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A	Introdução	
•  O	objetivo	da	introdução	é	estimular	o	interesse	
do	leitor	e	fornecer	informações	necessárias	para	
o	entendimento	do	resto	do	artigo.		

•  A	introdução	deve	resumir	o	problema	sendo	
abordado,	dar	uma	base	sobre	o	assunto,	discutir	
as	pesquisas	anteriores	sobre	o	tema	e	explicar	o	
que	é	feito	no	artigo,	o	porquê	e	o	como.		

•  Uma	introdução	tem,	em	geral,	de	300	a	500	
palavras,	mas	pode	ter	mais	dependendo	da	
revista	e	do	assunto.			



Como	escrever	uma		
boa	introdução	

•  Comece	a	introdução	fazendo	um	pequeno	
resumo	do	problema	abordado.	

•  Faça	uma	discussão	concisa	e	bem	estruturada	
dos	resultados	e	descobertas	de	outros	estudos	
para	que	o	leitor	entenda	o	panorama	geral	do	
trabalho.	

•  Não	conte	uma	história	completa	sobre	o	
assunto.	Cite	apenas	os	artigos	prévios	que	
tenham	relação	direta	com	o	problema	
tratado.	



•  Enuncie	o	objetivo	da	pesquisa	feita.	O	
objetivo	é	a	parte	mais	importante	da	
introdução.	

•  Estabeleça	a	significância	do	trabalho:	porque	
houve	necessidade	de	fazê-lo?	

•  Enuncie	claramente	as	hipóteses,	as	variáveis	
investigadas	e	resuma	de	maneira	concisa	os	
métodos	usados.	

•  Defina	todas	as	abreviações	e	termos	
especializados.	



Resultados	e	conclusões	na	
Introdução?	

•  Algumas	revistas	permitem	a	menção	a	
resultados	e	conclusões	na	Introdução,	mas	
outras	não.	

•  É	necessário	consultar	as	guidelines	da	revista	
ou	artigos	recentes	para	saber.	

•  Caso	permitido,	deve-se	aproveitar	a	
oportunidade:	a	repetição	dos	resultados	e	
conclusões	em	mais	de	um	ponto	do	texto	
ajuda	o	leitor	a	fixar	a	mensagem.	



•  Descreva	alguns	dos	principais	achados	ou	
contribuições	do	trabalho	e	explique	como	
eles	contribuem	para	a	grande	área	de	
pesquisa	na	qual	se	inclui	a	pesquisa	feita.	

•  Descreva	as	principais	conclusões	derivadas	
dos	resultados.	

•  Identifique	as	questões	deixadas	sem	resposta	
e	as	questões	novas	geradas	pelo	estudo.	



Introdução:	estilo	da	escrita	
•  Tenha	em	mente	quem	irá	ler	o	artigo	e	
escreva	a	introdução	direcionada	para	esse	
público.	

•  Progrida	do	geral	para	o	específico:	do	
problema	no	mundo	real	para	a	literatura	
pertinente	e,	depois,	para	a	pesquisa	feita.	

•  Escreva	no	tempo	presente,	com	exceção	da	
descrição	daquilo	que	foi	feito	ou	descoberto	
no	estudo	relatado	no	artigo,	que	deve	ser	
escrito	no	passado.	



Exemplos	de	introduções	





Adequate vitamin D is essential for normal human growth and development, whereas vitamin D deficiency 
compromises longterm health and increases the risk of chronic disease (1). Health outcomes of severe vitamin D deficiency 
include rickets, osteoporosis, osteomalacia, increased risk of fracture, and tooth loss (1). Recent studies indicate that vitamin 
D insufficiency (less severe than deficiency) is associated with a wide range of illnesses and chronic conditions, including 
type 1 diabetes mellitus, hypertension, multiple sclerosis, and several types of cancers, such as breast, colon, and prostate 
cancer (1, 2). Thus, vitamin status has far greater implications for health than has been previously acknowledged. 

Obesity, defined as an elevated bodymass index (BMI; in kg/m2), is associated with a lower concentration of 25-
hydroxyvitamin D [25(OH)D] and a higher concentration of parathyroid hormone (PTH) in adults (3). According to the 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES; 1999–2000), 17.1% of children and adolescents were obese 
based on a BMI at or above the 95th percentile (4). Peak bone mass is attained during pubertal skeletal growth (5, 6), a 
period of time that has been associated with increased risk of vitamin D deficiency (7). In studies of obese adolescents in the 
United States, vitamin D deficiency has been correlated with greater weight and elevated BMI (7–10). However, specific data 
on the relation between vitamin D status and body fat indexes in this age group are lacking. Given the significance of bone 
mass accretion during adolescence and the prevalence of obesity, identification of factors associated with vitamin D status 
among obese adolescents is critical.  

Body composition and skeletal growth are especially dependent on the interplay between the growth hormone (GH) 
axis and sex-steroid hormones during puberty (11). GH affects nitrogen and acid-base balance via an increase in hepatic 
glutamate production (12) and is implicated in the insulin resistance of puberty (13). However, evidence indicates that 
obesity may be characterized by a disruption in hormonal and nutrient metabolism: visceral fat has been associated with 
increased insulin resistance and progressive insulin insufficiency (13–15) and with anomalies in the GH axis [lower GH, 
normal insulinlike growth factor I (IGF-I) and IGF binding protein-3 (IGFBP-3), but lower IGFBP-1] (16) and the thyroid 
hormone axis [higher thyrotropin (TSH) and higher conversion of thyroxine (T4) to triiodothyronine (T3)] (17), whereas total-
body fat mass (FM) has been characterized by higher leptin concentrations (18) and alterations in leucine metabolism (19). 
Therefore, the association of body fat indexes with vitamin D status may be dependent on these hormonal and nutrient 
factors. In addition, season, sex, race, diet, physical activity, height measures, and Tanner stage have been proposed as 
possible covariates of the association of body fat and 25(OH)D (8, 10, 20–23). The objective of this study was to identify 
factors associated with vitamin D status and deficiency and to further evaluate the relation of body fat indexes to vitamin D 
status and deficiency among obese adolescents. 

487 palavras. Objetivo na última frase (em vermelho). Sem resultados ou 
conclusões. Observe a estrutura da narrativa, indo do geral para o particular. 

  





Calcineurin (CN) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein phosphatase, perhaps most widely known for its essential role in 
regulating cytokine expression in lymphocytes through activation of the transcription factor, nuclear factor of activated T-
cells (NFAT) (Crabtree and Olson, 2002). In peripheral tissues, CN controls the nuclear import of at least four NFAT 
isoforms (NFATs 1-4), which exhibit overlapping and distinct functions in different stages of development and inflammation 
(Horsley and Pavlath, 2002). In addition to its many beneficial functions, the CN/NFAT pathway can also give rise to 
dysfunctional cellular phenotypes and perpetuate numerous peripheral immune/inflammatory disorders when not regulated 
properly (Ferraccioli et al., 2005; Heineke and Molkentin, 2006; Kaminuma, 2008).  

 CN is also widely recognized for its abundance in brain and for its numerous beneficial and deleterious 
actions in neural cells (Groth et al., 2003; Sierra-Paredes and Sierra-Marcuno, 2008). NFATs, in contrast, have received far 
less attention for their contribution to neurological function. Recently, several reports have linked NFAT activation in nervous 
tissue to immune/inflammatory cascades commonly associated with aging and neurodegenerative disease (Fernandez et 
al., 2007; Canellada et al., 2008; Sama et al., 2008). Alzheimer's disease (AD), in particular, is associated with a strong 
neuroinflammatory response (Mrak and Griffin, 2005a; Wyss-Coray, 2006; Van Eldik et al., 2007) and recent studies 
observed an increase in hippocampal CN activity in human AD subjects and in AD model mice (Liu et al., 2005; Dineley et 
al., 2007), suggesting the possible involvement of NFATs in the disease process.  

 Previously, we discovered intense CN expression localized to activated astrocytes surrounding amyloid 
plaques in AD model mice (Norris et al., 2005). Hyperactivation of CN in astrocytes triggered the induction of numerous 
genes associated with aging and incipient AD (Blalock et al., 2003, 2004; Norris et al., 2005). Many of the identified genes 
were related to immune/inflammatory responses, again, suggesting the involvement of NFAT transcription factors. Despite 
these findings, little to no information is available regarding NFAT isoforms or NFAT signaling properties with AD. This 
information seems important from a therapeutic standpoint, in that the selective inhibition of NFAT activity may be 
associated with a more favorable toxicity profile, relative to classic CN inhibitors (at least in animal models) (Noguchi et al., 
2004).  

 In the present work, we provide some of the first evidence that different NFAT isoforms are recruited to 
hippocampal nuclear compartments at different stages of cognitive dysfunction associated with AD. A wave of NFAT1 
activation occurred relatively early in cognitive decline, but then fell to below normal control levels as dementia and AD 
worsened. Conversely, NFAT3 exhibited a clear nuclear bias in the later stages of dementia that corresponded directly to 
soluble amyloid-β (Aβ(1-42)) levels. In primary astrocytes, NFAT activation was rapidly and robustly stimulated by oligomeric 
Aβ and contributed to Aβ-mediated neurodegeneration, indicating a causative relationship between amyloid toxicity and 
NFAT signaling. Together, the results offer new insight to the molecular cascades that emerge during the progression of AD 
and suggest new therapeutic targets for the prevention of neurodegeneration and dementia.  

497 palavras. Observe que os principais resultados e conclusões são 
mencionados, assim como suas implicações.  



A	seção	de	materiais	e	métodos	

•  O	objetivo	da	seção	é	descrever	exatamente	o	
que	foi	feito:		
– Os	experimentos	feitos	e	como	eles	foram	feitos;		
– Os	equipamentos	e	materias	usados	e	como	e	
quando	eles	foram	usados.		

•  Ela	deve	fornecer	detalhes	suficientes	para	
que	os	resultados	possam	ser	verificados	e	o	
estudo	replicado	por	outros.	



Como	escrever	uma	boa	seção	de	
materiais	e	métodos	

•  Ordene	os	procedimentos	feitos.	
•  A	ordenação	pode	ser	cronológica	ou	por	tipo	
de	procedimento,	a	critério	dos	autores.		

•  Se	a	opção	for	por	tipo	de	procedimento,	as	
etapas	do	procedimento	devem	ser	descritas	
de	maneira	cronológica.		

•  Use	subtítulos	se	necessário.		



•  Para	descrever	o	que	foi	feito,	use	o	tempo	
passado.		

•  Por	exemplo:	“The	sample	was	incubated	at	
37°C	for	3	days”.	



•  Descreva	o	desenho	experimental	claramente,	
incluindo	as	hipóteses	testadas,	as	variáveis	
medidas,	o	número	de	repetições	dos	
experimentos	,	os	grupos	controle,	os	
tratamentos,	etc.		

•  Explique	porque	cada	procedimento	foi	feito.	
•  Pode-se	fazer	referência	a	um	artigo	
publicado	como	uma	alternativa	à	descrição	
de	um	procedimento	muito	longo.	



•  Identifique	a	origem	de	qualquer	tipo	de	
equipamento,	software,	enzima,	organismo	
ou	cultura	que	tenha	um	fornecedor	particular	
e	que	tenha	tido	papel	crítico	na	realização	
dos	experimentos.	

•  Descreva	em	detalhe	qualquer	modificação	
feita	em	um	equipamento	ou	qualquer	
equipamento	construído	especificamente	
para	o	estudo	e,	caso	pertinente,	forneça	
ilustrações	das	modificações.	



•  Explique	de	forma	quantitativa	as	medidas	
feitas	e	inclua	as	fontes	de	erros	
experimentais.	

•  Use	o	sistema	métrico.	
•  Descreva	as	datas	e	os	locais	onde	os	estudos	

de	campo	foram	feitos,	incluindo	as	
características	físicas	e	biológicas	dos	locais	
caso	pertinentes	para	os	objetivos	do	estudo.		



•  Descreva	os	testes	estatísticos	e	as	
comparações	feitas	entre	grupos.	

•  Métodos	estatísticos	comuns	e	conhecidos	
devem	ser	mencionados	sem	comentários.		

•  Métodos	avançados	ou	pouco	comuns	
podem	precisar	de	uma	citação	bibliográfica.	



•  Identifique	os	grupos	usando	os	nomes	da	
variável	medida	ou	do	tratamento	usado,	ao	
invés	de	usar	nomes	genéricos	ambíguos	ou	
números.	

•  Por	exemplo,	use		"healthy	donors"	ao	invés	
de	"group	1".	

•  Caso	exigido	pela	revista,	mencione	a	
aprovação	do	estudo	pelo	comitê	de	ética	
relevante	e	que	houve	consentimento	por	
parte	dos	sujeitos	voluntários.	



•  Revise	a	seção	após	a	escrita	para	certificar-
se	de	não	ter	omitido	nada	que	seja	
importante.	

•  Em	particular,	certifique-se	de	não	ter	
mencionado	alguns	resultados	junto	com	os	
procedimentos.	

•  Depois	de	escrever	a	seção	de	materiais	e	
métodos,	mostre-a	a	um	colega	e	pergunte	
se	ele	teria	dificuldade	em	repetir	o	estudo.	



Exemplo	

•  Observe	a	estrutura:	uso	de	subtítulos;	
descrição	detalhada	dos	procedimentos	no	
tempo	passado;	caracterização	das	amostras	e	
dos	testes	estatísticos;	identificação	dos	
fornecedores	dos	equipamentos;	explicação	
do	porquê	do	experimento	(em	itálico);	
ilustração	(Fig.	3)	do	procedimento.			







A	seção	de	resultados	

•  O	propósito	dessa	seção	é	apresentar	os	
principais	resultados	da	pesquisa	sem	
interpretar	seu	significado.		

•  Ela	não	pode	ser	combinada	com	a	seção	de	
discussão,	a	menos	que	a	revista	assim	o	
permita.		



Como	escrever	uma	boa		
seção	de	resultados	

•  Determine	que	resultados	apresentar	de	
acordo	com	sua	relevância	para	as	questões	
colocadas	na	introdução,	independentemente	
de	apoiarem	ou	não	a(s)	hipótese(s).	

•  Determine	como	cada	resultado	fica	melhor	
apresentado:	em	forma	de	texto,	figuras,	
gráficos	ou	tabelas.	



•  Organize	os	resultados	de	acordo	com	um	
dos	seguintes	critérios:		
	(a)	ordem	dos	procedimentos	descritos	na	seção	
de	materiais	e	métodos;	
	(b)	ordem	de	importância,	do	mais	importante	
para	o	menos	importante.		

•  Dentro	de	cada	parágrafo,	siga	sempre	do	
resultado	mais	importante	para	o	menos	
importante.	



•  Os	resultados	devem	ser	descritos	no	tempo	
passado.	

•  O	texto	deve	complementar	as	figuras	e	
tabelas	e	não	repetir	a	mesma	informação	
contida	nelas.		



•  Explicite	claramente	os	valores	das	
magnitude	das	grandezas	e	das	diferenças	
entre	grupos.		

•  Expresse	a	variação	de	uma	variável	de	um	
grupo	para	outro	em	termos	percentuais	ao	
invés	de	por	valores	absolutos.	

•  Resuma	as	análises	estatísticas	e	dê	o	valor	P	
para	todas	as	análises	importantes.	



Exemplo	

•  Observe	a	divisão	em	subseções	e	a	linguagem	
direta	e	clara	usada	para	reportar	(no	tempo	
passado)	os	resultados.		

•  Note	a	apresentação	dos	dados	quantitativos	
com	suas	unidades	e	testes	estatísticos.		





A	seção	de	discussão	

•  Deve	apresentar	as	interpretações	e	opiniões	
dos	autores,	explicar	as	implicações	dos	
resultados	e	fazer	sugestões	de	pesquisas	
futuras.		

•  Sua	principal	função	é	responder	às	questões	
postas	na	introdução,	explicando	como	os	
resultados	apoiam	essas	respostas	e	o	que	elas	
acrescentam	ao	conhecimento	sobre	a	área.		

•  A	discussão	é	o	coração	do	artigo	e,	em	geral,	
precisa	de	várias	tentativas	para	ficar	pronta.		



•  A	organização	da	discussão	é	importante.		
•  A	parte	do	esboço	dedicada	a	ela	deve	ser	
muito	bem	estruturada.		

•  A	discussão	deve	fornecer	um	comentário	
sobre	os	resultados	e	não	uma	reiteração	
deles.	



•  Para	tornar	a	mensagem	clara,	a	discussão	
deve	ser	o	mais	breve	possível	mas	ao	mesmo	
tempo	deixar	bem	claro	quais	foram	as	
contribuições	do	artigo.		

•  Questões	laterais	devem	ser	evitadas,	pois	
tendem	a	obscurecer	a	mensagem	central.	

•  Deve-se	separar	o	que	foi	positivamente	
aprendido	pelo	trabalho	do	que	é	de	natureza	
mais	especulativa.		



Como	escrever	uma	boa		
seção	de	discussão	

•  Organize	a	seção	partindo	do	específico	para	o	
geral:	dos	achados	do	artigo	para	a	literatura,	
depois	para	a	teoria	e,	finalmente,	para	a	
prática	no	mundo	real.	

•  Use	os	mesmos	termos	e	o	mesmo	tempo	
verbal	(presente)	usado	na	apresentação	das	
questões	na	introdução.	



•  Repita	as	hipóteses	apresentadas	na	
introdução	que	foram	testadas	no	estudo.		

•  Responda	às	questões	feitas	na	introdução.	
•  Apoie	as	respostas	com	os	resultados.	
•  Explique	como	os	resultados	se	relacionam	
com	a	literatura,	estabelecendo	claramente	
porque	eles	são	aceitáveis	e	como	eles	são	
consistentes	ou	não	com	o	que	já	foi	
publicado	previamente	sobre	o	assunto.	



•  Comente	todos	os	resultados	relacionados	às	
questões	postas,	independentemente	de	
serem	estatisticamente	significantes	ou	não.	

•  A	sequência	com	que	se	faz	os	comentários	é	
importante.	

•  Uma	boa	estratégia	é	descrever	primeiro	
como	os	achados	respondem	às	questões	
colocadas	e	depois	citar	outros	trabalhos.	

•  Se	necessário,	faça	referências	a	uma	figura	
ou	tabela	para	enfatizar	o	relato.	



•  Defenda	suas	respostas	explicando	porque	
elas	são	satisfatórias	e	outras	não.		

•  Somente	mostrando	os	dois	lados	do	
argumento	é	que	se	consegue	tornar	a	
explicação	convincente.	

•  Discuta	e	avalie	as	explicações	conflituosas	
dos	resultados.	Isto	é	sinal	de	uma	boa	
discussão.	



•  Discuta	quaisquer	resultados	ou	descobertas	
inesperadas.	Quando	for	discutir	um	resultado	
inesperado,	comece	o	parágrafo	com	o	
resultado	e	então	comente	sobre	ele.		

•  Identifique	potenciais	limitações	e	pontos	
fracos	e	comente	sobre	sua	importância	
relativa	para	a	interpretação	dos	resultados	e	
como	podem	afetar	a	validade	dos	achados.		

•  Não	use	um	tom	defensivo	ao	identificar	as	
limitações	e	pontos	fracos.	



•  Faça	recomendações	(não	mais	que	duas)	de	
pesquisas	futuras.		

•  Não	faça	sugestões	que	poderiam	ter	sido	
feitas	facilmente	no	próprio	trabalho	do	
artigo,	pois	isso	mostraria	que	ele	poderia	ser	
melhor	explorado.	



Exemplo	

•  Observe	que	se	começa	com	uma	revisão	do	
que	foi	feito	no	estudo	e	depois	se	
mencionam	os	resultados	(começando	com	o	
principal).	Os	resultados	são	comentados	e	
comparados	com	o	que	se	conhece	na	
literatura.	O	último	parágrafo	trata	das	
limitações	do	estudo	e	dos	trabalhos	futuros.			





Outro	exemplo	

•  Note	a	maneira	de	se	escrever:	“The	results	of	
this	study	demonstrate	that	...”;	“these	data	
suggest	that	...”;	“The	present	study	extends	this	
finding...”;	“it	is	possible	that	the	effect	of	...	
would	be	different	if	...”;	“while	this	is	part	of	the	
explanation	for	...	there	was	an	effect	that	was	
independent	...”;	“It	should	be	noted	that	...”	





Exercício	
•  Selecione	as	revistas	científicas	mais	
importantes	da	sua	área,	ou	aquelas	em	que	
você	gostaria	de	publicar	um	artigo;	

•  Leia	alguns	artigos	dessas	revistas;	
•  Preste	atenção	nas	seções	dos	artigos	
(introduções,	métodos,	resultados	e	
discussões).	

•  Tente	verificar	se	elas	estão	mais	ou	menos	de	
acordo	com	as	sugestões	dadas	nesta	aula.	


