
Aborde aspectos práticos  
da clínica
A revista Patient Care é essencialmente 
vocacionada para a prática clínica no 
âmbito da clínica geral e da medicina 
familiar. O nosso objectivo é proporcio-
nar conselhos práticos e de leitura fácil 
sobre a melhor forma de abordar os 
problemas encontrados na prática clínica 
diária, proporcionando uma educação 
médica continuada para os médicos de 
família e outros médicos dos cuidados 
primários de saúde. É importante que 
os trabalhos tenham um conteúdo pre-
ciso do ponto de vista científico e que 
seja apoiado pela medicina baseada na 
evidência.

Todos os autores devem revelar 
as associações a que pertencem, os 
interesses financeiros e a assistência 
editorial recebida de qualquer organiza-
ção ou entidade com interesse financeiro 
no tema do manuscrito submetido para 
publicação.
 
Preparação do manuscrito
Na página do título indique igualmente o 
nome dos autores, o grau académico e a 
instituição onde trabalham, assim como 
o endereço, telefone, fax e e-mail do 
autor responsável pela correspondência 
relativa ao manuscrito.

Apresente um resumo dos pontos 
principais focados no artigo sob a forma 
de tópicos a apresentar sob a designa-
ção “Este artigo num relance” (aproxima-
damente 100 a 150 palavras).

Limite o manuscrito a 10–15 páginas 
escritas com duplo espaço (aproximada-
mente 1500 a 2500 palavras). Utilize 
um número reduzido de abreviaturas e 
indique por extenso o seu significado na 
primeira vez que as utiliza. 
 
Casos Clínicos
Se tiver algum caso clínico que considere 
interessante do ponto de vista didáctico 
poderá enviá-lo para publicação na rubri-

ca “Casos & Comentários” (máximo de 
1200 palavras). 

A apresentação sucinta do caso 
clínico deverá ser complementada com 
uma reflexão ou comentário breve onde 
são salientados os aspectos pertinentes 
a considerar, nomeadamente no que 
respeita à investigação diagnóstica e à 
terapêutica.
Poderá incluir-se uma ou duas figuras 
e um máximo de 5 referências biblio-
gráficas.
 
Inclua quadros, fotografias 
e outro tipo de ilustrações
Sempre que possível, envie material 
visual com o seu manuscrito, tendo em 
mente que algumas imagens bem se-
leccionadas podem aumentar de forma 
considerável o valor dum artigo. Numere 
os quadros e figuras sequencialmente 
(Quadro 1, Figura 1) e referencie-os nos 
locais apropriados no texto. Os quadros 
e figuras devem ser compreensíveis, sem 
necessidade de referência ao texto e não 
devem duplicar a informação do texto 
mas complementá-la. 

O nosso departamento técnico po-
derá prestar colaboração aos autores, 
quando necessário, no sentido auxiliar a 
apresentação do material disponível.

A resolução dos arquivos ilustrativos 
electrónicos enviados para a Patient Care 
cuja impressão pretende ser publicada 
deve ter, pelo menos, 300 dpi em forma-
to tif ou JPEG.
 
Bibliografia
Numere as referências bibliográficas no 
texto pela ordem de citação e ordene-as 
numericamente na lista de referência. O 
número de referências não deve exceder 
20 e devem ser preferencialmente traba-
lhos recentes.

Consentimento de publicação
Os autores devem assinar um consenti-
mento da publicação do artigo e incluir 

uma declaração de que o trabalho não 
foi publicado noutro local.

Revisão e decisão editorial
Os manuscritos são inicialmente revistos 
pelo editor para verificar a adequação em 
relação à revista, sendo posteriormente 
enviados para revisão por médicos de 
família ou especialistas na área em que 
o artigo se enquadra.
 
Prémio Patient Care 
A revista Patient Care, edição portugue-
sa, atribui um prémio de 2.500 euros 
para o melhor artigo português publicado 
ao longo do ano.
 
Facilite o processamento do seu 
trabalho
Aconselha-se o envio do artigo por e-
mail, em formato Microsoft Word. Em 
alternativa, envie duas cópias do artigo 
e de todo o material ilustrativo em papel 
e suporte informático.
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