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Resumo: compartilhamento da atividade científica

•

RESUMO - componente essencial no compartilhamento da atividade científica

•

COMPARTILHAMENTO - informações, estratégias metodológicas e resultados
compartilhados entre os membros de uma COMUNIDADE CIENTÍFICA

•

REDES DE PESQUISA - troca permanente de informações e resultados que devem ser
claros e concisos

•

INTERSUBJETIVIDADE - modo compartilhado de ver o mundo pela ótica da ciência

Resumos: Desafios
•

Apresentar de forma clara e bem sucinta os objetivos, a estratégia metodológica e os
resultados da pesquisa científica

•

QUESTÃO INSTIGANTE: deve ser elaborado de forma a despertar interesse no debate e
na discussão

•

ABORDAGEM INOVADORA: que traga uma real contribuição científica e não se limite
a reproduzir conhecimentos

•

Evite apresentar mais do que 2 ou 3 resultados relevantes

•

A Discussão dos Resultados e Conclusões devem permitir NOVOS INSIGHTS!

•

O resumo é um texto de no máximo 450 palavras (sem contar título,
autores e instituição)

•

O título deve descrever concisamente a essência do assunto – até 20
palavras

•

O sistema está programado para rejeitar o resumo que exceder a estes
limites

•

O resumo somente poderá ser digitado em inglês (IV International
Symposium on Immunobiologicals/VII SACT)

•

O resumo NÃO poderá conter figuras, gráficos ou tabelas

•

O texto deverá seguir o padrão: introdução, objetivo/objetivos,
metodologia, resultados e conclusão/conclusões

• APRESENTADOR: É o responsável por fazer a apresentação oral
no dia do seminário (plenária) e no horário previsto de exposição
de pôsteres

• AUTORES: nome por extenso. Inserir no máximo 7 autores,
podendo excepcionalmente chegar até 10, desde que justificado e
aceito pela Comissão Científica. Não colocar o título dos autores:
Ex: Doutor, Professor, entre outros
• INSTITUIÇÃO: deverá ser mencionada após o nome dos autores,
conforme modelo de resumo aqui apresentado

• Redigir de forma concisa, clara e direta, com palavras
que expressem exatamente o que se deseja
comunicar, evitando a voz passiva e digressões

Alguns exemplos de voz ativa e passiva
Voz ativa: Bob writes letters (Bob escreve cartas).
Voz Passiva: Letters are written by Bob (Cartas são escritas por Bob)
Voz ativa: Bob is writing a letter (Bob está escrevendo uma carta).
Voz passiva: A letter is being written by Bob (Uma carta está sendo escrita por
Bob)

Voz ativa: Bob wrote a letter (Bob escreveu uma carta)
Voz passiva: A letter was written by Bob (Uma carta foi escrita por Bob)
Voz ativa: Bob was writing a letter (Bob estava escrevendo uma carta)
Voz passiva: A letter was being written by Bob (Uma carta estava sendo escrita
por Bob)

• Abreviaturas (Abr) e siglas (S) devem ser explicadas na primeira vez em
que a palavra aparece no texto, entre parêntesis, ou utilizando
travessões, por exemplo: Programa Nacional de Imunizações (PNI);

CIFAVI (Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e
outros Imunobiológicos); INF — Vacina influenza (fracionada,
inativada). Depois, bastam a Abr e S
• Só utilizar se as palavras aparecerem mais de uma vez no texto

•

Abreviaturas e siglas cujo significado são de
conhecimento geral não precisam ser explicadas, como
BCG, mL, mg, etc

• A Introdução é um contexto e/ou justificativa do estudo.
Deve ser sucinta, uma a três frases curtas
• Objetivo(s) deve(m) ser explicitado(s), e se for o caso em
ordem de prioridade — primário(s) e secundário(s), ou
geral(is) e específico(s)

Metodologia. Deve permitir a replicação da pesquisa por outro grupo.
Informar o tipo de estudo: randomizado, duplo-cego, prospectivo,
retrospectivo, observacional, etc. Se os desfechos podem ser mensurados,

informar: os instrumentos/métodos de mensuração, por exemplo, qual o
kit diagnóstico; quais os critérios de avaliação de imunogenicidade (por
exemplo, os pontes de corte para soropositividade e os critérios de
soroconversão) e a metodologia de análise estatística (qui-quadrado,

Fisher, teste T, por exemplo). Os intervalos de confiança e/ou níveis de
significância estatística devem ser apresentados, bem como os
denominadores (n)

Metodologia (cont). No caso de estudos de natureza
qualitativa o resumo tem a mesma estrutura de tópicos, mas
informando a estratégia metodológica adotada (grupos
focais, entrevistas semi-estruturadas, etc)

• Resultados. Devem ser informados os resultados
essenciais para a avaliação da pesquisa e derivação de
conclusões. No resumo não serão aceitas tabelas ou

figuras. O Seminário aceitará somente estudos já
realizados e concluídos no momento de sua submissão, e
assim resumos com redação do tipo “os resultados serão
apresentados” ou similares não serão aceitos

• Conclusões. As conclusões devem ser derivadas dos
resultados. Aqui deve ser incluído, caso pertinente, um
comentário sobre a relevância dos achados, as perspectivas

abertas pelo estudo, e o potencial para desenvolvimento
de novos processos ou produtos
• Palavras-chave. Devem ser fornecidas três palavras ou
expressões, por exemplo: vacina, vacina febre amarela,
eventos adversos pós-vacinais, etc.

Palavras-chave
• Evitar palavras-chave excessivamente genéricas e remotamente
relacionadas às conclusões do trabalho
• Exemplos de palavras-chave a evitar: “desenvolvimento”, “estudo”,
“pesquisa”, “testes”, “prova” “método” e outras similares, que não

permitem buscar o artigo por assunto
• Exemplo de palavras-chave adequadas: “febre amarela”; “vacina contra
febre amarela”; “vacina inativada contra febre amarela”

• Referências bibliográficas. Os resumos de temas livres
não têm referências bibliográficas, como regra geral

• Leitura sugerida: Hofmann AH. Scientific writing and

communication. New York: Oxford University Press; 2010

Exemplo de
Resumo bem
estruturado
(apresentado

no III SACT)

Modelo de resumo não

estruturado

Conteúdo!
• Coloque-se no lugar do leitor, que não é alguém do seu grupo, e
escreva pensando nele.
• O resumo precisa indicar claramente o conteúdo
• O trabalho deve agregar um conhecimento novo, ou pelo menos um

aspecto novo de um conhecimento. Não se justifica fazer um trabalho
para provar o que já se sabe

Originalidade!

• Espera-se que o trabalho seja uma contribuição criativa dos autores
para um problema a ser resolvido.

• Seja corajoso!
• O trabalho não pode ter sido publicado anteriormente em revistas ou
anais de congressos

Critérios para premiação
• Conteúdo: qualidade dos dados científicos e tecnológicos, com
resultados claros e expressivos, diretamente relacionados com a
metodologia e os objetivos propostos
• Metodologia: coerência na metodologia aplicada no trabalho e
atendimento dos requisitos de formatação exigidos para a elaboração
dos resumos
• Originalidade: que a ideia seja original e que o trabalho não tenha
sido publicado anteriormente em revistas ou anais de congressos
• Relevância: a importância do trabalho para o desenvolvimento
científico, tecnológico, produção, garantia da qualidade, gestão e
regulação, na área de imunobiológicos, e a importância para a saúde
pública brasileira
• Clareza: clareza das informações apresentadas no resumo, para
perfeito entendimento do trabalho realizado
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