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MANUAL PARA CONFECÇÃO DO CAPITULO DO
LIVRO DE CASOS CLÍNICOS

1 ESTRUTURA DO CAPITULO
O capítulo do livro deverá estar de acordo a estrutura a seguir:


Introdução (obrigatório)



Caso clínico (obrigatório)



Considerações finais (obrigatório)



Referências (obrigatório)

Documentos obrigatórios a serem inseridos no Formulário online:


Aprovação do CEP



Termo de concordância da versão final do capítulo do livro assinada pelo
orientador responsável

INTRODUÇÃO
A

introdução

é

a

exposição

sucinta

e

objetiva

do

tema

tratado,

apresentando-o de maneira geral, que deve fornecer uma visão global da pesquisa
realizada. Deverá ser tratado de maneira clara, simples e sintética, contendo uma
rápida referência aos trabalhos anteriores dedicados ao assunto abordado,
justificando, deste modo, o interesse demonstrado na escolha do tema. Deve situar
o problema da pesquisa no contexto geral da área e indicar os pressupostos
necessários à sua compreensão.
Entretanto, não deve incluir conclusões - o que acarretaria em desinteresse
pela leitura integral do texto. Convém ressaltar que na introdução, não é
aconselhado a inclusão de ilustrações, tabelas e gráficos, é uma seção curta.

CASO

CLÍNICO

(aqui

deverão

constar

todas

as

figuras

com

suas

respectivas legendas)
Modalidade de trabalho científico que representa a descrição de um ou
mais casos, explorando a execução de uma técnica, passos operatórios de um
procedimento clínico ou de uma reabilitação completa.

SLM.INS.M5-05

2

O caso clínico deverá ser descrito com informações que incluem a idade e
gênero do paciente, queixa ou motivo pelo qual o paciente procurou atendimento,
sua história clínica, dados do exame físico, exames complementares, tratamento
proposto e evolução do tratamento(s) realizado(s), ilustrando-o com fotos clínicas
com exames por imagens e resultados de exames histopatológicos e de outros
exames complementares, quando se aplicar.
Tarjas pretas devem ser colocadas na região dos olhos do paciente para
não permitirem sua identificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autor deve expor nas considerações finais um parágrafo sucinto sobre o
tema tratado no relato de caso, apresentando os resultados obtidos com a técnica,
passos operatórios de um procedimento clínico ou com a execução de uma
reabilitação completa.
Nas considerações finais também podem

ser descritas as principais

contribuições, vantagens, limitações e recomendações para a prática clínica
advindas do relato de caso.
Convém ressaltar que neste item, não é aconselhado a inclusão de
ilustrações, tabelas e gráficos.
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REFERÊNCIAS

2 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
As referências deverão estar citadas no texto e relacionadas no final do
capítulo, por ordem alfabética, obedecendo as normas da ABNT (NBR 6023 e
NBR 10520).

2.1 Exemplos de citação
Modelo de citação com 1 autor
(SCHWARTZMAN, 2015) <dentro do parêntese>
Schwartzman (2015) <fora do parêntese>
Modelo de citação com 2 autores
(SCHWARTZMAN; ZWEIG, 2015) <dentro do parêntese>
Schwartzman e Zweig (2015) <fora do parêntese>
Modelo de citação com até 3 autores
(SCHWARTZMAN; ZWEIG; SOUZA, 2015) <dentro do parêntese>
Schwartzman, Zweig e Souza (2015) <fora do parêntese>
Modelo de citação com + de 4 autores
(SCHWARTZMAN et al., 2015) <dentro do parêntese>
Schwartzman et al. (2015) <fora do parêntese>

2.2 Exemplos de referências
Artigo de revista
Com 1 autor
ALBUQUERQUE, A. C. L. Eritema multiforme e síndrome de Stevens-Johnson: relato
de casos. Revista Saúde & Ciência, v. 2, n. 1, p. 47-54, 2011.
Com até 3 autores
TEZVERGIL, A.; LASSILA, L. M.; VALLITTU, P. K. Composite-Composite Repair Bond
Strength: Effect Of Different Adhesion Primers. Journal of Dentistry, v. 31, n. 8, p.
521-525, 2003.
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Com mais de 3 autores
ALBUQUERQUE, A. C. L. et al. Eritema multiforme e síndrome de Stevens-Johnson:
relato de casos. Revista Saúde & Ciência. v. 2, n. 1, p. 47-54, 2011.
Publicação oficial
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de
Atenção Especializada. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras.
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
Livro
EDUARDO, C.P. Fundamentos de Odontologia: laser em odontologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010. p. 231.

3 AUTORIA
Cada capítulo de caso clínico deverá ser elaborado por até 3 alunos, os
quais deverão obrigatoriamente defender sua dissertação no ano da produção do
capítulo. O grupo de alunos e o tema do caso clínico serão de responsabilidade de
cada coordenador de curso.

4 FORMATAÇÃO DO CAPÍTULO
Máximo de 10 páginas por capítulo (incluindo referências) digitadas em
programa

Word,

conforme

MODELO

-

CAPÍTULO

disponível

em

https://www.slmandic.edu.br/biblioteca/documentos-informativos/
Espaço entrelinhas: 1,5cm
Parágrafo: 1,25 cm
Tamanho da letra: 10
Tipo da fonte: Times New Roman

5 ILUSTRAÇÕES
Máximo de 10 ilustrações por capítulo, devidamente numeradas.
Os títulos e as legendas deverão acompanhar as figuras.
No caso de imagens digitalizadas, estas deverão ter boa qualidade, nítidas
e adequadamente contrastadas com resolução mínima de 300 dpi.
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Todas

as

ilustrações

e

imagens

deverão

ser

ORIGINAIS

de

propriedade dos autores dos capítulos. Não poderemos publicar imagens
retiradas da internet ou de outros livros/revistas sem a autorização por escrito da
editora proprietária dos direitos autorais da imagem. As ilustrações NÃO
DEVERÃO ser enviadas separadamente.

6 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
Documento obrigatório para entrega do capítulo.
Considerando

a

Carta

circular

166/2018-CONEP/SECNS/MS,

o

CEP

Faculdade São Leopoldo Mandic aprovou novos procedimentos para estudos do tipo
Relato de Caso. A inserção dos estudos do tipo Relato de Caso na Plataforma Brasil
é obrigatória.

Como enviar o seu capítulo?
Envie seu capítulo pelo formulário online. Os capítulos enviados por e-mail não
serão aceitos.
https://www.slmandic.edu.br/biblioteca/produtos-e-servicos/envio-de-capitulo-dolivro-ciencia-e-odontologia/
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