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Num artigo anterior sobre abstracts eu discuti 

a necessidade, quando escrevemos um paper, 

de contar a história respondendo perguntas. 

Se eu estendesse aquele conceito perguntan-

do, quais perguntas a seção dos Métodos de 

um paper responde, a primeira resposta que 

vem à minha mente é "Como eu realizei o es-

tudo?" Contudo  "como" é apenas um dos 

principais ingredientes na receita para uma 

satisfatória seção dos Métodos.  Uma seção 

dos Métodos informativa também começa com 

1 parte Qual, 1 parte Quando, 1 parte Onde, 1 

parte Quem, e  1 parte Por que.  Como com 

qualquer receita, as proporções de cada um 

pode ser modificada a gosto,  dependendo do 

tipo de estudo e do formato da revista cientí-

fica, mas cada um deve ser acrescentado para 

que alguém não note que algo pareça estar 

faltando no produto final.   

A seção dos Métodos também é chamada de 

Materiais e Métodos, Pacientes e Métodos, 

Design do Estudo, ou seção Experimental. Os 

objetivos dessa seção são permitir que os lei-

tores (a) entendam como e por que os expe-

rimentos foram realizados, (b) entendam me-

lhor o restante do paper e como os resultados 

e conclusões se derivaram dos experimentos, 

(c) sejam capazes de reproduzir o estudo com 

uma expectativa de sucesso, e (d) reconheçam 

que os resultados e conclusões são válidos 

baseados na força dos métodos e design do 

estudo. Certificar-se de incluir os importantes 

detalhes sobre quem, qual, quando, onde, 

como, e por que no estudo pode ajudar a al-

cançar esses objetivos. Eu listei na Tabela 1  

algumas perguntas exemplo que, dependendo 

do estudo, podem ser importantes para res-

ponder ao leitor. No restante desse artigo eu 

discuto outros importantes ingredientes que 

podem ajudá-lo a desenvolver uma receita 

vencedora para as suas seções dos Métodos.    

Comprimento e Detalhe   

Embora a seção dos Métodos não deva ser lida 

como um manual de procedimentos ou um 

livro de receitas, ela é a parte de um paper de 

pesquisa para a qual o comprimento  (conta-

gem de palavras) é uma consideração secun-

dária após a clareza e o detalhe adequados. 

Contanto que você ajude os leitores a atingi-

rem os objetivos listados acima, sua seção 

dos Métodos deve ser tão longa quanto neces-

sário para descrever os importantes experi-

mentos em seu estudo.   

http://www.clinchem.org/search?author1=Thomas+M.+Annesley&sortspec=date&submit=Submit
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Tabela 1. Perguntas com quem, qual, quando, on-

de, como, e por que para se considerar quando es-

crevemos a seção dos Métodos.   

Quem 

Quem manteve os registros? Quem revisou os da-

dos? Quem coletou os espécimes? Quem inscreveu 

os participantes do estudo? Quem forneceu os rea-

gentes? Quem fez o diagnóstico primário? Quem 

fez as análises estatísticas? Quem revisou o proto-

colo para aprovação da ética? Quem forneceu o 

patrocínio?  

Qual  

Quais reagentes, métodos, e instrumentos foram 

usados? Que tipo de estudo foi esse? Quais foram 

os critérios de inclusão e exclusão para se inscre-

ver os participantes do estudo? Que protocolo foi 

seguido? Quais tratamentos foram dados? Quais 

resultados finais foram medidos? Qual transforma-

ção dos dados foi realizada? Qual pacote de sof-

tware estatístico foi usado? Qual foi o separador 

para significância estatística? Quais estudos de 

controle foram realizados? Quais experimentos de 

validação foram realizados?  

Quando 

Quando os espécimes foram coletados? Quando as 

análises foram realizadas? Quando o estudo foi 

iniciado? Quando o estudo foi terminado? Quando 

os diagnósticos foram feitos?  

Onde 

Onde foram mantidos os registros? Onde os espé-

cimes foram analisados? Onde os participantes do 

estudo foram inscritos? Onde o estudo foi realiza-

do? 

Como  

Como as amostras foram coletadas, processadas, e 

armazenadas? Quantas réplicas foram realizadas? 

Como os dados foram relatados? Como os partici-

pantes do estudo foram selecionados? Como os 

pacientes foram recrutados? Como foi determina-

do o tamanho da amostra? Como foram os partici-

pantes do estudo designados em grupos? Como foi 

medida a resposta? Como foram medidos os resul-

tados finais? Como foram definidos os grupos de 

controle e da doença?  

Por que  

Por que um espécime foi escolhido (camundongos 

contra ratos)? Por que um método analítico seleci-

onado foi escolhido? Por que um experimento se-

lecionado foi realizado? Por que os experimentos 

foram feitos em certa ordem? 
 

A importância de cada pergunta na Tabela 1 e 

a quantidade de detalhe necessária pode vari-

ar dependendo do tipo de estudo e o público 

alvo. Por exemplo, se você estiver comparan-

do 2 métodos analíticos para quantificar go-

nadotrofina coriônica humana sérica e preci-

sar identificar espécimes de indivíduos saudá-

veis, mulheres grávidas, ou pacientes com 

insuficiência renal ou câncer, você pode confi-

ar no registro médico existente e no julga-

mento anterior de vários clínicos. Detalha-

mento de onde o diagnóstico foi feito (por 

exemplo, clínica contra  hospital) ou de quem 

fez o diagnóstico  (por exemplo, médico que 

atende contra residente) se torna menos im-

portante para o leitor do que detalhamento de 

quais protocolos foram seguidos para compa-

rar os testes, onde as análises foram realiza-

das, e que instrumentos foram usados.   

Por comparação, se você estiver fazendo um 

estudo clínico para o qual um diagnóstico, 

interpretação histopatológica, ou resposta ao 

tratamento seja o resultado principal, então 

quem fez o diagnóstico ou quais critérios di-

agnósticos foram usados se tornam detalhes 

chaves comparados com quem no laboratório 

central testou o sangue do paciente ou qual 

era o princípio analítico  por trás do método 

comercial usado. No segundo exemplo você 

ainda quer declarar que o teste foi realizado 

no laboratório central em um analisador espe-

cífico, contudo nenhum detalhe adicional é 

necessário.   

Erros de omissão (detalhe insuficiente) são 

comuns nas seções dos Métodos. Condições 

experimentais e detalhes algumas vezes se 

tornam auto-evidentes para os autores e po-

dem ser não intencionalmente omitidos. Um 

jeito de evitar omitir detalhe importante é tra-

tar o primeiro rascunho como se ele fosse um 

procedimento padrão de operação usado para 

treinar indivíduos sobre as análises, critérios 

diagnósticos, preparação da droga, ou até 

mesmo cirurgia usados no estudo da pesqui-

sa. Se você considerar que detalhes fariam 
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com que o experimento falhasse se omitido, 

você pode decidir que alguns detalhes (por 

exemplo, o uso de luvas de látex, a marca da 

pipeta, onde os reagentes são armazenados 

no laboratório, tipo de suturas) são relevantes 

apenas  para a sua instalação e não precisam 

ser incluídos no paper final. Mas você pode 

descobrir que você esqueceu de incluir algo 

tão simples, contudo crítico, como o pH de 

um buffer, a necessidade de realizar a prepa-

ração da amostra no vidro contra no plástico, 

ou um gotejamento antibiótico durante a ci-

rurgia.   

É claro, erros de comissão  (detalhe irrelevan-

te) podem subtrair da seção dos Métodos 

também, e você deve certificar-se de evitar 

acrescentar informação que possa ser citada e 

achada em outro lugar. Por exemplo, se você 

usou um método anteriormente publicado 

sem modificação, é suficiente se referir ao 

método e seu princípio (por exemplo, "Nós 

usamos o método LC-MS/MS de  Anderson 

para quantificar testosterona."). Entretanto, se 

você modificou o método publicado de qual-

quer maneira, então é imperativo que você 

inclua detalhes de quaisquer modificações 

que foram feitas (e por que). Ou se em um 

estudo clínico você comparou resultados fi-

nais secundários contínuos com uso do teste 

de soma de classificação de  Wilcoxon, não há 

necessidade de fornecer uma descrição deta-

lhada de que esse teste é uma alternativa  não 

paramétrica para o teste-t de 2 amostras para 

avaliar se 2 amostras independentes de ob-

servações vêm da mesma distribuição. Leito-

res podem acessar informação sobre esse tes-

te estatístico em outro lugar.   

Estilo e Formato   

A seção dos Métodos deve ser dividida em 

subseções com subtítulos associados. O uso 

dos subtítulos ajuda a organizar o material na 

mente do leitor. Quando os materiais usados 

no estudo são descritos, 3 formatos são apro-

priados — como uma lista sob o subtítulo dos 

reagentes e suprimentos, como parte da des-

crição de um experimento individual, ou am-

bos. Reagentes genéricos, tais como solven-

tes, produtos químicos, e tampões,  que são 

usados durante todo o estudo ou em múlti-

plos lugares no protocolo do estudo podem 

ser listados num subtítulo marcado como  Ma-

teriais. Entretanto, se um reagente for especí-

fico para um experimento individual  ou méto-

do, tal como um experimento PCR, então os 

reagentes, enzimas,  etc. usados unicamente 

para o PCR devem ser listados no parágrafo 

detalhando o experimento PCR, portanto aju-

dando o leitor a associar a importância dos 

reagentes específicos com os experimentos 

específicos. Certifique-se de incluir a fonte ou 

vendedor de todos os produtos químicos, re-

agentes, animais, e instrumentos usados no 

estudo. Algumas revistas científicas também 

pedem que a localização do vendedor seja 

incluída a primeira vez que o material for 

mencionado.   

A seção dos Métodos deve ser escrita no pas-

sado porque você está descrevendo experi-

mentos e protocolos que você fez no passado:  

 O experimento foi realizado em tem-

peratura ambiente.   

 Nós quantificamos a droga por imu-

noensaio.   

 Correlação do teste foi determinada 

por correlação de classificação de Spe-

arman.   

 Nós realizamos um  ANOVA de 2 ma-

neiras.  

 Participantes do estudo foram recru-

tados do serviço de dodores de san-

gue.   

 Células do rim embriônico humano 

foram cultivadas no meio do Eagle 

modificado do Dulbecco.   
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 Liberação de tecido da proteína C rea-

tiva foi monitorada depois da restrição 

do fluxo sanguíneo.   

As 2 exceções para o uso do passado são a 

apresentação dos dados resumidos e a intro-

dução das figuras e tabelas dentro da seção 

dos Métodos:  

 Nosso protocolo está resumido na Fi-

gura 1.  

 Figura 1 ilustra os passos no procedi-

mento.   

 Os dados estão resumidos como in-

tervalo médio e interquartil.   

 Os resultados dessas análises são 

apresentados como coeficientes de 

riscos relativos  com 95% CIs.  

Recursos na escrita diferem na preferência 

deles ou pela voz passiva ou pela ativa para a 

seção dos Métodos. Qualquer um dos estilos é 

aceitável se usado adequadamente, mas uma 

combinação de ambos fornece ao leitor algu-

ma variação na apresentação dos experimen-

tos. Qualquer que seja a forma escolhida, cer-

tifique-se de evitar monotonia na apresenta-

ção, como mostrado na Tabela 2. Os 2 pri-

meiros exemplos na Tabela 2 também incluem 

informação potencialmente irrelevante, tal 

como quem mediu a frequência cardíaca e 

pressão arterial, e quem conseguiu as amos-

tras de sangue. Outra maneira de evitar mo-

notonia quando se usar predominantemente a 

voz passiva ou a ativa é usar expressões de 

transição: 

 Depois de misturar por 1 minuto, nós 

adicionamos  7 mL de cloreto de meti-

leno …   

 Para avaliar supressão de íon, extratos 

foram preparados …   

 Visto que as células não aderiram ao 

polipropileno, fibroblastos foram culti-

vados …   

 Por causa de suas propriedades de 

aumento de sinal, ácido cinâmico foi 

adicionado…  

 Baseado em relatórios anteriores de 

inibição induzida por calcitrol, nós 

adicionamos calcitrol…  

Tabela 2. Tudo voz passiva, tudo voz ativa, e uso 

combinado de ambas.   

 

Tudo voz passiva: 

Participantes do estudo foram recrutados da clínica 

de doadores de sangue. A cada participante foi 

pedido preencher um questionário, que foi então 

usado para classificar cada indivíduo. Frequência 

cardíaca, pressão arterial, e temperatura foram 

avaliadas por uma enfermeira para cada indivíduo, 

em cada vez uma amostra de sangue de 10-mL  foi 

obtida de cada participante por um flebotomista 

para teste rotineiro de química. Essa informação 

foi compilada e usada para criar uma base de da-

dos das características do paciente contra resulta-

dos laboratoriais.  

Tudo voz ativa: 

Nós recrutamos os participantes do estudo da clí-

nica de doadores de sangue e pedimos que cada 

participante preenchesse um questionário, que nós 

então usamos para classificar cada indivíduo. Uma 

enfermeira avaliou cada indivíduo para frequência 

cardíaca, pressão arterial, e temperatura, em cada 

vez um flebotomista obteve uma amostra de san-

gue de 10-mL de cada participante para teste roti-

neiro de química. Nós compilamos essa informa-

ção e criamos uma base de dados das característi-

cas do paciente contra resultados laboratoriais.  

Voz passiva e ativa combinadas, informação 

irrelevante removida:  

Nós recrutamos os participantes do estudo da clí-

nica de doadores de sangue. A cada participante 

foi pedido preencher um questionário, que nós 

então usamos para classificar cada indivíduo. Fre-

quência cardíaca, pressão arterial, e temperatura 

foram avaliadas, e uma amostra de sangue de 10-

mL obtida para teste rotineiro de química. Nós 

compilamos essa informação e criamos uma base 

de dados de características do paciente contra re-

sultados laboratoriais.  
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Além de evitar monotonia e melhorar o fluxo 

do texto, expressões de transição podem ser 

usadas para começar um novo parágrafo,  in-

troduzir um novo experimento, ou  descrever 

para o leitor porque o  experimento foi reali-

zado.   

A seção dos Métodos deve apresentar os pro-

cedimentos experimentais em ordem cronoló-

gica. Uma exceção pode ser feita ao se usar 

esse formato se todos os experimentos foram 

realizados independentemente um do outro, 

com nenhuma ordem clara de seu desempe-

nho. Nessa situação os experimentos podem 

ser ordenados dos mais importantes para os 

menos, ajudando a assegurar que o experi-

mento mais importante seja trazido para a 

atenção do leitor, e retido por ele.  

É importante que os detalhes para experimen-

tos específicos sejam apresentados cronologi-

camente também. Eu me lembro de um grupo 

de instruções para conserto de um instrumen-

to que dizia algo como, "Gire a tranca  luer  na 

direção contrária do relógio para destrancar e 

remover a válvula. Mas primeiro,  sangre o gás 

para remover a pressão traseira para que a 

válvula não saia voando e potencialmente 

cause dano." Sem brincadeira!  Semelhante-

mente, cronologia na estrutura da sentença  

serve bem tanto para o autor quanto para o 

leitor. Em vez de escrever "o sobrenadante foi 

transferido para outro tubo após centrifuga-

ção à 8800g por 10 minutos," a verdadeira 

sequência de eventos deve ser escrita como  

"após centrifugação à  8800g  por 10 minutos, 

o sobrenadante foi transferido para outro tu-

bo. " Semelhantemente, "nós  obtivemos uma 

amostra de biópsia de punção de  3-mm de-

pois que o paciente deu consentimento infor-

mado " é melhor dito como  "depois que o 

paciente deu consentimento informado, nós 

obtivemos uma amostra de biópsia de punção 

de  3-mm."  

Tabelas e figuras devem ser incluídas na se-

ção dos Métodos apenas se elas pouparem 

uma grande quantidade de texto, e forem de 

claro benefício para ajudar o leitor a entender 

o experimento sendo descrito. Por exemplo, 

num paper de métodos você pode ter um 

grande número de parâmetros de testes que 

devem ser resumidos (por exemplo, condições 

dos gradientes, transições das massas, cená-

rios das voltagens, cenários dos detectores, e 

mudanças programadas dos instrumentos). 

Descrever todos esses um após o outro no 

texto pode resultar em um parágrafo enfado-

nho de números e termos que seriam mais 

facilmente entendidos se resumidos numa 

tabela. Em outra situação você pode estar 

descrevendo um complexo protocolo de fluxo 

de trabalho que é melhor entendido como um 

diagrama esquemático. Contudo, as circuns-

tâncias que justificam uma tabela ou figura na 

seção dos Métodos são poucas em número.   

A decisão de se colocar informação na seção 

dos Métodos contra a seção dos Resultados 

pode ser confusa. A regra geral é que algo 

conhecido ou planejado no começo do estudo 

vá para a seção dos Métodos, e algo que não 

era conhecido ou planejado vá para a seção 

dos Resultados. Em alguns tipos de estudos, 

entretanto, os experimentos iniciais descritos 

na seção dos Métodos podem produzir dados 

que levem a uma mudança nos experimentos 

subsequentes ou a experimentos adicionais. 

Visto que esses experimentos mais tardios 

são dirigidos por dados obtidos durante o 

curso do estudo, a descrição desses experi-

mentos pode fazer mais sentido se incluída na 

seção dos Resultados juntamente com os re-

sultados correspondentes:  

Quando nós avaliamos os dados, nós notamos 

uma aparente distribuição bimodal relaciona-

da ao sexo. Visto que o grupo de dados dos 

pacientes originais incluía 13 mulheres e 47 

homens, nós aumentamos o número de 
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amostras obtidas das mulheres para 45 para 

confirmar se havia de fato uma diferença de 

sexos. Análise estatística do grupo expandido 

de dados (45 mulheres e  47 homens) confir-

mou uma distribuição bimodal  [ (intervalo 

interquartil) médio de 36 (14) mg/L para mu-

lheres e  61 (23) mg/L para homens].  

Por último, certifique-se de que a seção dos 

Métodos esteja consistente com todas as ou-

tras seções na versão final do seu paper. Há 

um método ou experimento importante que 

esteja faltando no Abstract? Há um método ou 

experimento listado no Abstract que esteja 

faltando na seção dos Métodos? Existem re-

sultados correspondentes na seção dos Resul-

tados que se correlacionem com cada método 

ou experimento  incluídos na seção dos Méto-

dos? Há uma explicação, ou na seção dos Mé-

todos  ou na Discussão, quanto ao porquê que 

cada experimento foi realizado? Como decla-

rado no começo desse artigo, você não quer 

um ingrediente ausente ou que um ingredien-

te errado afete seu produto final.   

Pensamentos Finais   

No Ato II de Hamlet de  William Shakespeare,  

Polônio declara,  "Embora isso seja loucura, 

contudo existe método nela." Essa declaração 

evoluiu para a expressão moderna, "método 

para a loucura de alguém,"  significando um 

plano racional que está escondido por uma 

misteriosa ação, ou um plano estranho que 

consiga produzir resultados. Essa estratégia 

pode ter funcionado para Polônio, mas não  

funcionará num paper científico. Experimen-

tos mal descritos afetarão a credibilidade dos 

seus resultados. Se os leitores não puderem 

entender como e por que os experimentos 

foram realizados, eles ficarão hesitantes em 

reconhecer os resultados e conclusões como 

válidos. Portanto faça com  que sua  seção dos 

Métodos funcione para você, não contra você.   

Recursos e Leitura Adicional   

Foote MA. Materials and methods: a recipe for 

success. Chest 2008;133:291–3.  

Iles RL. Guidebook to better medical writing. 

Olatha, KS: Iles Publications; 2003.  

Katz MJ. From research to manuscript. New 

York: Springer; 2009.  

Lang TA. How to write, publish, and present in 

the health sciences. Philadelphia: ACP Press; 

2010.  

Van Damme H, Michel L, Ceelen W, Malaise J. 

Twelve steps to writing an effective materials 

and methods section. Acat Chir Belg 

2007;107:102.  

Zeiger M. Essentials of writing biomedical re-

search papers. New York: McGraw Hill; 2000.  

Respostas para o Exercício de 

Aprendizagem  

 Quem, qual, quando, onde, como, e  

por que .   

 Passado, exceto para apresentar da-

dos resumidos e a introdução de figu-

ras e tabelas.   

 Voz ativa — o sujeito da sentença rea-

liza a ação (age sobre algo). Exemplo: 

Harold entregou as flores. 

Voz passiva — o sujeito da sentença  

recebe a ação  (sofre a ação ). Exem-

plo: As flores foram entregues por Ha-

rold.  

 Ajuda o fluxo do texto, introduz um 

novo experimento, ou descreve porque 

um experimento foi realizado.   

 Ordem cronológica ou ordem de im-

portância.   

 Sim, se eles pouparem uma grande 

quantidade de texto a ajudarem o lei-

tor a entender o experimento sendo 

descrito.   
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Exercício de Aprendizagem  

Responda as seguintes perguntas sobre a seção dos Métodos: 

1. Quais são as perguntas que são respondidas numa seção dos Métodos?   

2. Deve a seção dos Métodos ser escrita no passado, presente, ou futuro?   

3. Como a estrutura da sentença difere entre a voz passiva e a ativa?   

4. De que maneiras as expressões de transição são úteis?   

5. As subseções no texto são organizadas em que ordem?   

6. São as figuras e tabelas permitidas na seção dos Métodos?   
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