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Resumo
O resumo tem a finalidade de facilitar ao leitor a localização de artigos de seu interesse. O
resumo deve ter até 150 palavras. O resumo em inglês deve corresponder ao resumo em
português e também conter até 150 palavras. O Resumo de um Estudo Experimental deve conter
os seguintes subtítulos: Objetivos, Método (sujeitos/participantes, principais instrumentos,
procedimento), Resultados e Discussão. O Resumo de uma Revisão deve incluir: Objetivos,
Método da revisão (banco de dados, período pesquisado, principais palavras-chave), Resultados
e Discussão. O resumo de um Estudo Conceitual deve incluir: Objetivo (tópico tratado em uma
frase), importância da tese ou construto sob análise, fontes usadas (observação feita pelo autor,
literatura publicada) e conclusões. O resumo de Relatos de Caso deve incluir: Objetivo
(descrição em uma frase do caso ou a técnica), Importância do tema, Descrição da clínica ou
tratamento e Conclusões.
Palavras-chaves: Palavra chave 1; Palavra chave 2; Palavra chave 3; Palavra chave 4; Palavra
chave 5.

Abstract
O resumo tem a finalidade de facilitar ao leitor a localização de artigos de seu interesse. O
resumo deve ter até 150 palavras. O resumo em inglês deve corresponder ao resumo em
português e também conter até 150 palavras. O Resumo de um Estudo Experimental deve conter
os seguintes subtítulos: Objetivos, Método (sujeitos/participantes, principais instrumentos,
procedimento), Resultados, Discussão. O Resumo de uma Revisão deve incluir: Objetivos,
Método da revisão (banco de dados, período pesquisado, principais palavras-chave), Resultados
e Discussão. O resumo de um Estudo Conceitual deve incluir: Objetivo (tópico tratado em uma
frase), importância da tese ou construto sob análise, fontes usadas (observação feita pelo autor,
literatura publicada) e conclusões. O resumo de Relatos de Caso deve incluir: Objetivo
(descrição em uma frase do caso ou a técnica), Importância do tema, Descrição da clínica ou
tratamento e Conclusões.
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Título da Introdução (centralizado, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Tem a função de apresentar o conhecimento necessário que fundamente o objetivo da pesquisa.
A introdução identifica os temas principais que serão examinados, as referências importantes
sobre o assunto e explicita o objetivo do estudo. Deve identificar claramente a importância do
problema e porque o estudo em questão é necessário. Sugere-se finalizar evidenciando qual é o
problema ou objetivo da pesquisa. A cada nova seção, ou subseção do manuscrito o primeiro
parágrafo deverá vir sem recuo. Os demais parágrafos devem iniciar com o recuo de um tab.
Tem a função de apresentar o conhecimento necessário que fundamente o objetivo da
pesquisa. A introdução identifica os temas principais que serão examinados, as referências
importantes sobre o assunto e explicita o objetivo do estudo. Deve identificar claramente a
importância do problema e porque o estudo em questão é necessário. Sugere-se finalizar
evidenciando qual é o problema ou objetivo da pesquisa.
Tem a função de apresentar o conhecimento necessário que fundamente o objetivo da
pesquisa. A introdução identifica os temas principais que serão examinados, as referências
importantes sobre o assunto e explicita o objetivo do estudo. Deve identificar claramente a
importância do problema e porque o estudo em questão é necessário. Sugere-se finalizar
evidenciando qual é o problema ou objetivo da pesquisa.

Método (centralizado, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Deve oferecer todos os detalhes que permitam a replicação do estudo. Quando pertinente,
descreve os participantes, os materiais ou instrumentos utilizados, as variáveis dependentes e
independentes definidas operacionalmente, como os dados foram colhidos, quais
procedimentos foram realizados e uma descrição detalhada do plano experimental. Análise
Estatística (em caso de uso): Descrever como a análise foi realizada e o nível de significância
utilizado. Embora haja diferenças em função do tipo de pesquisa, tipicamente abrange os
seguintes subtópicos:

Participantes (Título alinhado à esquerda, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Descrição clara e precisa das características dos participantes do estudo. O importante é
caracterizar os participantes, evitando identifica-los. Quando o estudo tem como objeto
documentos ou estudo é bibliográfico, em vez de participantes, o título da sessão mais adequado
seria fontes de informação.

Ambiente (Título alinhado à esquerda, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Descrição do ambiente, contexto ou local no qual foi realizado o estudo. Informar, em especial,
características centrais que possam constituir variáveis intervenientes ao estudo.
Materiais e instrumentos (Título alinhado à esquerda, em negrito, com maiúsculas e
minúsculas)
Descrever que materiais e instrumentos foram utilizados na realização do estudo.

Procedimento (Título alinhado à esquerda, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Descrever desde os procedimentos para avaliação ética do projeto (quando necessário, informar
a aprovação no comitê de ética em pesquisa com humanos ou animais da instituição na qual o
estudo foi realizado), o procedimento de seleção dos participantes ou fontes de informação, os
procedimentos de coleta, organização, tratamento, análise e interpretação de dados.

Resultados (centralizado, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Descrever os achados pertinentes em relação aos objetivos do estudo. Texto não deve repetir
informações que constem nas tabelas e figuras. Figuras e tabelas só devem ser inseridos no
texto após terem sido citadas no corpo da descrição. Inserir o título em caixa alta: “INSERIR
FIGURA X (OU TABELA) AQUI” no local em que figuras e tabelas devem ser inseridas na
editoração final do trabalho. As figuras e tabelas devem ser inseridas ao final do texto, pois
serão inseridas no corpo do trabalho pelo diagramador no final do processo de editoração.

Discussão (centralizado, em negrito, com maiúsculas e minúsculas)
Interpretar os achados e compará-los à literatura científica existente. Deve descrever os pontos
forte e as limitações do estudo. Finalizar descrevendo os principais achados e contribuições do
estudo. As conclusões devem estar solidamente apoiadas nos resultados do estudo.
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