
Assuntos gerais

Caso clínico

Quiz

Para enviar seu artigo utilize o formulário localizado no final desta página.

Existem 3 categorias de dos posts

Revisão de um tema específico sobre alguma patologia ou tratamento.

Apresentação de um caso clínico seguido de uma breve revisão de literatura.

Pergunta de múltipla escolha sobre uma imagem, vídeo ou caso clínico de
relevância associada à breve revisão de literatura sobre o assunto. Deve conter uma
imagem ou vídeo associado a informações clínicas, uma pergunta com  5 alternativas
com a resposta correta destacada além de um comentário/revisão que será mostrado
após o leitor  responder a questão.

Se houver dúvida sobre o formato do artigo a ser escolhido sugerimos navegar pelos
artigos já publicados no site em cada categoria para orientação.

Escolha dos assuntos

Os posts do Endoscopia Terapêutica focam em tópicos bem específicos, diferindo por
exemplo, de um capítulo de livro. Vamos citar o Esôfago de Barrett como exemplo. Um
post do Endoscopia Terapêutica seria: como fazer a vigilância do EB? Ou, como fazer a
cromoscopia no EB?
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ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS



Ideal textos ao redor de 500-800 palavras. Textos com mais de 1200 palavras
geralmente ficam cansativos.
É importante dividir o texto em subtítulos para deixa-lo com uma disposição visual
mais agradável e organizada, para uma leitura mais fluida e dinâmica.
Parágrafos não devem ser muito longos. É preferível que sejam feitas as quebras dos
parágrafos longos, facilitando assim a leitura e a busca da informação pelo leitor.
Uso de bullets é fortemente encorajado.
Uso de imagens e vídeos para ilustrar o conteúdo é fundamental. As imagens devem
pertencer ao autor. Não pode ser utilizado nenhum tipo de material protegido por
direitos autorais. Nenhum tipo de informação sobre o local de realização, data ou
dados que possam identificar o paciente podem estar presente nas imagens.

O autor deve definir uma ou duas palavras-chave para seu post.
Se possível, a palavra-chave principal deve estar contida no título ou no primeiro
parágrafo do artigo, e repetida ao longo do texto. O ideal é inclui-la entre 3-5 vezes.

Imagens salvas em .png não recebem marca d’agua quando fazemos o upload.
Imagens salvas em .jpeg recebem automaticamente marca d’agua e endereço do site
quando fazemos o upload.
Podem ser enviadas em arquivos separados ou copiadas dentro do arquivo do word. 
Não serão aceitas imagens copiadas de artigos, revistas ou outras fontes sem a devida
autorização. 
Não serão aceitas imagens com identificação do paciente ou da instituição.

Tamanho do texto e organização do conteúdo

Palavras-chave

Imagens
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Duração máxima de 3 minutos.
Vídeo salvo em formato .mp4.
Narração não é obrigatória, mas é fortemente encorajada.
Os vídeos serão editados para inserir o slide inicial com o título, logo do site e o nome
do autor. Será adicionada uma marca d’água ao longo do vídeo com o nome do autor e
do site.
Todos os vídeos ficarão disponíveis abertamente no YouTube do Endoscopia
Terapêutica, salve manifestação contrária do autor do post. Nesse caso, o vídeo ficará
no YouTube como não listado, e só será visualizado através do post do site.

Os artigos recebidos serão avaliados pela equipe editorial.  
A decisão sobre a aceitação ou rejeição será enviada através do e-mail fornecido na
submissão. 
Máximo de 2 autores.

Vídeos

Informações gerais
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