
COMUNICADO GERAL 
LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA

Estão convidadas todas as LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA do Brasil a participar do Edital de Publi-
cação de Casos Clínicos Comentados, que irá reunir os melhores casos de cada área/especialidade para futura 
publicação sob a forma de livro junto à Editora Sanar. Para participar, o representante da liga deve realizar o 
pré cadastro  no  (link). Posteriormente à inscrição, um dos coordenadores do edital entrará em contato para 
fornecer mais informações. 
 
Diretrizes Gerais do Edital

1. Os 100 melhores casos serão publicados em uma obra a ser lançada pela Editora Sanar. 

2. A escolha dos casos clínicos para publicação será realizada pelo Comitê Organizador do  Edital de Publi-
cação de Casos Clínicos Comentados.

3. Os critérios utilizados pelo Comitê Organizador para seleção dos casos serão: originalidade, relevância 
técnica e didática e conformidade com o caso modelo. 

4. A ordem de inscrição não assegura a participação do projeto. 

5. É permitido a cada liga enviar até 5 casos clínicos podendo ser aceito todos ou parte dos mesmos.

6. Caso seja selecionado, o caso clínico deverá ser assinado por orientador da liga ou médico especialista na área 
de atuação do tema do caso enviado. A futura publicação fará referência a este especialista e à liga acadêmica.

7. Os membro das ligas que tiverem participação na escrita dos casos, serão inclusos no livro na condição de 
autor. 

8. Os casos clínicos deverão ser enviados até o dia 15 de dezembro para o email 100casos@editorasanar.com.br

Questões frequentes:

1. Preciso contactar meu orientador e membros da liga para cadastro ?

Não. Na realidade, o ideal é que o pré-cadastro seja feito primeiro (link), pois ao realizá-lo, nós poderemos 
fornecer todas as informações importantes para serem levadas para a sua liga.  Dessa forma, o pré-cadastro não 
implica em nenhum compromisso da liga com o projeto. Trata-se apenas de um recurso para podermos nos 
conhecer melhor e tirarmos eventuais dúvidas de forma personalizada.

2 - É possível enviar casos de temas fora dos sugeridos ?

- Sim, os sugeridos são prioritários mas caso haja um caso bem documentado e bem preparado de um outro 
tema, pode mandar e este pode sim ser escolhido. Preferimos casos mais clássicos em detrimento de casos 
muito raros, mas o que será realmente avaliado é a qualidade e conteúdo.

https://docs.google.com/forms/d/1gRuUSxT6V4I3a-myGHRwmWLv-vChXtATNfl1xyez-Ig/viewform


3 - Posso mandar casos que abordem várias patologias  ?

- Sabemos que os pacientes dificilmente têm uma patologia só. O objetivo do livro no entanto é didático e deve 
ser enfatizado 1 tema / patologia / complicação em cada caso, comorbidades devem ser relatadas quando são 
importantes no contexto do tratamento, diagnóstico e/ou evolução do caso em questão.

Exemplo(1): um paciente que tenha tido um infarto e que evoluiu com pneumonia relacionada à ventilação 
mecânica. Nesse caso específico, seria melhor dar ênfase ao quadro do infarto e não abordar necessariamente 
os aspectos evolutivos.

Exemplo(2): um paciente que tenha tido um infarto e que evoluiu com edema pulmonar agudo secundário a 
rotura de cordoalha. Nesse caso específico faz parte da evolução do quadro a complicação e esta deve ser re-
latada. 

Em resumo, usar do bom senso para que o caso fique didático mesmo que para isso algumas informações se-
jam suprimidas. Sugerimos que evoluções longas e complexas sejam evitadas. 

4 - Devo priorizar quais tipos de casos: ambulatorial, internados, quadros agudos ou crônicos ?

Devem ser priorizados casos mais clássicos com complicações e evoluções esperadas e presentes na literatura. 
Quadros agudos de atendimento em emergência / urgência são preferidos em detrimento de quadros arrasta-
dos e crônicos (exceto complicações e/ou exacerbação de patologia prévia)

5 - O caso deve ser completo e confirmado ?

Sim. Embora completo deve ser objetivo. Sabemos que na fase de aprendizado a anamnese e exame físico de-
vem ser o mais completo possível, porém no livro seremos mais objetivos e daremos ênfase aos dados relevant-
es e negativas pertinentes. Não há necessidade de colocar “todos” os dados e exames e sim aqueles relevantes 
no contexto clínico. As confirmações devem ser por exames laboratoriais, de imagem, anatomopatologico, 
culturas, etc.. exceto claro quando não for passível de confirmação e o diagnóstico for presuntivo.

6 - Qual o prazo para envio dos casos ?

Dia 15 de dezembro.

7 - Mandei um caso e quero trocar é possível ?

Até o prazo do edital dia 15 de dezembro é possível anular um caso e enviar outro.

Participantes do Comitê Organizador

1. Dr. Caio Nunes

■ Médico pela Universidade Federal da Bahia – UFBA
■ Residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Instituto
de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
InRad - HCFMUSP. 
■ Fellow em Radiologia do Sistema Músculo-esquelético no Instituto 
de Ortopedia e Traumatologia – IOT - HCFMUSP 
■ Autor do livro “Como escolher a sua residência médica”



2. Dr. Marco Antonio Santana 

■ Médico pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Residência 
em Radioterapia no Instituo do Câncer do Estado de São Paulo / 
Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo – ICESP/InRad - HCFMUSP
■ Especialização em Radioterapia e Braquiterapia de Última Geração
 no Institut Gustave Roussy – IGR – França) 
■ Autor do livro “Como escolher a sua residência médica”.

3. Diego Barros 

■ Acadêmico de Medicina na Universidade Estadual da Bahia (UNEB)
■ Graduado em Ciências da Computação - Faculdade Ruy Barbosa
■ Fundador da página Medicina Resumida

São Paulo, 16 de setembro de 2014.


