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ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA

Use a voz a%va
Use a primeira pessoa do singular ou plural.

O tempo verbal das secções material e métodos e resultados deve ser o passado.

NÃO USE FORMAS CURTAS (WE’RE, IT’S, HASN’T,…)!

A primeira vez que uma abreviatura é usada deve ser precedida pelo termo
na sua forma desenvolvida, seguido pela abreviatura entre parêntesis.

NÃO USE NO TÍTULO NEM NO RESUMO!

SOF
BP CXR

NSAIDS
PIMs

ADR
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Defina o PICO 
e avalie se é 
FINER

Feasible
Interesting

Novel 
Ethical

Relevant

Pa0ents
Interven0ons

Comparisons
Outcomes

Ú0l para escrever
o TÍTULO!

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

É importante conheceras publicações maisatuais sobre o tema.
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Resumo/abstract

What is known and why is this study needed? 

What did you do? 

What did you find? 

What does it mean? 

Introdução
(1-2 frases)

Métodos
(3-4 frases)

Resultados
(3-4 frases)

Discussão
(1-2 frases)

4 Ws

As palavras-chave/keywords devem representar o conteúdo do ar@go e ser colocadas no fim do resumo/abstract. 
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Introdução

Obje%vo(s) do estudo

Jus%ficação
da 

necessidade
do estudo

O que é
conhecido e 
desconhecid

o

Contexto
geral

EVITE INTRODUÇÕES LONGAS!
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Material e métodos

Desenho
do estudo

Seleção dos 
par2cipantes

Data 
collec2on

Data 
analysis

Como é que a amostra foi recrutada ou seleccionada; 
Critérios de inclusão e exclusão.

Exposição ou intervenção;
Medição dos Outcomes. 

Técnicas estaBs2cas.
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RESULTADOS

Use tabelas e figuras para clarificar os resultados. 

NÃO INCLUA REFERÊNCIAS NESTA SECÇÃO!

Apresente os resultados por ordem de importância. 

Se for o caso, termine com um pequeno parágrafo sobre resultados adicionais ou inesperados. 
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DISCUSSão

Interpretação dos resultados

Refira o que os seus resultados acrescentam ao que
já era conhecido sobre o tema. 

Mencione as limitações. 

Indique o que ficou por responder
e inves:gações futuras necessárias.

Descreva os principais resultados.

NÃO IGNORE RESULTADOS INCONVENIENTES OU INESPERADOS.
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CONCLUSÃO

NÃO REPITA CONCEITOS JÁ EXPRESSOS!

Mencione a importância e o significado do seu ar-go.

Responda ao(s) objeDvo(s) propostos na introdução do ar-go.

10



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Evitam o plágio

Dão credibilidade e validade
cien3fica ao trabalho

Devem ser abrangentes e atuais

Podem ser redigidas
automaticamente com os gestores

de referências bibliográficas
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SUBMissão do ARTIGO
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SUBMissão do ARTIGO
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obrigado!


