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RESUMO, INTRODUÇÃO E OBJETIVO



PROJETO DE PESQUISA - TEMA

• Frequentemente surge à partir de uma dúvida

• Formulação de uma hipótese

• Busca uma resposta ou solução

Rhodes M. How to undertake a research project and write a scientific paper. Ann R Coll Surg Engl 2012; 94(5):297-9.



PROJETO DE PESQUISA - TEMA

• O trabalho designado ao Exame de 

Ascensão a Membro Titular da SBCP deve 

versar sobre temas de Cirurgia Plástica

• Deve demonstrar qualificação, atualização, 

vivência e experiência pessoal do 

candidato

Edital do exame para ascenção a membro titular 2020. Disponível em: http:// www.cirurgiaplastica.org.br.



• Pesquisa na literatura médica

• Estudo dos artigos publicados sobre o tema

• Busca por aspectos bem estabelecidos (consolidados) e por aspectos duvidosos

• Desenho do projeto

PROJETO DE PESQUISA - INÍCIO

Rhodes M. How to undertake a research project and write a scientific paper. Ann R Coll Surg Engl 2012; 94(5):297-9.



REDAÇÃO DO TRABALHO

• Linguagem formal

• Selecionar melhores palavras

• Frases objetivas e sem duplo sentido

• Sequência lógica de idéias

Rhodes M. How to undertake a research project and write a scientific paper. Ann R Coll Surg Engl 2012; 94(5):297-9.

Lin PY, Kuo UR. A guide to write a scientific paper for new writers. Microsurgery 2012;32(1):80-5.



TRABALHO CIENTÍFICO – ESTRUTURA BÁSICA

• Título

• Resumo / Abstract / Descritores

• Introdução

• Método (Materiais e Método ou Pacientes e Método)

• Resultados

• Discussão

• Conclusão

• Referências



EDITAL 2020

3.2.4 – O trabalho científico devera ́ estar de acordo com as normas da Revista Brasileira de 

Cirurgia Pla ́stica http://www.rbcp.org.br/instructions-for-authors e devera ́ apresentar os 

seguintes itens: Título, 

Introduc ̧a ̃o, Objetivo, Me ́todos, Resultados (com documentac ̧a ̃o fotogra ́fica (pre ́, per e pós), 

esquemas, tabelas e gra ́ficos), Discussa ̃o, Conclusa ̃o, Refere ̂ncias (atualizadas; sera ̃o valorizadas 

as refere ̂ncias nacionais) e Resumo (em verna ́culo e em ingle ̂s). 

EXAME PARA ASCENSA ̃O A MEMBRO TITULAR 

Edital do exame para ascenção a membro titular 2020. Disponível em: http:// www.cirurgiaplastica.org.br.



RESUMO

• Seção de grande importância

• Desperta o interesse pela leitura do artigo completo

• Número limitado de palavras (100-250)

• Estruturado ou Não-Estruturado

• Deve conter informações concisas em sentenças curtas

Lin PY, Kuo UR. A guide to write a scientific paper for new writers. Microsurgery 2012; 32(1):80-5.



RESUMO ESTRUTURADO

• É o tipo de resumo utilizado nos trabalhos de Ascensão a Membro Titular

• Deve conter: Introdução, Método, Resultados e Conclusões

• No máximo 250 palavras

• Descritores: entre 5 (cinco) e 10 (dez), que definam o assunto do trabalho

• Devem ser baseados no DeCS (Descritores em ciências da saúde), disponível 

em http://www.decs.bvs.br

Instruções aos autores. Disponível em: http://www.rbcp.org.br



INTRODUÇÃO

• Breve revisão da literatura essencial ao trabalho

• Apresentar a atual perspectiva

• Apresentação do problema, salientando as “lacunas” existentes na 

literatura e demonstrando a relevância do estudo

• Apresentar da hipótese estudada



INTRODUÇÃO

• Introdução do assunto:



INTRODUÇÃO

• Referências importantes da literatura:



INTRODUÇÃO

• Relevância do estudo e lacunas da literatura:



OBJETIVO

• Deve descrever a finalidade do trabalho de forma clara e objetiva


