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O eOftalmo é uma publicação científica trimestral, bilíngue (português 
e inglês), do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), destinada a 
oftalmologistas e outros profissionais da saúde. No escopo tem como objetivo 
publicar artigos de casos clínicos além de outros como revisão da literatura, de 
atualização, etc.

Lembrando da vocação educativa do CBO e tendo em vista a missão do 
eOftalmo de estimular estudantes, profissionais e gestores da área médica-
oftalmológica sobre os temas científicos de interesse da Oftalmologia e 
possibilitar o intercâmbio entre instituições de ensino, serviços de saúde e 
sociedades especializadas, percebe-se claramente a importância da publicação 
de casos clínicos.

Os relatos de casos clínicos são um meio de disseminação da informação 
médica rápida e efetiva pois atraem interesse de médicos em formação assim 
como médicos já em prática clínica pois divulgam as condutas em doenças 
diversas(1).

A revisão introdutória do caso clinico já é interessante per si sendo uma ma-
neira efetiva de rever os tópicos importantes relacionados ao caso.

Em 2013 foi feita uma proposta de padronização dos relatórios de casos clí-
nicos chamada CARE (CAse REport) com objetivo de melhorar a integridade e 
transparência desses relatos. No eOftalmo estimulamos os autores a apresentar 
casos clínicos seguindo essas recomendações pois assim teremos uma estrutura 
sólida para a aprendizagem baseada em casos na educação médica(2,3).

Como deve ser então a estrutura de um relato de caso clínico? 

Recomenda-se ter no máximo 2000 palavras e deve ter introdução, detalha-
mento do caso, discussão e referências. Essa disposição segue a estrutura de um 
artigo científico em que a descrição do caso corresponde à seção de materiais e 
métodos. Também temos um resumo de até 200 palavras no formato estruturado, 
descritores e referências limitadas a 30. 

http://www.cbo.com.br/
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O título do relato de caso deve ser preciso, breve, 
claro, motivante ao leitor. Interessante evitar palavras 
redundantes como “relato de caso” ou “revisão de”.

A introdução deve focar o assunto e mostrar o 
mérito do relato de caso explicando o motivo da apre-
sentação. Deve conter uma revisão abrangente o sufi-
ciente da literatura que possibilite ao autor relacionar 
o contexto do caso em relação aos dados publicados 
anteriormente, mas sem ser exagerada(4).

A seguir a apresentação do caso deve descrever o 
caso cronologicamente e com dados suficientes para 
o leitor estabelecer suas próprias hipóteses sobre o 
caso. Os autores devem indicar o efeito do tratamen-
to, quaisquer efeitos imprevistos, o resultado final, 
qualquer outro tratamento proposto e o status do pa-
ciente no momento da redação do relatório.

Como é de se esperar, a seção de discussão realiza 
a comparação com dados já existentes na literatura 
publicada e são realizadas as recomendações decor-
rentes do relato do caso descrito.

A seção de conclusão deve ser sucinta e mostrar 
a aplicabilidade dos recentes conhecimentos à prática 
clínica. Como nos demais artigos científicos, a con-
clusão deve ser justificada(5).

A conclusão do relato de caso é importante e deve 
oferecer algumas recomendações para a melhoria do 
atendimento clínico. Relatos de casos são a primeira 
linha de evidência na documentação de observações 
clínicas na literatura médica(6).

A elaboração de um relato de caso clínico deve 
ser uma mistura de observação clínica, pensamento 
lógico e a habilidade criativa de atrair a atenção dos 
leitores ou fazer com que os colegas queiram saber 

mais sobre o caso específico. A preparação adequada 
do caso clínico e uma conclusão clara é essencial para 
a publicação. 

Hoje em dia considera-se um dever acadêmico 
a publicação de relatos de casos clínicos durante o 
treinamento médico, mormente durante a residência 
médica, pois muitas exigem a publicação de algum 
trabalho científico sendo o TCC (trabalho de conclu-
são de curso) um item obrigatório para a conclusão da 
residência médica.

Para além da importância acadêmica, a experiên-
cia de escrever um relato de caso também aprimora as 
habilidades de escrita dos médicos residentes prepa-
rando-os para a vida prática(6).
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