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Em produções teatrais, há um processo 

chamado estabelecendo a cena, que é o ato 

de descrever uma situação de modo que a 

platéia entenda o que está acontecendo. Es-

tabelecer a cena cria a base para o que se 

esperar durante os atos remanescentes na 

produção. Semelhantemente, uma introdu-

ção bem escrita em um paper científico es-

tabelece a cena para o leitor. Ela começa 

dizendo ao leitor o que está acontecendo ou 

aconteceu (o contexto), e termina dando ao 

leitor um vislumbre do que se segue no res-

tante do artigo (o enredo).  

Introduções deveriam ser fáceis de escrever, 

já que elas não requerem detalhes sobre mé-

todos e resultados ou uma discussão dos re-

sultados. Além disso, a introdução é geral-

mente encontrada logo após o abstract, onde 

você já resumiu o conteúdo para o leitor. De 

fato, entretanto, escrever uma boa introdu-

ção requer considerável tempo e pensamen-

to. Aqui eu forneço informação sobre a es-

trutura de uma boa introdução e como evitar 

problemas comuns que os editores vêem 

com manuscritos submetidos.   

A Introdução Cônica  

Introduções possuem formatos. Alguns indi-

víduos os vêem como funis, outros como 

cones ou pirâmides invertidas. Qualquer 

imagem que você escolher deverá ir do 

grande para o pequeno, do largo para o es-

treito. Isso é como a informação na introdu-

ção também deverá fluir (Fig. 1). Comece 

fornecendo ao leitor informação de base so-

bre o tópico do paper. Descreva o que é co-

nhecido sobre a doença, técnica, ou compos-

to e porque é um tópico importante. Não se 

preocupe se isso usar várias sentenças. Se 

tiver muita informação de base, que você 

acredita que o leitor deva ter para seguir o 

restante do artigo, inclua-a. Mas certifique-

se de que a informação de base diretamente 

se relaciona com o seu estudo específico. 

Por exemplo, se você estiver relatando um 

novo marcador para câncer pancreático, não 

devote texto desnecessário à epidemiologia, 

terapia, expectativa de vida, custos médicos, 

etc., do câncer em geral. Vá para a informa-

ção conhecida sobre câncer pancreático tão 

logo quanto possível.  

Tendo apresentado informação de base rele-

vante, o próximo passo é estreitar a introdu-

ção e focar a atenção do leitor na importân-

cia da pesquisa contínua em aspestos especí-

ficos. Fale ao leitor sobre a informação ne-

cessária contudo desconhecida, um proble-

ma não resolvido, uma lacuna de conheci-

mento, ou limitações de estudos anteriores. 

Pode haver falta de uma boa técnica analíti-

ca ou a disponibilidade de um novo modelo 

animal. Talvez ninguém reconheceu o pro-

blema até agora ou uniu a literatura para 

identificar uma possível solução. O impor-

tante objetivo aqui é demonstrar ao leitor 

que existem importantes partes faltando do 

quebra-cabeça que precisam ser preenchi-

das. Usando a analogia de uma produção 
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teatral, você deve estabelecer a cena colo-

cando a necessária informação de fundo no 

contexto adequado.   

Agora a introdução pode ser estreitada no-

vamente focando no objetivo do seu estudo 

(o enredo). Desse ponto em diante, o texto 

deve fornecer uma clara fundamentação para 

o motivo pelo qual você iniciou o estudo. As 

razões para se fazer uma pesquisa são limi-

tadas. Você testa uma hipótese, responde 

uma pergunta, resolve um problema, ou 

cumpre um propósito. O texto deve incluir 

algo como o que se segue:  

 Nós supomos que …  

 Nós testamos a hipótese de que …   

 Nós perguntamos se …   

 Para responder essa pergunta …  

 Isso nos levou a investigar se …   

 Para resolver essa aparente diferença …   

 Nós resolvemos esse problema …   

 O propósito de nosso estudo era …  

Importante, esse tipo de apresentação diz ao 

leitor para esperar uma clara resposta no fim 

do artigo com relação aos objetivos do estu-

do ou hipótese — isto é, verdadeiro/falso, 

sim/não, funciona/não funciona.   

Opcionalmente, alguns escritores escolhem 

acrescentar uma ou duas curtas sentenças de 

conclusão dizendo ao leitor algo sobre a 

abordagem feita, o plano de ataque, ou a so-

lução proposta no paper e sua importância. 

Se incluídas, entretanto, minha recomenda-

ção é que você não forneça detalhes dos mé-

todos, resultados, ou conclusões. O leitor já 

deve ter tido uma breve exposição a esses 

itens através do abstract.  

 

Figura 1. 

A introdução: um cone ou um funil. 

 

 

 

Background, known information – fundamentos, informação conhecida 

Knowledge gap, unknown information – lacuna de conhecimento, informação desconhecida 

Hypothesis, question, purpose statement – hipótese, pergunta, declaração do propósito 

Approach, plan of attack, proposed solution – abordagem, plano de ataque, solução proposta 
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Exemplo 1 fornece a introdução para um 

estudo hipotético de um biomarcador na in-

flamação vascular. Compare o formato dessa 

introdução com o conceito do cone na Fig. 

1. A primeira sentença (topo do cone) diz ao 

leitor que o estudo se relaciona com o tópico 

mais amplo da doença cardiovascular, que é 

um importante problema de saúde. A próxi-

ma sentença estreita o tópico para inflama-

ção crônica, que está ligada à doença cardi-

ovascular, seguida por uma sentença que 

foca o tópico seguinte para β-selectina, um 

marcador de inflamação que fica elevado no 

soro de pacientes com doença vascular peri-

férica. Além dos estudos de associação refe-

renciados, a introdução a seguir enfatiza que 

2 principais estudos prospectivos descobri-

ram uma correlação positiva entre a β-

selectina e real risco cardiovascular. O pri-

meiro parágrafo forneceu base e informação 

conhecida do trabalho citável, todo o tempo 

demonstrando para o leitor a importância da 

β-selectina como um assunto de pesquisa. O 

segundo parágrafo (seção mais estreita do 

cone) apresenta a informação desconhecida 

(lacuna de conhecimento) cujo trabalho an-

terior deixou de focar. Até mesmo sem a 

pergunta ser explicitamente declarada, o lei-

tor pode começar a deduzir qual será a per-

gunta do estudo.  

 

Exemplo 1 

Doença cardiovascular é um problema de saúde pública no mundo todo. Inflamação crônica 

tem sido associada com doença cardiovascular e súbita morte cardíaca (1–3). Recentes estudos 

demonstraram que existe uma forte associação entre β-selectina, um reconhecido marcador sis-

têmico da inflamação, e doença cardiovascular (4 – 6), e que pacientes com doença vascular 

periférica possuem elevadas concentrações séricas de β -selectina que se correlacionam com o 

grau de dano funcional  (7,8). Adicionalmente, estudos prospectivos apresentaram dados com 

relação ao valor prognóstico da  β-selectina em prever a gravidade da doença cardiovascular 

subjacente e o risco de mortalidade. O Estudo da Previsão da Inflamação Vascular (VIP) des-

cobriu uma correlação positiva entre as concentrações de β-selectina e o risco de desenvolver 

doença cardiovascular (9). O Estudo Canadense de Mortalidades de Todas as Causas revelou 

que indivíduos com concentrações de β-selectina séricas  >90 μg/L  são 4.5 vezes tão prováveis 

de morrer dentro de 5 anos quanto aqueles com concentrações  < 90 μg/L (10). 

Considerando que esses estudos prospectivos e de associação indicam que β-

selectina é um preditor de doença cardiovascular e risco de mortalidade, eles forne-

cem pouca informação sobre a patofisiologia subjacente da inflamação vascular e o 

papel contributivo, se há, da β-selectina. 

Nós portanto investigamos em um modelo animal se a β-selectina é a 

causa ou apenas um marcador da inflamação vascular associada com 

doença cardiovascular. 

Usando um protocolo de infecção do vírus herpes simples 

tipo 2  para estimular a produção contínua de β-selectina em 

camundongos, nós investigamos os efeitos da produção de  

β-selectina no desenvolvimento das lesões ateroscleróticas, 

tempo de vida, e potenciais mecanismos de inflamação in-

duzida por β-selectina.     
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Exemplo 2  

Por causa da velocidade e seletividade que ela se dá ao luxo de ter comparada com outras técni-

cas, cromatografia líquida (LC) em conjunto com espectrometria de massa juntamente com io-

nização eletrospray (ESI-MS/MS) está sendo crescentemente usada em laboratórios clínicos 

para quantificar esteróides (1), drogas terapêuticas (2-4), vitaminas (5), aminas biogênicas (6), 

e intermediários metabólicos (7-9). Um uso da LC-ESI-MS/MS em nosso laboratório é para 

quantificar imunossupressores no sangue total e no soro. Nós usamos metanol para preparação 

da amostra e cromatografia porque ele está prontamente disponível e é menos caro do que ace-

tonitrila.Metanol é um componente de fase móvel em múltiplos métodos publicados para imu-

nossupressores (2, 10 – 14).  

Quando quantificamos imunossupressores por essa abordagem, nós encontramos o problema de 

uma lenta perda da 32 desmetoxirapamicina, o padrão interno para sirolímus, se a solução me-

tanólica de trabalho fosse armazenada em temperatura ambiente. Nós presumimos que essa 

perda resultou da degradação da 32 desmotoxirapamicina no metanol sendo usado, um efeito 

semelhante àquele relatado para a ascomicina do padrão interno em algumas marcas ou graus 

de acetonitrila (15). No curso de investigar se fontes ou graus comerciais alternados de metano l 

corrigiriam a perda da 32 desmotoxirapamicina, e também seria adequada para usar na fase 

móvel, nós notamos grandes diferenças na ionização não apenas da 32 desmotoxirapamicina, 

mas também de outros imunossupressores e seus padrões internos quando diferentes fontes e 

graus de metanol foram avaliados.  

Co-eluindo os componentes que se originam das matrizes biológicas mostrou anteriormente 

afetar negativamente (supressão de íon) ou afetar positivamente (aumento do íon) o sinal do 

analito nas análises ESI-MS. Esse relatório descreve o fenômeno nas mudanças de ionização 

relacionadas com o solvente orgânico usado na análise LC-ESI-MS/MS.        

  

O terceiro parágrafo (até mais próximo do to-

po do cone) estreita o foco para a pergunta ela 

mesma e o propósito do estudo. É a  β-

selectina um fator contribuinte ou apenas um 

marcador da doença cardiovascular? No mí-

nimo, haverá uma resposta sim/não. O último 

parágrafo da introdução dá ao leitor algumas 

dicas de como o estudo foi realizado, isto é, 

usando um modelo de infecção viral em ca-

mundongos. Nenhum detalhe dos métodos é 

fornecido, nenhum resultado é fornecido, ne-

nhuma conclusão declarada. No todo, essa in-

trodução segue o modelo na Fig. 1.  

Expressões de Transição  

Na introdução, a história se torna mais clara se 

expressões de transição forem usa-

das.Expressões de transição permitem que o 

autor enfatize pontos importantes, e também 

ajudam o leitor a diferenciar o conhecido, o 

desconhecido, a pergunta, e a abordagem ex-

perimental. Eu anteriormente listei alguns 

exemplos de maneiras para levar até a pergun-

ta ou hipótese. Exemplos de expressões de 

transição que podem ser usadas para enfatizar 

o conhecido, ou ligar o conhecido ao desco-

nhecido, são mostradas abaixo:   
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 Esses estudos anteriores mostram que…  

 Apoiando a teoria de que …  

 Esses estudos são importantes porque …  

 Curiosamente,…  

 Mais importante,…  

 Usando essa informação,…  

 Contudo,…  

 Diferente de…  

 Considerando  foi mostrado que …  

 Por outro lado,…  

 Não é claro…  

 A pergunta permanece, entretanto,,…  

 Embora estudos anteriores demonstrassem…  

Diferentes Tipos de Estudos, Mesmo Mode-

lo  

Muitos artigos publicados descrevem um novo 

método ou um achado secundário que lança 

nova luz sobre um tópico. Esses tipos de estu-

dos não foram iniciados para diretamente res-

ponder uma pergunta ou testar uma hipótese, 

contudo eles tinham um propósito que deveria 

ser descrito na introdução. Independente do 

tipo de estudo, o mesmo processo de se ater ao 

problema a ser abordado, como ilustrado na 

Fig. 1, pode ser seguido quando se escreve a 

introdução. Exemplo 2 e o exercício de apren-

dizagem no fim do artigo ilustram maneiras de 

como isso pode ser feito. Exemplo 2 é uma 

introdução modificada de um artigo que des-

creve o achado de que, além das matrizes bio-

lógicas, solventes podem impactar o desempe-

nho dos testes de espectrometria de massa. A 

introdução começa com o tópico amplo da es-

pectrometria de massa da ionização do ele-

trospray, descrevendo que vantagens ela pos-

sui e como os laboratórios clínicos estão usan-

do com sucesso essa técnica, subsequentemen-

te estreitando o assunto para um teste específi-

co que serviu como origem para o estudo. Essa 

é a informação conhecida. O segundo parágra-

fo, apesar de não descrever diretamente uma 

lacuna de conhecimento ou problemas com 

estudos anteriores, traz um problema desco-

nhecido anteriormente para a atenção do leitor. 

Ele também indiretamente introduz a pergun-

ta: A qualidade dos solventes tem qualquer 

impacto significativo sobre a eficiência da io-

nização na espectrometria de massa do ele-

trospray? As duas últimas sentenças (parágra-

fo 3) fecham a introdução declarando o propó-

sito do paper e que nova informação vai ser 

fornecida. Essa introdução, embora diferente 

no estilo, se estreita da informação conhecida 

para um problema anteriormente desconhecido 

para o propósito específico do paper.  

Comprimento, Detalhe, e Sobreposição  

Introduções tendem a ser longas demais em 

vez de curtas demais. Uma longa introdução 

me faz lembrar de uma cena de sala de tribu-

nal num programa de televisão, onde o promo-

tor fica fornecendo declarações para uma tes-

temunha até que o juiz frustrado pergunta, 

“Advogado, existe alguma pergunta aí em al-

gum lugar?” Semelhantemente, ao peneirar o 

que se pretendia ser um panorama impressio-

nante do tópico e dos assuntos, o leitor pode 

deixar de apreciar a pergunta quando ela fi-

nalmente chegar.   

Existem várias maneiras de evitar dar infor-

mação demais. Uma é caracterizar o público 

da revista científica selecionada. Pergunte a 

você mesmo, “Se eu fosse o leitor, quanta in-

formação eu realmente precisaria para enten-

der a pergunta do estudo e por que ela é im-

portante?” Outra maneira de evitar compri-

mento excessivo é voltar no tempo apenas até 

onde for necessário para trazer o leitor para o 

ritmo. A menos que seja citado como trabalho 

influente no campo, é a menção de um traba-

lho antigo ou de uma referência antiga neces-

sários? Uma terceira maneira é estabelecer um 

limite alvo de palavras antes de ligar a infor-

mação conhecida à informação desconhecida, 

e então semelhantemente a informação desco-

nhecida à pergunta do estudo. A quarta menei-

ra é considerar se algumas informações ou re-

ferências associadas podem se enquadrar me-

lhor na seção de discussão, onde você está in-

terpretando os seus resultados e sua relevân-

cia.   
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A última opção acima chama a atenção para 

alguns problemas que os editores encontram 

em papers submetidos: (a) sobreposição des-

necessária da introdução e das seções de dis-

cussão e (b) inconsistências entre essas 2 se-

ções. Umas poucas sentenças curtas no come-

ço da discussão ajudam a reorientar o leitor 

para o propósito do seu estudo e seus achados, 

mas você deve tentar manter o material de ba-

se ou de referência em uma seção ou em outra, 

não em ambas. Repetição entre as seções não 

apenas desperdiça palavras, mas também pode 

criar a impressão de que você tinha pouco a 

discutir no paper e desse modo reutilizou in-

formação de base para encher espaço. À me-

dida que você tentar interpretar seus resultados 

do estudo e colocá-los em contexto com outros 

estudos, você poderá descobrir que algum ma-

terial de base ou de referência se enquadra me-

lhor na discussão do que na introdução. Isso 

lhe dá a oportunidade de unir resultados espe-

cíficos ou pontos de discussão à trabalho de 

outros, citando o trabalho deles onde fizer 

mais sentido.   

Consistência com Outras Seções  

Embora você queira minimizar repetição, é 

importante que o texto esteja consistente entre 

todas as seções do paper. Informação de base, 

lacunas de conhecimento, declarações de pro-

pósitos, e soluções propostas no abstract de-

vem estar consistentes com a introdução. Os 

métodos usados devem refletir qualquer ítem 

mencionado na introdução. Os resultados de-

vem se relacionar com a pergunta do estudo, 

hipótese, ou problema primeiro apresentados 

na introdução. A discussão, ou resumo se se-

paradamente escritos, devem responder a per-

gunta feita na introdução. Algumas vezes revi-

sores e editores pedem mudanças no texto, 

reafirmação da pergunta ou problema, reinter-

pretação dos resultados, ou modificação das 

conclusões. Desse modo, é uma boa idéia dar 

uma nova olhada na introdução depois que o 

rascunho final estiver escrito ou depois de 

qualquer revisão para estar certo de que ela 

ainda está precisa e consistente com o resto do 

artigo.  

Exercício de Aprendizagem  

Abaixo eu forneci 10 sentenças que juntas 

compõem uma introdução para um paper que 

descreve um novo método. Usando o conceito 

para escrever  a introdução, mostrado na Fig. 

1, arrume as sentenças para criar uma introdu-

ção. Compare seu produto final ao fornecido 

no quadro depois da lista de materiais adicio-

nais e selecionados de leitura.  

 Iohexol não se liga às proteínas séricas e é 

filtrado através do glomérulo, com ne-

nhuma reabsorção identificável ou secre-

ção tubular, tornando-o um marcador ideal 

para estimar a GFR.  

 Cromatografia líquida de ultradesempenho 

(UPLC), uma modificação recentemente 

introduzida da LC, permite rápida croma-

tografia devido às curvas mais rápidas dos 

gradientes, assim como o potencial para 

usar partículas menores e taxas mais altas 

de fluxo.   

 Protocolos têm sido desenvolvidos que 

envolvem uma única injeção intravenosa 

de  iohexol seguida por coletas de sangue 

cronometradas.  

 Iohexol é um corante de contraste iodado 

que tem mostrado ser útil em estudos de 

“clearance” para a determinação da GFR. 

 Nós combinamos essas 2 técnicas para de-

senvolver um teste de UPLC-MS/MS para 

o iohexol no soro humano que use uma 

simples preparação de amostra,  um padrão 

interno análogo estrutural com o mesmo 

tempo de retenção, e um gradiente balísti-

co para rápida análise cromatográfica.   

 Ambas essas técnicas requerem longos 

tempos de execução para separar o iohexol 

dos compostos endógenos interferentes e 

dos padrões internos.   

 No subgrupo de pacientes com suspeita de 

insuficiência renal para os quais é impor-

tante se ter uma avaliação precisa da taxa 

glomerular de filtração (GFR), medições 
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do clearance fornecem a melhor informa-

ção.   

 Nenhuma coleta de urina ou quantificação 

na urina é necessária, uma vantagem sobre 

o iotalamato, o outro agente usado para es-

tudos da GFR.   

 Por comparação, a alta seletividade da es-

pectrometria de massa em conjunto 

(MS/MS) como um detector geralmente 

permite limpeza mais simples de espécime 

e tempos cromatográficos mais curtos 

comparados com detecção UV.   

 A maioria dos métodos publicados para se 

quantificar o iohexol têm usado eletrofore-

se capilar ou cromatografia líquida de 

eluição do gradiente (LC) juntamente com 

detecção  ultravioleta (UV).   

Pensamentos Finais  

Quando você apresenta um importante orador, 

você quer fazer uma “adequada introdução.” 

Isso geralmente implica em contar ao público 

sobre o curriculum do orador, área de pesqui-

sa, e o tópico a ser apresentado. Se você ficar 

falando sobre o curriculum e realizações do 

orador, ou passar tempo demais falando sobre 

como você veio a conhecer esse indivíduo, ou 

esquecer de reforçar o tópico da palestra, 

quando o orador disser uma palavra o público 

pode ter problema para lembrar porque eles 

estavam lá em primeiro lugar. Nós todos te-

mos sofrido com tais introduções. Seu próprio 

trabalho deve ser importante para você; caso 

contrário você não gostaria que outros o les-

sem. Portanto dê a ele uma adequada introdu-

ção também, usando as dicas e idéias que fo-

ram apresentadas.   
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Resposta para o Exercício de Aprendizagem 
No subgrupo de pacientes com suspeita de insuficiência renal para os quais é importante se ter 

uma avaliação precisa da taxa de filtração glomerular  (GFR), medições  do clearance fornecem 

a melhor informação. Iohexol é um corante de contraste iodado que tem mostrado ser útil nos 

estudos do clearance  para a determinação da GFR (1). Iohexol não se liga às proteínas sérica e 

é filtrado através do glomérulo, com nenhuma reabsorção identificável ou secreção tubular, tor-

nando-o um marcador ideal para estimar a  GFR. Protocolos têm sido desenvolvidos que envol-

vem  uma única injeção intravenosa de iohexol seguida de coletas de sangue cronometradas (2–

4). Nenhuma coleta de urina ou quantificação na urina é necessária, uma vantagem sobre o iota-

lamato, o outro agente usado para estudos da GFR .  

A maioria dos métodos publicados para se quantificar o iohexol tem usado eletroforese capilar 

ou cromatografia líquida de eluição do gradiente (LC) juntamente com detecção ultravioleta 

(UV) (5–9). Ambas essas técnicas requerem longos tempos de execução para separar o iohexol 

dos compostos endógenos interferentes e dos padrões internos. Por comparação, a alta seletivi-

dade da espectrometria de massa em conjunto (MS/MS) como um detector geralmente permite 

limpeza mais simples de espécime e tempos cromatográficos mais curtos comparados com de-

tecção UV. Cromatografia líquida de ultradesempenho (UPLC), uma modificação recentemente 

introduzida da LC, permite rápida cromatografia devido às curvas mais rápidas do gradiente, 

assim como o potencial para usar partículas menores e taxas mais altas de fluxo. Nós combina-

mos  essas 2 técnicas para desenvolver um teste de UPLC-MS/MS para o iohexol no soro hu-

mano que use uma simples preparação de amostra,  um padrão interno análogo estrutural com o 

mesmo tempo de retenção, e um gradiente balístico para rápida análise cromatográfica.   

Comentário: Seguindo o modelo do formato do cone, essa introdução se estreita da informação 

conhecida para um problema para uma solução para o probelma. O primeiro parágrafo fornece 

um panorama geral do iohexol e porque ele tem vantagens nas avaliações da GFR. O segundo 

parágrafo estreita o foco para os métodos publicados para se quantificar iohexol sérico e seus 

inconvenientes. Embora informação desconhecida ou um problema não resolvido não seja dire-

tamente declarado, a necessidade de um teste melhorado está implícita. A introdução fecha com 

uma solução proposta para o problema. Há necessidade de se propor uma hipótese ou fazer uma 

pergunta sobre se espectrometria de massa poderia ser usada para quantificar iohexol? Alguém 

poderia fazer isso, mas a resposta deve ser sim, caso contrário não haveria necessidade de se 

relatar o novo teste. 
 
 “This article has been translated with the permission of AACC. AACC is not responsible for the accuracy of the transla-
tion. The views presented are those of the authors and not necessarily those of the AACC or the Journal. Reprinted from 
Clin Chem, 2010; 56 no. 5 708-713, by permission of AACC. Original copyright © 2009  American Association for Clinical 
Chemistry, Inc. When citing this article, please refer to the original English publication source in the journal, Clinical 
Chemistry.” 
 
“Este artigo foi traduzido com a permissão da AACC. AACC não é responsável pela acurácia da tradução. Os pontos de 
vista apresentados são aqueles dos autores e não necessariamente os da AACC ou do Jornal. Reimpresso da  ClinChem, 
2010; 56 no. 5 708-713, por permissão da AACC. Cópia original © 2009 American Association for Clinical Chemistry, Inc. 
Quando citar este artigo, por favor refira-se à fonte de publicação original em inglês na revista,Clinical Chemistry.” 


