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COMO ELABORAR CASOS/QUESTÕES 
 
Os casos devem ser feitos no formato atual do PICQ, ou seja, uma breve 
história clínica e uma (01) pergunta sobre o diagnóstico. 
 
As questões devem ser teóricas e podem ou não estar relacionadas ao caso 
enviado. 
 
É necessário que o colaborador envie no mínimo um caso e uma questão. 
 
Acompanha o caso e a questão o handout com bibliografia (conforme padrão 
do Jornal Brasileiro de Patologia). O handout deve ser feito respondendo todas 
as assertivas das questões. 
  
 

Questões: 
 
Usar como base os livros textos clássicos e na questão de atualização, uso 
livre da internet e tudo mais que tiver de atualizado. 
Uniformizar a maneira de formular questões – ver manual de elaboração de 
Provas do MEC (anexo). 
Sempre e nunca – não usar nas alternativas das questões. 
Alternativas sempre com letras minúsculas. 
 
Digitar todos os textos no Word – fonte Arial 12 – configurar página – sup. 2, 
inf. 2, esq. 2, dir. 2, cabeçalho 1,7, rodapé 1,7. Parágrafo – alinhamento 
justificado, espaçamento 0, depois 0, entrelinhas exatamente 17 pt. Papel letter 
– retrato.  
 
Usar o modelo da SBP – se possível digitar sobre o mesmo mantendo o 
modelo do padrão das questões. 
Ao final de toda alternativa usar ponto. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
Questão 1: O melhor diagnóstico para o presente caso é: 
 

Uniformizar os termos usados: 
Histopatologia – não usar histologia. 
Citopatologia – não usar citologia. 
Imuno-histoquímica  
“in situ”- usar entre aspas. 
Citoqueratina e queratina – não usar citoceratina nem ceratina. 
Cuidado com o uso do hífen.  
Invasor no lugar de invasivo. 
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Evitar neologismos e palavras inglesas. Exemplo: screnning, usar 
rastreamento. Em caso de uso de expressões inglesas e ou em latim usar 
escrito em itálico. 
Nome de doenças – ver o CID – desmoplásico e não desmoplástico. 
Papilífero no lugar de papilar. 

 

 
Handout: 
O handout não deve ser muito extenso – no máximo duas páginas. 
Faça o handout explicando cada questão e todas as alternativas. 
Não usar no texto: a alternativa certa é a letra D. 

 

Referências bibliográficas: 
Não usar bibliografia usar o termo Referências bibliográficas. 
Se possível usar o EndNote como padrão. Padrão a ser usado: igual ao do 
Jornal Brasileiro de Patologia. 
Mais de 3 autores usar et al. 
 


