NORMAS DE ESCRITA E SUBMISSÃO
- 2018 -

A / INFORMAÇÃO GERAL

1. O CHLN Case Reports 2018 tem como objetivo principal incentivar a publicação científica entre
médicos, particularmente a dos internos do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
2. Todos os departamentos e serviços médicos do CHLN onde existem programas de internato podem
submeter casos clínicos.
3. O caso clínico deverá ter o envolvimento predominante do interno, que será o seu primeiro autor.
4. A submissão do artigo deverá ter a concordância do Diretor do respetivo serviço.
5. Os casos clínicos submetidos devem ser originais – não tendo sido previamente publicados em outras
revistas científicas.
6. Deve ter justificada a razão da sua publicação – raridade, aspetos ou evolução atípicos,
implementação de técnicas inovadoras de diagnóstico ou terapêutica, entre outras.
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B / APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO ARTIGO

1. Todos os elementos do artigo devem ser enviados por via eletrónica, em email único, dirigido a
chlncasereports@gmail.com.
2. O corpo do texto deve ser enviado sob formato editável .doc ou .docx e dactilografados da seguinte
forma:
─

Tipo de letra Arial;

─

Tamanho de letra 10;

─

Espaçamento entre linhas duplo;

─

Sem alterações das margens da página.

3. Elementos gráficos anexos ao corpo do texto (por exemplo, imagens, tabelas ou gráficos) devem ser
enviados em ficheiros separados. O número de elementos gráficos não deve ser superior a 5.
4. A estrutura dos trabalhos deve obedecer à seguinte sequência:
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Título
Autores
Resumo
Palavras-chave
Introdução
Apresentação do caso
Discussão
Conclusões
Referências bibliográficas
Agradecimentos

5. Vide próxima página para informação detalhada sobre cada um destes elementos.
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TÍTULO
Deve ser conciso e descritivo.

AUTORES
Os autores devem ser indicados pelo seu nome clínico e referida a sua afiliação (departamento ou
serviço). O primeiro autor – e aquele com maior contribuição para a elaboração do trabalho – deve ser
um interno do CHLN. Inclui-se também internos que tenham realizado estágio no CHLN.

RESUMO
Deve ser não-estruturado e que sumarize o objetivo, pontos principais do caso clínico e conclusões do
artigo – até 150 palavras.

PALAVRAS-CHAVE
Total de 3 a 10 palavras que representem o conteúdo do artigo.

INTRODUÇÃO
Deve incluir o enquadramento do tema, com revisão da literatura pertinente, terminando com uma
referência ao caso que se irá apresentar – até 400 palavras.

APRESENTAÇÃO DO CASO
Descrição do caso clínico – até 1100 palavras.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Devem enquadrar, justificar e discutir as especificidades do caso descrito no conhecimento existente
sobre o assunto, com revisão da literatura pertinente. Deverá ainda conter uma reflexão conceptual e
final sobre o caso – até 1000 palavras.

REFERÊNCIAS
O número de referências bibliográficas não deve ser superior a 25.
No corpo do texto, as referências bibliográficas devem estar indicadas em numeração árabe, entre
parêntesis retos e de acordo com a sua ordem de entrada no trabalho.
No capítulo de bibliografia, as referências bibliográficas devem ser apresentadas de modo sequencial,
de acordo com a numeração referida, usando as seguintes normas:
Artigos publicados
1. Apelido e inicial de todos os autores, exceto se forem mais do que 6, caso em que constarão apenas
os 3 primeiros seguido de “et al.”;
2. Título do artigo;
3. Nome da revista (utilizar sempre que possível as abreviaturas do Index Medicus);
4. Ano, volume e páginas (inicial e final).

Exemplo: Pei Y, Watnick T. Diagnosis and screening of autosomal dominant polycystic kidney disease.
Adv Chronic Kidney Dis. 2010; 17: 140-152.
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Capítulo de livros
1. Apelido e iniciais de todos os autores;
2. Título do capítulo;
3. Apelido e iniciais dos editores, seguidos de abreviatura;
4. Título do livro;
5. Cidade e nome da editora, ano de publicação da edição, primeira e última página
do capítulo.

Exemplo: de Almeida E, Lopes JA, Prata MM, da Costa AG. Progression of Autosomal Dominant
Polycystic Kidney Disease: A Follow-Up Study of a Large Cohort in a Single Center. In: Kruger E, Hahn
K, eds. Nephrology, Dialysis Transplantation. New York: Nova Science Publisher, 2009; 109-123.
Livros
1. Apelido e iniciais de todos os autores;
2. Título do livro;
3. Cidade e nome da editora;
4. Ano de publicação, número de páginas do livro.

Exemplo: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short Course in Soil and Rock Slope Engineering.
London: Thomas Telford Publishing; 2001: 26.
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C / LÍNGUA

Os artigos devem ser redigidos em inglês ou em português, sendo que se prefere a língua inglesa. Os
títulos e os resumos têm de ser sempre redigidos em português e em inglês.

D / PROCESSO DE SUBMISSÃO

A primeira página do texto submetido deve conter apenas o título do artigo em inglês e português e a
identificação, afiliação e contacto eletrónico do primeiro autor.
A segunda página deve conter o título (sem autores) e o resumo, em inglês e português.
As páginas seguintes devem conter sequencialmente introdução, apresentação do caso,
discussão, conclusão e referências bibliográficas.
Os artigos devem ser submetidos por email para chlncasereports@gmail.com.
Após a submissão, o autor receberá confirmação de receção do artigo e um número para identificação
do manuscrito.
Todos os artigos poderão ser submetidos até ao dia 15 de setembro de 2018, às 23h59.

E / EDITORIAL

O artigo será submetido a um processo cego de revisão por pares, com um mínimo de dois revisores.
A comissão científica é responsável por garantir a qualidade do livro e selecionar os artigos com maior
valor científico.
Sempre que necessário será pedido apoio externo para avaliação dos artigos submetidos.
Os autores serão informados do resultado da sua submissão até 15 de novembro de 2018.
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