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Estruturação de cada capítulo: pré-

textuais, textuais e pós-textuais

FORMATAÇÃO DA TESE 



FUNDAMENTAL 

DEFINIR 

ASSUNTO??????

Pesquisa bibliográfica, revisão 

completa da literatura



Pergunta

Continuidade de uma linha de pesquisa.

Pergunta que ainda não foi respondida.

Tema já abordado, com metodologia

inadequada.



CARACTERISTICAS DE UMA BOA 

PERGUNTA

FACTÍVEL 

INTERESSANTE

INOVADORA

ÉTICA

RELEVANTE 



FACTÍVEL

Fundamental conhecer os limites e problemas práticos 

de se estudar uma questão.

N°. Adequado de sujeitos: fazer estimativa da 

amostra

Domínio técnico: domínio e experiência para recrutar

Tempo e custos: geralmente ultrapassam, focar no 

objetivo principal e deixar os secundários

Interessante: confirmar com mentores e especialistas



CARACTERISTICAS DE UMA BOA 

PERGUNTA

INOVADORA

ÉTICA: evitar riscos e invasão de 

privacidade

RELEVANTE: imaginar os desfechos, para 

o conhecimento científico , manejo clínico, 

políticas de saúde e pesquisas futuras  



Comitê De Ética Em Pesquisa•

Consulta • com estatístico



PRODUTO DO MESTRADO

O trabalho de conclusão de curso poderá ser

apresentado na forma de produção científico

tecnológica ou processos, na forma de

relatório técnico de registro de patente,

registro de propriedade intelectual, software

ou artigo para publicação em periódico,

revisão sistemática, livro, manual.



COMO ELABORAR UMA TESE

Elementos pré- textuais

Textuais

Pós-testuais

ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARA ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE TESES



Ferreira LM et al. Orientação normativa para elaboração de teses e Apresentação de teses. 

2008.



	

COMO ESCREVER



Tese - Pesquisa 

Pesquisa sistemática sobre o assunto•



COMO ESCREVER

Artigos que interessam

Colocar nas referências

Faz resumo, que pode ser mais completo, 

incluindo frases e idéias dos autôres, pode-se 

destribuir essas idéias e frases, onde se achar 

que cabe, ex: introdução, métoso e discussão.

No final discarta-se  o que não for necessário. 



Elementos Pré-textuais

Capa•

Folha• de Rosto - Ficha Catalográfica

Folha• de Identificação

Dedicatória•

Agradecimentos•

Epígrafe•

Sumário•

Listas•

Resumo•



http://www.unifesp.br/denf/pg/linhas-de-pesquisa/capa_tese_do.pdf/view

• Azul Marinho

• Dissertação x Tese



FICHA CATALOGRÁFICA

• Palavras-chave ou descritores. 

• “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS), tradução 

do Medical Subject Headings (MeSH) da National 

Library of Medicine.

http://decs.bvs.br/•

Os assuntos deverão ser numerados seqüencialmente, •

de acordo com a relevância no texto, separados por 

ponto e espaço. O número de descritores é de no 

máximo cinco. 

http://decs.bvs.br/


Folha de identificação



• Dedicatória

– Opcional

– Pessoas sem participação direta no estudo

• Agradecimento

– Pessoas que participaram do estudo

– Cargo

– Fomento

• Epígrafe

– Opcional



Sumário•

Listas •

Pelo menos – 5 elementos

Figuras•

Tabelas•

Abreviaturas e Símbolos•











Resumo•

Estruturado–

250 – palavras



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

Castro (1976) e Bonventura (2004), sugerem que 

Ela deva ser entendida como se fosse uma 

Carta : contamos para alguem o que pretendemos 

fazer, porque fazer e como fazer. 



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

• Abranger de forma resumida

• Macro para micro

• Justificativa do Trabalho

• Redação concisa e objetiva

• No máximo 3 folhas



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

Inserir o leitor dentro do contexto do tema 

proposto, apresentando as razões ou 

justificativas da importância da pesquisa. 



RETALHO TÓRACO-AXILAR NA REPARAÇÃO 

MAMARIA IMEDIATA APÓS QUADRANTECTOMIA 

SÚPERO-LATERAL DA MAMA 

• O câncer de mama é uma das doenças 

malignas mais freqüentes na população 

feminina. A  “American Cancer Society”
estima que uma entre nove mulheres 

ocidentais serão acometidas por esta 

enfermidade ao longo de suas vidas 

(CRESSANT, 1992).



RETALHO TÓRACO-AXILAR NA REPARAÇÃO 

MAMARIA IMEDIATA APÓS QUADRANTECTOMIA 

SÚPERO-LATERAL DA MAMA

A alta incidência do câncer associada aos 

traumas físico e psicológico, causados 

pela ablação da mama, foram os 

principais motivos que estimularam a 

comunidade médico-científica na busca de 

tratamentos mais conservadores e de 

soluções táticas e técnicas para a sua 

reparação.



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

Expor o que levou o pesquisador a 

realizar a investigação científica e 

justifica a elaboração da pergunta



REATALHO TÓRACO-AXILAR NA REPARAÇÃO 

MAMARIA IMEDIATA APÓS QUADRANTECTOMIA 

SÚPERO-LATERAL DA MAMA

A alta incidência do câncer associada aos •

traumas físico e psicológico,

As campanhas de rastreamento individual •

e populacional do câncer de mama

Quimioterapia prévia, •

são outros fatores que têm ampliado o •

universo de indicações do  tratamento 

conservador do câncer de mama, ou seja 

maior número de indicações de QUART.



Apesar de trabalhos reportarem bons resultados •

estéticos com o fechamento primário, após a 

ressecção do quadrante (BROWDE & 

NISSENBAUM, 1983; RAY & FISH, 1983; 

DANOFF et al., 1983), as seqüelas do 

tratamento conservador não são raras e têm 

sido abordadas na literatura  por vários autores: 

BERRINO, CAMPORA, SANTI (1987); 

CARRAMASCHI et al. (1991) GRISSOTI (1991) 

DAHER (1993) CLOUGH et al. (1995).



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

Situando o tema e o trabalho em relação a 

outros já publicados no mesmo campo do 

conhecimento científico.



Neste sentido várias proposições  de técnicas e •

táticas para as reparações de 

quadrantectomias, têm surgido, como: 

zetaplastia, retalhos locais e à distância, na 

tentativa de minimizar as deformidades deste 

tratamento (COOPERMAN & DINNER, 1978; 

GWYNN & WILLIAMS, 1985; BERRINO et al.  

1987; NOGUCHI et al., 1990; CARRAMASCHI 

et al., 1991; DAHER, 1993; CLOUGH et al., 

1995).



Como torná-la 

interessante?



Chamando atenção para a gravidade do 

assunto e principalmente a repercussão 

dos resultados com a possibilidade de 

mudanças de comportamento,tratamento, 

etc... 

Como torná-la interessante  ?



exemplo

• Cancer de mama

• Sequelas do tratamento, físicas e 

psicológicas

• necessidade de equipe multidisciplinar

• Mudança para reparação imediata.



JUSTIFICATIVA

Clara e com conteúdo •

As dificuldades encontradas na reconstrução •

mamaria, as seqüelas do tratamento 

conservador associadas a uma maior freqüência 

de tumores localizados no quadrante supero-

lateral, nos estimularam na busca de um retalho 

local que contribuísse  para este tipo de 

reparação, com intuíto de minimizar as 

deformidades decorrentes deste tipo de 

quadrantectomias
Aqui faltou, ressaltar a importância da reparação imediata•



JUSTIFICATIVA

• Assim sendo idealizamos um retalho 

padronizado, demarcado na região axilar, com 

pedículo na região torácica próximo à linha 

axilar anterior, denominado tóraco-axilar, para a  

reparação mamária imediata de 

quandrantectomia súpero-lateral.



CAPÍTULO INTRODUÇÃO 

Ao estabelecer de forma sucinta o estado 

atual em que se encontra o problema a 

ser investigado, mostra a importância do 

trabalho, limita a questão a ser estudada, 

e situa a pesquisa no setor especializado.

Não é indicado a inclusão de 

ilustrações, figuras, tabelas etc...



OBJETIVO

O(s) objetivo(s) corresponde à 

hipótese ou pergunta que deverá ser 

respondida com a execução do 

trabalho a partir de seus resultados



• O objetivo deste estudo prospectivo, foi

descrever e avaliar a aplicabilidade

clínica do retalho tóraco-axilar e os

resultados estéticos do seu emprego na

reparação imediata da mama pós-

quadrantectomias súpero-laterais.



OBJETIVO

O mesmo deverá ser coerente com o 

título e a conclusão (lembrar da tríade 

– título, objetivo e conclusão.).



RETALHO TÓRACO-AXILAR NA REPARAÇÃO MAMARIA 

IMEDIATA APÓS QUADRANTECTOMIA SÚPERO-LATERAL DA 

MAMA

Descrever e avaliar a aplicabilidade clínica do

retalho tóraco-axilar e os resultados estéticos

do seu emprego na reparação imediata da

mama pós-quadrantectomias súpero-laterais.

O retalho tóraco-axilar mostrou-se seguro e

versatil para a reparação imediata pós-

quadrantectomia súpero-lateral em mamas de

qualquer volume, com resultados estéticos

satisfatórios.



RETALHO TÓRACO-AXILAR NA REPARAÇÃO 

MAMARIA IMEDIATA APÓS QUADRANTECTOMIA 

SÚPERO-LATERAL DA MAMA

• descrever  e avaliar a aplicabilidade 

clínica  do retalho tóraco-axilar e os 

resultados estéticos do seu emprego na 

reparação imediata da mama pós-

quadrantectomias súpero-laterais.

• O retalho tóraco-axilar mostrou-se seguro 

e versatil para a reparação imediata pós-

quadrantectomia súpero-lateral em 

mamas de qualquer volume, com 

resultados estéticos satisfatórios.



OBJETIVO

Deverá apresentar a proposição de 

forma clara concisa e bem formulada 

do que se quer estudar, devendo ser 

coerente ao título e à conclusão do 

trabalho.



Número de objetivos:

Quantos ?????????•



Método

DESENHO DO ESTUDO. Neste item o 

autor irá descrever o modelo de estudo 

adotado (descritivo, prospectivo, 

retrospectivo, randomizado, etc) 

Parecer do CEP

AMOSTRA



COMO FOI FEITO A BUSCA



PATENTE

QUAL TIPO : invenção, modelo de utilidade,

Certificado de invenção etc

BUSCA DE ANTERIORIDADE 



AMOSTRA

• É um subconjunto da população alvo, que
reflete as características específicas no
que diz respeito a idade, sexo,
diagnóstico, etc, e que são acessíveis
para estudo.

Thomas R. Lunsford, MSE, CO  

Brenda Rae Lunsford, MS, MAPT 

RESEARCH FORUM--The Research Sample, Part I: 

Sampling PO 1995; Vol 7, Num 3, p 105



A grande vantagem a capacidade de •

generalizar , extraindo as interferências 

com base em dados obtidos de uma 

pequena parcela da população, menor 

custo e tempo.



RESULTADOS  



MESTRADO PROFISSIONAL  



DISCUSSÃO

Subtítulos:

Aplicabilidade

Impacto social  



MESTRADO PROFISSIONAL  



CONCLUSÃO

De acordo com o título e objetivo



MESTRADO PROFISSIONAL  



ELEMENTOS PÓS-TEXTOS

• Normas adotadas, 

• Summary, 

• Apêndices, documentos do estudo (do pp autor) 

CEP, TCLE, ...

• Anexos docs outrem para colaborar com o leitor 



APENDICES

Dados obtidos na pesquisa, como, por exemplo, 

as tabelas cujo tratamento estatístico não tenha 

tido significância

OU não foram citados nos capítulos pertinentes 

por serem dispensáveis. 

Este capítulo contém dados do pesquisador.

Poderão ser incluídos os modelos dos protocolos 

e os planos pilotos.

O capítulo de apêndices não é obrigatório na tese.



ANEXOS

Informações que não constam do corpo da 

tese ou que NÃO CORRESPONDEM A 

DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA. 

São especificações técnicas, composição 

de rações, bulas de drogas utilizadas, etc. 

Inclui-se neste capítulo da tese uma cópia 

da carta de liberação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e outros que se acharem 

necessários.
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Opinião

• Teses mais enxutas, literatura?

• Semelhança das revisões sistemáticas

• Formatadas para a publicação

• Futuro próximo defesa pré publicação.



ORIENTADOR É FUNDAMENTAL 



OBRIGADO

elvio@uol.com.br


