apresentações orais ou em 
cartaz não receberão bolsas de estudo. Os candidatos a quem sejam concedidas bolsas de estudo 
receberão as respectivas notificações, juntamente com as notificações sobre a aceitação ou rejeição dos 
seus resumos.  
 
Conflito de Interesses: Os autores cujos resumos tenham sido aceites deverão submeter uma 
declaração de conflito de interesses, a qual fará parte da carta de aceitação. 
 
 Datas para a Submissão de Resumos 
 

Os autores deverão carregar os seus resumos através da Oxford Abstracts submission platform 
(plataforma Oxford de submissão de resumos), baseada na web. Em caso de dificuldade em navegar a 
plataforma, contactar CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com. 
 

● Abertura do convite: O período de submissão de resumos terá início na dia 17 de Agosto de 
2022 

● Prazo de submissão: O prazo final para a submissão de resumos é Sexta-feira, dia 30 de 
Setembro de 2022, às 23:59 horas (horário da África Oriental). **Não se aceitam resumos após 
o prazo oficial de entrega.** 

https://app.oxfordabstracts.com/stages/4551/submitter
mailto:CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com


 

 

 
 

 Hosted by: 

● Avaliação: Todos os resumos submetidos serão revistos por um mínimo de três revisores 
independentes 

● Aceitação: Os candidatos receberão notificações sobre as aceitações no ou antes do dia 
31 de Outubro de 2022 (Segunda-feira) 

 
Estrutura dos Resumos 
 
Número de palavras: Cada resumo não deve conter mais de 300 palavras (incluindo os subtítulos mas 
não o título principal, palavras-chave, lista de autores e respectivos endereços). 

 
Autores: Os autores devem ser indicados da seguinte forma: 

● Primeiro autor: Indicar o nome próprio, as iniciais dos nomes do meio (se houver) e o apelido 
(por exemplo: Henrique M. Kuku). 

● Co-autores: Indicar cada co-autor por ordem de contribuição, digitando o seu nome próprio e 
nomes do meio na forma de iniciais, seguindo-se o apelido por extenso (por exemplo: J.N.  
Toto, C.H. Kwakweri). 

● Fornecer as afiliações organizacionais do primeiro autor e de todos os co-autores. 
● Indicar o autor correspondente com um asterisco * e fornecer o endereço do seu correio 

electrónico e número de telefone, bem como contactos alternativos.  
 

Palavras-chave: É favor incluir 4 a 6 palavras-chave 
 
Título: O título deve ser informativo mas conciso, sem legendas ou abreviaturas ou siglas, e deve 
salientar o que o estudo ou assunto é,  onde foi realizado e quando foi levado a cabo (por exemplo, 
Grupo de casos de COVID-19 no distrito de Keke, Agosto de 2020). Escrever o título na forma de uma 
frase, usando letras maiúsculas apenas para nomes próprios e nomes científicos, caso seja apropriado 
(por exemplo, Plasmodium falciparum). 

 
Introdução e contexto: Abordar o contexto científico, os fundamentos do estudo e o significado do 
tópico, no contexto de saúde pública. Devido à diversidade antecipada dos revisores e dos 
participantes na conferência, não devemos partir do princípio que todos estejam familiarizados com o 
nosso tema. Explicar a razão pela qual o estudo é importante, e a questão ou questões que irá 
esclarecer. Um contexto claramente definido prepara o cenário, e deve incluir: 

● Uma breve descrição do tema e da sua importância para a saúde pública 
● Os objectivos do estudo 
● As questões da investigação ou teoria do estudo, se aplicável. 

 

Métodos: Descrever os métodos utilizados para o estudo. Deve incluir os seguintes pontos essenciais: 
● Concepção do estudo 
● Ambiente ou contexto do estudo 
● População do estudo 
● Critérios de elegibilidade e definições de casos, se houver 
● Tamanho da amostra e métodos de amostragem 
● Gestão e análise dos dados 
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Resultados: Apresentar os resultados significativos do estudo (tanto positivos como negativos) que se 
relacionem directamente com os objectivos do estudo. Esta secção não deve incluir uma discussão dos 
resultados. Fornecer números absolutos e também as suas percentagens/proporções, taxas e relações, 
caso aplicável. Reparar que, como um resumo é um documento autónomo e passível de ser citado, a 
secção de resultados deve conter dados. Não deve incluir declarações tais como "os dados serão 
discutidos". Se houver ainda bastante trabalho a fazer antes da submissão à conferência, indicar que 
os resultados são preliminares. 
 
Conclusão: Deve ser o mais concisa possível. Não voltar a incluir os dados apresentados na secção de 
resultados. Esta secção pode incluir: 

● Uma interpretação das conclusões principais e suas implicações para a prática de saúde 
pública 

● Acções de saúde pública que sejam recomendadas e/ou tenham sido implementadas em 
consequência do estudo 

 

Observação: Uma vez que o resumo final tenha sido submetido, não se podem fazer alterações ao 
mesmo. Contudo, caso tenham ocorrido mudanças consideráveis após a submissão do resumo, essas 
mudanças devem ser salientadas durante a apresentação do resumo. 

 
 

 Critérios de Avaliação 
 
Cada resumo será avaliado por três revisores independentes, que utilizarão os seguintes critérios: 

● Contexto e fundamentos do estudo 
● Adequação dos métodos 
● Apresentação dos resultados 
● Conclusão e interpretação dos resultados 
● Importância para a Saúde Pública 
● Clareza geral do resumo 
● Carácter inovador do estudo 
● Relevância para a área temática da conferência 

 

Para obter mais informações sobre a 2.ª Conferência Internacional sobre Saúde Pública em África, 
visitar www.cphia2022.com ou enviar um e-mail para Shingai Machingaidze em 
MachingaidzeS@africa-union.org. 
 
Todas as perguntas sobre o programa de resumos deverão ser enviadas por e-mail para   
CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com.  
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