Revista da Sociedade
Brasileira de

Clínica Médica
Volume 12 – Nº 3
Julho/Setembro
2014

E-mail para o envio de artigos: revistasbcm@sbcm.org.br

Sumário

Publicação Trimestral
Fundada em 1989
Triênio 2014-2017
Presidente
Antonio Carlos Lopes
Vice-Presidente
César Alfredo
Pusch Kubiak
Secretário
Mário da Costa
Cardoso Filho
1º Tesoureiro
Sergio Emmanuele Graff
Diretores
Assuntos Internacionais
Luis Roberto Ramos
Marketing e Publicidade
Maria de Fátima
Guimarães Couceiro
Educação Médica
à Distância
Milton Glezer
Sociedade Brasileira
de Clínica Médica
Rua Botucatu, 572 - Conj. 112
04023-061 - São Paulo, SP
Fone: (11) 5908-8385
Fax: (11) 5908-8381
E-mail: sbcm@sbcm.org.br

EDITORIAL
189
O público, o privado e o mal administrado

226
Perfil dos sinais e sintomas mais prevalentes na epidemia
de dengue pelo sorotipo 4 em Campos dos Goytacazes (RJ)

The public, the private and mismanaged

Profile of signs and symptoms more prevalent in the epidemic of dengue
serotype 4 in Campos dos Goytacazes (RJ)

Antonio Carlos Lopes

ARTIGOS ORIGINAIS
190
Avaliação do efeito hipolipemiante do extrato seco de
Solanum melongena L. (berinjela) versus placebo e
sinvastatina: ensaio clínico randomizado
Evaluation of lipid-lowering effect of dry extract of Solanum melongena L.
(eggplant) versus placebo and simvastatin: a randomized clinical trial
Clovisa Reck de Jesus, Evandro Andrade Sperotto, Mariana Soares Pereira, Luciano Kurtz
Jornada, Gilberto Ramos Sandin, Fabiana Schuelter Trevisol, Daisson José Trevisol

196
Desenvolvimento de um software de auxílio ao diagnóstico
clínico em genética
Developing a software for supporting clinical diagnosis in genetic
David Gonçalves Nordon, Marta Wey Vieira

200
Perfil alimentar de estudantes do Centro Universitário de
Patos de Minas – UNIPAM
Kelen Cristina Estavanate de Castro, Sônia Regina Pereira de Souza, Aline Cardoso de
Paiva

209
Identificação de variáveis na versão brasileira do questionário
Screening for Occult Renal Disease (SCORED) em uma
amostra populacional
Identification of variables in the Brazilian version of questionnaire Screening
for Occult Renal Disease (SCORED) in a population simple
Reginaldo Passoni dos Santos, Lília Regina Mariano, Luis Alberto Batista Peres

214
Formas de apresentação e evolução clínica dos óbitos por
dengue em residentes no Município do Rio de Janeiro em
2012
Forms of clinical presentation and course of the deaths from dengue in the
Municipality of Rio de Janeiro in 2012
Marina Baptista de Azevedo, Rosângela Monteiro, Luciana Freire de Carvalho, Carla Oliveira
de Castro, Wálria Dias Machado Toschi, Patrícia Mendonça Ventura, Valéria Saraceni

218
Analysis of pulmonary manifestations in patients infected
with Plasmodium vivax

Indexada nas
Bases de Dados

Maria Deise de Oliveira Ohnishi, José Antônio Cordero da Silva , Nathalya Botelho Brito,
Renyer dos Santos Gonçalves, Ricardo Miranda de Brito Costa, Ingrid Correa da Silva

LILACS E LATINDEX

As citações da Revista
Brasileira de Clínica Médica
devem ser abreviadas para
Rev Soc Bras Clin Med

RELATOS DE CASOS
231
Hemofilia adquirida A: relato de caso
Acquired hemophilia A: case report
Denis Massatsugu Ueda, Maristela Pivetta, Eduardo Santos Paiva

234
Diarreia crônica como manifestação inicial do lúpus
eritematoso sistêmico grave. Relato de caso e revisão da
literatura
Chronic diarrhea as the initial manifestation of severe systemic lupus
erythematosus. Case report and literature review
Marcus Vinicius Palmeira Oliveira, Lerika Moreira Rêgo, Fernando Antônio Melro
Ressurreição, Maria Erigleide Bezerra da Silva, Thiago Sotero Fragoso

Food profile of students of University Center of Patos de Minas - UNIPAM

Análise das manifestações pulmonares em pacientes infectados por
Plasmodium vivax

QUALIS B5-Medicina I

Magno Araújo de Carvalho, Isabella Burla Manhães, Larissa Pereira Silva, Ana Elisa
Batista Aguiar, Príscila da Silva Pereira, Pedro Gomes de Vasconcelos Silva, José Ramos
Glória, Luiz José de Souza

221
Unmeasured anions as predictors of mortality in medical
intensive care unit
Ânions não mensuráveis podem predizer mortalidade em unidade de terapia
intensiva clínica
Bruna Paola Murino Rafacho, Marcos Ferreira Minicucci, Paula Schmidt Azevedo, Polyanne
Cristine Garcia, Kurt Schnitz, Bertha Furlan Polegato, Marina Politi Okoshi, Suzana Erico Tanni,
Luiz Shiguero Matsubara, Leonardo Antonio Mamede Zornoff, Sergio Alberto Rupp de Paiva

238
Tumor-induced osteomalacia: the importance of early
diagnosis
Osteomalácia induzida por tumor: a importância do diagnóstico precoce
Camila Vieira Bellettini, Cristian Hirsch, Karen Borges de Azevedo, Ana Luiza Mattos da
Silva, Tatiana Schreiber, Felipe Giovani Tawil Aubin, Osvaldo Estrela Anselmi, Tatiana
Freitas Tourinho

242
Síndrome DRESS com manifestação renal grave. Relato
de caso
DRESS syndrome with several renal involvement. Case report
Thaís Figueiredo Teodoro de Oliveira, Marcos Vinícius Clarindo, Débora Bourscheid
Dorst, Carlos Floriano de Moraes, Luís Alberto Batista Peres

ARTIGOS DE REVISÃO
246
Aspectos imunológicos da Síndrome de Down
Immunological aspects of Down syndrome
Renato Mitsunori Nisihara, Pietro Henrique Massuda, Paloma Matiazzo Peña Lupiañes

252
Cesariana e risco para asma e rinite: revisão sistemática
Delivery cesarean and risk of asthma and rhinitis: systematic review
Heli Vieira Brandão, Constança Margarida Sampaio Cruz

259
Gastrenterite eosinofílica
Eosinophilic gastroenteritis
Regina Arruda Leal, Janaína Luz Narciso-Schiavon

A Revista da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica
não assume qualquer
responsabilidade pelas
opiniões emitidas nos artigos
I

Revista da Sociedade
Brasileira de

Clínica Médica

EDITOR
Antonio Carlos Lopes
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
COEDITORES
Eros Antonio de Almeida
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, Brasil.
Renato Delascio Lopes
Duke University. Durham, USA.
CONSELHO EDITORIAL
Adalberto S. Rubin
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Ademar Lopes
A. C. Camargo Câncer Center. São Paulo, SP, Brasil.
Antonio Carlos Palandri Chagas
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Antonio Carlos Pires Carvalho
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Antônio Carlos Pereira Barreto
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Antônio Carlos Ximenes
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
Carlos Augusto Abreu Albério
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, CE, Brasil.
Carlos Cezar Fritscher
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil.
Celmo Celeno Porto
Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil.
Enio Roberto Pietra Pedroso
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Eponina Maria de Oliveria Lemme
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Flávio de Queiroz Telles Filho
Universidade Federal do Paraná

Marco Antônio Zago
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Maria do Carmos Friche Passos
Universidade Federal de Minas Gerais
Mario José Abdalla Saad
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, Brasil.
Mauricio M. A. Alchorne
Universidade Nove de Julho. São Paulo, SP, Brasil.
Miguel Roberto Jorge
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Miguel Srougi
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Morton Aaron Scheinberg
Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo, SP, Brasil.
Nelson Spector
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Nilzio Antônio da Silva
Universidade Federal de Goiás
Reinaldo Martinelli
Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil.
Ricardo Brandt de Oliveira
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Rubens Belfort Mattos Júnior
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Salvador Rassi
Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil.
Valdir Golin
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
Vanessa Santos Cunha
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil.
Zied Rasslan
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

Francisco Alfredo Bandeira e Farias
Fundação Universidade de Pernambuco. Recife, PE, Brasil.

INTERNATIONAL BOARD
Carlos Daniel Tajer
Federación Angentina de Cardiologia. Buenos Aires, Argentina.

Gaspar de Jesus Lopes Filho
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

Christopher B. Grander
Duke University. Durham, USA.

Helena Bonciani Nader
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

David Garcia
University of New Mexico. Albuquerque, USA.

Hélio Penna Guimarães
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

E. Marc Jolicoeur
Montreal Heart Institute. Montreal, Canada.

Hélio Rubens de Oliveira Filho
Universidade Federal do Paraná

Elaine M. Hylek
Boston University School of Medicine. Boston, USA.

Jorge Luiz Gross
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil.

Faustino Torrico
Faculty of Medicine of the Universidad Mayor de San Simon. Cochabamba, Bolivia.

José Antonio Marin-Neto
Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

Fausto J. Pinto
Lisbon University Medical School. Portugal.

José Eymard Moraes de Medeiros Filho
Universidade Federal da Paraíba

Karen S. Pieper
Duke University. Durham, USA.

João Manoel Theotonio dos Santos
Instituto Policlin de Ensino e Pesquisa. São José dos Campos, SP, Brasil.

Mark Y. Chan
National University Health Centre. Singapura.

João Nelson Rodrigues Branco
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.

Oscar Noboa
Hospital de Clínicas Facultad de Medicina Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.

Luiz Carlos Bodanese
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil.

Pedro Conthe
Universidad Complutense. Madri, Espanha.

Produção Editorial: Rudolf Serviços Gráficos - Coordenação Editorial: Camila Sgala, Maria Elisa Rangel Braga - Tradução e Revisão: Denise C. Rodrigues,
Viviane Zeppelini - Publicidade: Alessandra Joia - Tel.: (11) 5098-8385 - Fax: (11) 5098-8381 - Impressão e Acabamento: Editora Atheneu
II

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

ESCOPO E POLÍTICA
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (ISSN
1679-1010), publicação trimestral oficial da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, tem como objetivo divulgar artigos
científicos que contribuam para o conhecimento médico e
atualização dos profissionais relacionados à saúde.
TIPOS DE MANUSCRITOS
São aceitos manuscritos originais, em português, inglês ou
espanhol, podendo ser aceitos manuscritos de autores nacionais publicados no exterior na forma em que ele se encontra, com autorização explicita do periódico onde o artigo foi
publicado originalmente. Trabalhos de outra natureza poderão ser aceitos para publicação dependendo da avaliação do
Conselho Editorial. Não serão aceitos manuscritos já publicados em outros periódicos.
Editoriais
Os editoriais são elaborados pelo editor ou a seu convite e
serão publicados na revista da edição atual (limites máximos:
1.000 palavras, título, 2 figuras ou tabelas e até 10 referências).
Artigos Originais
Artigos originais apresentam experimentos completos com
resultados nunca publicados (limites máximos: 3.000 palavras, título, resumo estruturado, 7 figuras ou tabelas e até 30
referências). A avaliação dos manuscritos enviados seguirá
as prioridades de informação nova e relevante comprovada
em estudo com metodologia adequada.
Não serão aceitos manuscritos com conclusões especulativas, não comprovadas pelos resultados ou baseadas em estudo com metodologia inadequada.
Relatos de Casos
Relatos de casos ou séries de casos serão considerados para
publicação se descreverem achados com raridade e originalidade, ou quando o relato apresentar respostas clínicas ou
cirúrgicas que auxiliem na elucidação fisiopatológica de alguma doença (limites máximos: 3.000 palavras, título, resumo
não estruturado, 4 figuras ou tabelas e até 10 referências).
Artigos de Revisão
Manuscritos de revisão são aceitos apenas por convite do
editor ou de demanda espontânea (limites máximos: 4.000
palavras, título, resumo não estruturado, 8 figuras ou tabelas
até 40 referências).
Correlação Anatomoclínica
É a apresentação de um caso clínico e discussão de aspectos
de interesse relacionados aos conteúdos clínico, laboratorial
e anatomopatológico. Limite: 4.000 palavras, título, resumo
não estruturado, 4 figuras ou tabelas até 10 referências.
Cartas ao Editor
As cartas ao editor serão consideradas para publicação se
incluírem comentários pertinentes a manuscritos publicados
anteriormente na Revista da Sociedade Brasileira de Clínica
Médica ou, excepcionalmente, resultados de estudos originais com conteúdo insuficiente para serem enviados como
Artigo Original. Elas devem introduzir nova informação ou
nova interpretação de informação já existente (limites máximos: 700 palavras, título, 2 figuras ou tabelas no total e 5
referências). Não serão publicadas cartas de congratulações

Resenhas de Livros e Notícias
Corresponde a crítica de livro ou notícia publicada e impressa
nos últimos dois anos ou em redes de comunicação online
(máximo 1.500 palavras).
Pontos de Vista
É a opinião qualificada sobre clínica médica, que contem
opiniões de autores a respeito de assuntos polêmicos e de
interesse ou novas idéias para a área da saúde. (limites máximos: 200 palavras, titulo e não tem obrigatoriedade de conter
resumo e descritores)
Informes Técnicos
Deverão ser estruturados de acordo com a natureza técnica
da informação, devendo conter citações no texto e suas respectivas referências ao final. O limite de palavras é de 5.000
e até 30 referências.
PROCESSO EDITORIAL
Todos os manuscritos serão inicialmente analisados pelo editor chefe que pode aceitar ou rejeitar a submissão do manuscrito. Os manuscritos aceitos, serão encaminhados para
análise e avaliação de dois a quatro revisores. O editor chefe
receberá a análise dos revisores, fará apreciação crítica com
base nos pareceres e emitirá o aceite final ou solicitação de
correções menores ou ainda poderá fazer a rejeição do manuscrito. Os comentários serão devolvidos aos autores para
modificações no texto ou justificativas de sua conservação.
Somente após aprovações finais dos revisores e editores os
trabalhos serão encaminhados para publicação.
A secretaria editorial comunicará inadequações no envio do
manuscrito. Após a notificação, o autor correspondente terá
o prazo de 30 dias para adequação do seu manuscrito.
Os manuscritos ao serem recebidos estarão sujeitos a correções ou modificações de padronização editorial, sem alteração do conteúdo do estudo. Quando não aceitos, os manuscritos serão devolvidos no formato original, com a justificativa
do editor.
O manuscrito final será encaminhado ao autor em PDF para
correções tipográficas e devolução no prazo de cinco (5)
dias. Se acarretar atraso na devolução da prova gráfica, ao
Editor reserva-se o direito de publicar, independente da correção final.
Os manuscritos aceitos para publicação passam a ser chamados de artigos e entram em produção editorial.
Autoria
O crédito de autoria deve ser baseado em indivíduos que
tenham contribuído de maneira concreta nas seguintes três
fases do manuscrito:
I. Concepção e delineamento do estudo, coleta, análise ou
interpretação dos dados.
II. Redação ou revisão crítica do manuscrito com relação ao
seu conteúdo intelectual.
III. Aprovação final da versão do manuscrito a ser publicada.
Demais pessoas que não preenchem os requisitos acima
devem constar nos agradecimentos que deverá vir no final,
antes da lista de referências.
A revista adota os Princípios de Autoria do ICMJE, disponível em: http://www.icmje.org/ethical_1author.html
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica requer
III

que os autores garantam que todos os autores preencham os
critérios acima e que nenhuma pessoa que preencha esses
critérios seja preterida da autoria. É necessário que o autor
correspondente preencha e envie o formulário de Cessão de
Direitos Autorais disponível no portal: http://www.sbcm.org.
br/revista/Transferencia2013.pdf
Este formulário deve ser assinado pelo (s) autor(es) e encaminhado por e.mail – revista@sbcm.org.br. Toda correspondência será enviada ao autor responsável, cujo endereço eletrônico deve ser indicado no manuscrito, ficando o mesmo
responsável pela apreciação final do material, estando os de
mais autores de acordo com sua publicação.
A cessão de direitos autorais vigorarão até que o artigo seja
aceito para publicação ou rejeitado. Não é permitido envio
simultâneo a outro periódico, nem sua reprodução total ou
parcial, ou tradução para publicação em outro idioma, sem
autorização dos editores.
PREPARO DOS MANUSCRITOS
O corpo do texto deve ser digitado em espaço duplo, fonte
tamanho 12, com páginas numeradas em algarismos arábicos, iniciando-se cada seção em uma nova página. As seções devem se apresentar na sequência: Página de Rosto,
Abstract e Keywords, Resumo e Descritores, Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos (eventuais),
Referências, Tabelas (opcionais) e Figuras (opcionais) com
legenda.
1. Página de Rosto
Deve conter:
Título: deve ser curto, claro e conciso, quando necessário
usar subtítulo.
Título em português, inglês ou espanhol (máximo de 135 caracteres, incluindo espaços)
2. Resumo
Deverá conter no máximo 250 palavras e elaborado de forma estruturada. Para artigos originais destacar: Justificativa
e Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusões. Para os relatos de casos: resumo não estruturado ou livre. Para artigos de revisão destacar: Justificativa e Objetivos, Conteúdo
e Conclusões. Para todos os manuscritos indicar cinco (5)
descritores. Recomenda-se a utilização dos Descritores em
Ciências da Saúde – DeCS disponível em: http://decs.bvs.br
3. Abstract
Deverá conter no máximo 250 palavras e elaborado de forma
estruturada. Para artigos originais destacar: Background and
Objectives, Methods, Results and Conclusions. Para os relatos de casos: resumo não estruturado ou livre. Para artigos
de revisão destacar: Background and Objectives, Contents
e Conclusions. Para todos os manuscritos indicar cinco (5)
descritores em inglês, listados pela National Library of Medicine (MeSH - Medical SubjectHeadings). Consultar no site:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
4. Autores
I. Nome científico de cada autor;
II. Afiliação institucional `a qual deve ser creditado o trabalho
(quando houver, indicar departamento, escola, Universidade);
III. Cidade, estado, país
IV. Nome, endereço, telefone e e-mail do autor correspondente;
IV

5. Fontes de auxilio à pesquisa
6. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
Todos os estudos que envolvam coleta de dados primários
ou relatos clínico-cirúrgicos sejam retrospectivos, transversais ou prospectivos, devem indicar, na página de rosto, o número do projeto e nome da Instituição que forneceu o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. As pesquisas em seres
humanos devem seguir a Declaração de Helsinque, consulta
no site: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
index.html
7. Declaração dos conflitos de interesses de todos os autores
A página de rosto deve conter a declaração de conflitos de
interesse de todos os autores (mesmo que esta seja inexistente). Para maiores informações consulte o site: http://www.
wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical-journals
Os Formulários para Declaração de Conflitos de Interesse estão disponíveis em: http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf
8. Número do registro dos Ensaios Clínicos em uma base de
acesso público
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica respeita as políticas da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE - International Committee of Medical Journal
Editors) para registro de estudos clínicos, reconhecendo a
importância dessas iniciativas para a divulgação internacional de informações sobre pesquisas clínicas com acesso
aberto. A partir de 2012 terão preferencia para publicação
manuscritos ou estudos registrados previamente em uma
Plataforma de Registros de Estudos Clínicos que atenda aos
requisitos propostos pela OMS e ICMJE. A lista de Plataforma de Registros de Estudos Clínicos se encontra no site:
http://www.who.int/ictrp/en da International Clinical Trials
Registry Plataform (ICTRP).
No Brasil temos o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(ReBEC), que é uma plataforma de acesso livros pra registro
de estudos experimentais e não experimentais realizados em
seres humanos, em andamento ou finalizados, por pesquisadores e pode ser acessada no site: http://ensaiosclinicos.
gov.br.
O numero de registro do estudo deve ser publicado ao final
do resumo.
9. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Os pacientes tem direito à privacidade que não deve ser
infringida sem o consentimento livre e esclarecido. Identificação de informação, incluindo iniciais do nome do paciente, numero de registro no hospital, não deve ser publicada
através de descritos no texto, fotos ou qualquer outra modalidade, a menos que seja essencial esta informação para
propósitos científicos e o paciente ou seu responsável tem
que assinar o TCLE por escrito para que o manuscrito seja
publicado.
ESTRUTURA DOS ARTIGOS
Artigos originais
Deve conter as seguintes seções:
a) Introdução: sucinta, citando apenas referências estritamente pertinentes para mostrar a importância do tema e
justificar o trabalho. Ao final da introdução, os objetivos do
estudo devem ser claramente descritos.

b) Métodos: descrever a população estudada, a amostra e os
critérios de seleção; definir claramente as variáveis e detalhar
a análise estatística; incluir referências padronizadas sobre os
métodos estatísticos e informação de eventuais programas
de computação. Procedimentos, produtos e equipamentos
utilizados devem ser descritos com detalhes suficientes para
permitir a reprodução do estudo. É obrigatória a inclusão de
declaração de que todos os procedimentos tenham sido
aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da instituição a
que se vinculam os autores ou, na falta deste, por um outro
comitê de ética em pesquisa indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde.
c) Resultados: devem ser apresentados de maneira clara,
objetiva e em sequência lógica. As informações contidas em
tabelas ou figuras não devem ser repetidas no texto.
d) Discussão: deve interpretar os resultados e compará-los
com os dados já descritos na literatura, enfatizando os aspectos novos e importantes do estudo. Discutir as implicações dos achados e suas limitações, bem como a necessidade de pesquisas adicionais.
e) Conclusões:devem ser apresentadas no final da discussão, levando em consideração os objetivos do trabalho. Relacionar as conclusões aos objetivos iniciais do estudo, incluir
recomendações, quando pertinentes.
Artigos de revisão
Não obedece a um esquema rígido de seções. Sugere-se
uma introdução breve, em que os autores explicam qual a
importância da revisão para a prática profissional. Não é necessário descrever os métodos de seleção e extração dos
dados, passando logo para a sua síntese, que, entretanto,
deve apresentar todas as informações pertinentes em detalhe. A seção de conclusões deve correlacionar as ideias
principais da revisão com as possíveis aplicações clínicas,
limitando generalizações aos domínios da revisão.
Artigos de revisão sistemática
Por meio da síntese de resultados de estudos originais,
quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta
específica e de relevância para a saúde. Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que foram incluídos
na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos
resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou
não ter meta-análise).
Relatos de caso
a) Introdução: apresenta de modo sucinto o que se sabe a
respeito da doença em questão e quais são as práticas de
abordagem diagnóstica e terapêutica, por meio de uma breve, porém atual, revisão da literatura.
b) Relato(s) do(s) caso(s): o caso é apresentado com detalhes
suficientes para o leitor compreender toda a evolução e seus
fatores condicionantes.
c) Discussão: apresenta correlações do(s) caso(s) com outros
descritos e a importância do relato para a comunidade, bem
como as perspectivas de aplicação prática.
REFERÊNCIAS
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica adota as
normas de Vancouver para referência dos artigos e a apresentação deve estar baseada no formato proposto pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE http://
www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html),
conforme os exemplos abaixo.

Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo
com o estilo apresentado pela List of Journal Indexed in Index
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CITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS NO TEXTO
As citações devem ser feitas em números sequenciais, sobrescritos, iniciando-se sempre em um (1).
Exemplos:
Todas estas definições estão de acordo com o fluxograma
publicado no Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) (1).
A lista de espera para realização de um transplante renal no
ano de 2011, no Brasil, foi quase seis vezes maior do que
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ABREVIATURAS E SIGLAS
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FIGURAS E TABELAS
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em algarismos arábicos na ordem em que foram citados no
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uma ilustração. Sinais gráficos e siglas utilizadas nas tabelas
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de outro trabalho.
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