
Tipologia de trabalhos a publicar
 
 

Artigo pode ser de original em Português ou Inglês

EDITORIAL
Da responsabilidade dos Editores ou por convite onde surja adequação aos temas da revista

CARTAS AO EDITOR
Os Editores convidam os leitores a que expressem diferentes opiniões relativamente ao editorais ou 
outros artigos publicados na revista. Reservam -nos o direito de editar esta correspondência publican-
do parcialmente essas cartas respeitando os pontos de vista expressos.

ARTIGO DE REVISÃO | REVIEW ARTICLE
Revisões temáticas actualizadas

ARTIGO ORIGINAL | ORIGINAL REPORT 
Artigos de Investigação, trabalhos originais de investigação Clínica, Patologia Experimental ou 
Ciências Básicas.

IMAGENS EM MEDICINA | IMAGES IN MEDICINE
Os manuscritos para Imagens em Medicina devem ser limitados até duzentas palavras, até cinco 
referências.

CASO CLÍNICO | CASE REPORT
Caso Clínico Flash
Caso Clínico inclui o estudo de até 4 casos onde se descreve uma nova situação ou se avance uma 
informação relevante no diagnóstico ou tratamento de uma patologia. Não devem ser ultrapassadas 
as quatro páginas de texto (dois espaços Times New Roman 12) e conter até 7 referências. Caso Flash 
reporta-se à descrição de um único caso com informação relevante no diagnóstico ou tratamento de 
uma patologia. Não deve ultrapassar duas páginas e conter até cinco referências. Em ambos as 
imagens e ilustrações devem ser de boa qualidade.

HISTÓRIA DA MEDICINA | HISTORY OF MEDICINE
Trabalho sobre o Tópico 

AULA DE ANATOMIA | CLASS OF ANATOMY
Trabalho sobre o Tópico 

PERSPECTIVAS | PERSPECTIVES 
Reflexão a partir da prática médica.

REUNIÃO CIENTÍFICA | MEETING REPORT 
Meeting Reports são sinopses de reuniões científicas de interesse potencial para os leitores, submeti-
dos até 12 semanas da reunião.

EDUCAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA
Trabalho sobre o Tópico 

INTERNATO E PÓS-GRADUAÇÃO | POSTGRADUATE EDUCATION
Trabalho sobre o Tópico 

NOTÍCIAS | NEWS
Noticias são comunicações breves de Congressos, Seminários, Cursos ou outras acções onde se 
transmite só o essencial da informação e se mantenha a actualidade.


