US QUIZ OF THE MONTH
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
US Quiz of the Month presents one or more striking ultrasound images in
Gastroenterology that are meant to be a didactic challenge to readers. The clinical case
is presented as unknown, with the diagnosis hinging on the correct interpretation and
integration of the image and clinical data. Each month a new case is presented.
Manuscript must be sent as a Microsoft Word document
to usquiz@grupuge.com.pt and must follow the instructions below:
• Title: title cannot reveal diagnosis.
• Authors: maximum 5 authors. provide authors’ name and filiation.
• Structure: Case description; Multiple choice question (5 choices); Discussion;
References.
• Word Count: maximum 600 words, excluding figure and video legends and
references.
• Figures/Videos: maximum 4 images and/or 1 video. Figure and video legends are
required. Figures must be submitted as separate attachments in JPEG or TIFF formats
(minimum 150 PPI resolution) and videos must be submitted as separate attachments
in MOV or MO4 formats.
• References: maximum 6 references. References should be cited according to the
Vancouver reference style.

PRÉMIO MELHOR “US QUIZ OF THE MONTH”
REGULAMENTO
O Prémio “Melhor US Quiz of the Month”, da responsabilidade do GRUPUGE, destina-se
a premiar o melhor US Quiz of the Month publicado, em cada ano, no site oficial do
GRUPUGE (https://www.spg.pt/grupuge.pt).
1. NATUREZA DO PRÉMIO:
Ao vencedor do prémio “Melhor US Quiz of the Month” será oferecida uma inscrição
num congresso internacional de ecoendoscopia, designadamente no EURO EUS.
2. DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO PRÉMIO:
O Prémio “Melhor US Quiz of the Month” será entregue no decurso da Semana Digestiva
de cada ano.
3. CANDIDATOS:

Serão candidatos ao Prémio “Melhor US Quiz of the Month”, os 12 US Quiz of the
Month aceites para publicação no site do GRUPUGE nos meses de Maio do corrente
ano a Abril do ano seguinte.
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Os critérios a serem avaliados pelo júri incluem:
a) Originalidade;
b) Relevância Clínica;
c) Rigor Científico;
d) Qualidade Iconográfica.
Cada um dos critérios será classificado de 0-5 pontos, completando um total de 20
pontos
5. JÚRI DE ATRIBUIÇÃO:
O Júri, formado por 4 elementos, é nomeado anualmente pela Direcção do GRUPUGE.
6. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO:
Os pedidos de informação poderão ser enviados para o
email: usquiz@grupuge.com.pt ou geral@grupuge.com.pt.
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