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METODOLOGIA



Métodologia pode ser dividida em 
duas partes:

1 – Amostra

2 - Procedimento



AMOSTRA



Amostra deve incluir:

1 – Tipo de estudo

2 – Período da amostra

3 – Local da amostra

4 – Tipo de amostra

5 - Critérios de inclusão e exclusão

6 – Amostragem

7 – Aprovação da Comissão de Ética



Tipo de Estudo

Prospectivo

Retrospectivo

Experimental

Revisão Bibliográfica



Período da amostra:

Ex:  janeiro de 2015 à dezembro de 2019

Local da amostra:
Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital.....

Hospital Nossa Senhora ...

e/ou

Clinica privada..........



Tipo de Amostra: pacientes

PROSPECTIVO - RETROSPECTIVO

Crianças vitimas de queimaduras por alcool entre 
01 e 12 anos

Pacientes submetidos a dermolipectomia pela 
técnica do T invertido

Pacientes submetidas a reconstrução imediata 
com expansores de tecidos



Tipo de Amostra: animais

EXPERIMENTAL

Ex: Ratos adultos com da raça Sprague Dawley, 
pesando entre 200 e 250g, dividido em dois 

grupos, sendo um controle e outro para avaliação



Tipo de Amostra: cadáveres

Avaliação da espessura do músculo glúteo 
em cadáveres de adultos entre 20 e 50 anos 

do sexo feminino



Tipo de Amostra: revisão bibliográfica

Descrever as principais fontes de base de dados:

Pubmed

Lilacs

Medline

Scielo

Cochrane Library



Tipo de Amostra: questionários

Questionários validados pela comunidade 
científica:

1 – Breast – Q : avaliar qualidade de vida pós 
mastectomia e reconstrução ou pós mastoplastia

redutora

2 – WHOQOL-BREF: avalia os domínios físicos, 
psicológico, social e ambiental do sujeito



Critérios de Inclusão

Critérios de seleção para que a amostra seja 
representativa da população.

Tem que estar relacionada ao objetivo

Detalhar a fonte e os critérios de recrutamento



Critérios de Inclusão = exemplos

1 – Pacientes com úlcera plantar devido a hanseníase

2 – Crianças vítimas de queimaduras por alcool

3 – Pacientes com implantes subfácial

3 – Animais mantidos com a mesma alimentação

4 – Revisão: Estudos descritivos retrospectivos

5 – Artigos em língua portuguesa e inglesa

6 – Questionários: Pacientes com reconstução imediata 
sem radioterapia



Critérios de Exclusão = exemplos

1 – Pacientes com úlcera plantar traumático

2 – Crianças vítimas de queimaduras por chama

3 – Pacientes com inclusão submuscular

3 – Animais mortos antes do período estipulado para 
avaliação

4 – Revisão: Estudos de relato de caso

5 – Artigos em língua espanhola

6 – Questionários: Pacientes com reconstução imediata 
submetidas a radioterapia no pós operatório



Amostragem

Deve ser representativa em relação ao 
objetivo do trabalho:

Total de pacientes ou de animais

Deve se evitar o viés de seleção



Consentimento livre e esclarecido

Deve ser colocado a todos os participantes do 
estudo

Deve ser claro para ser compreendido por um 
leigo

Seguir as normas da Comissão de Ética em 
pesquisa humana ou animal



PROCEDIMENTO



Procedimento: Técnica cirúrgica

Descrição do procedimento com os detalhes dos 
tempos cirúrgicos e material utilizado

(Ex: incisão no sulco mamário

Utilização de fio mononylon 5.0, drenos, etc..) 

Descrição de material utilizado e sua referência 

Ex: implante poliuretano, marca®



Procedimento: comparação entre técnicas

Descrição dos procedimento com os detalhes dos tempos 
cirúrgicos e material utilizado em cada técnica

(Ex:incisão no sulco mamário e incisão periareolar, etc..)

Descrição de material utilizado em cada técnica

e sua referência 

Ex: implante poliuretano, marca®

Implante liso, marca ®



Procedimento: equipamentos

Fabricante, material de origem.
lipoaspiração  ultrassônica com 

VASER ®

Dermátomo elétrico

Estereofotogrametria para mensuração

do volume de estruturas na face



Procedimento: exames

Utilização de exames laboratoriais ou de 
imagens no pré e pós operatório.

Exames de sangue: hemoglobina, hematócrito, 
vitamina D, .....

Exames de imagem: ultrassonografia , ressonância 
magnética,.....



Procedimento: questionários

Como, em que local e por quem

foi realizado as entrevistas



Método Estatístico

1 – Avaliação do Estatístico

2 – Avaliar a relevância do seu “n” 

em relação ao objetivo

3 – Avaliar comparações entre grupos ou 
mais de dois grupos



Obrigado !


