
Guide to Scientific Writing                                                                         Guia para Escrita Científica 

If an IRDAM Journal Is What You Choose, Then Sequential Results 

Are What You Use1 
Pamela A. Derish2 and Thomas M. Annesley3,* 

Se você escolher uma Revista Científica IRDAM, então é imperio-

so que os  Resultados Sequenciais sejam os que você usar1 
Pamela A. Derish2 and Thomas M. Annesley3,* 

2 Department of Surgery, University of California, San Francisco, San Francisco, CA;  

3 Department of Pathology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI 

Envie correspondência para esse autor para: Department of Pathology, University of Michigan 

Health System, Rm. 2G332, 1500 East Medical Center Dr., Ann Arbor, MI 48109-5054. Fax 

734-763-4095; e-mail annesley@umich.edu.  

 

Resultados sequenciais? Revistas científicas 

IRDAM ?  Ambas essas entidades realmente 

existem, e ambas são relevantes quanto a 

como os resultados são relatados para alguns 

tipos de estudos. Como e quando eles se apli-

cam se torna mais claro se nós começarmos 

com um lembrete sobre a organização do pa-

per científico. Um artigo anterior nessa série  

(1) introduziu o formato  IMRAD4 (Introdução, 

Métodos, Resultados , e Discussão), um pa-

drão estabelecido em 1972  pelo  American 

National Standards Institute   e o formato mais 

comumente usado hoje. Esse formato funcio-

na bem para estudos nos quais os experimen-

tos são planejados antecipadamente ou reali-

zados numa ordem pré definida. Ele, portanto 

inclui uma subseção do design do estudo na 

seção dos Métodos, geralmente no começo. 

Exemplos desses tipos de estudos incluem 

desenvolvimento do método e validação, tes-

tes randomizados controlados, estudos de 

desempenho de testes diagnósticos, testes de 

intervenção, e estudos de observação.   

Em contraste, estudos de pesquisa básica fre-

quentemente começam com uma hipótese a 

ser testada, mas além do experimento inicial 

ou do ponto de partida, os experimentos rea-

lizados durante todo o estudo não são neces-

sariamente planejados antecipadamente. De 

fato, os resultados de um experimento tipi-

camente estabelecem a direção para os sub-

sequentes experimentos. Visto que os resul-

tados, não uma série pré estabelecida de ex-

perimentos ou métodos, guiam o estudo, arti-

gos escritos para muitas revistas científicas de 

pesquisa básica  tendem à enfatizar a seção 

dos Resultados e subordinam a seção dos Mé-

todos aos Resultados. O formato usado por 

muitas revistas científicas de pesquisa básica 

de alto impacto, tais como  Nature, Procee-

dings of the National Academy of Sciences, 

Journal of Clinical Investigation, and Journal of 

Cell Biology,  é organizado de modo que a 

seção dos Resultados imediatamente siga a 

introdução. A seção dos Métodos é colocada 

no fim, ou pode até mesmo ser publicada co-

mo um arquivo de dados suplementares. Esse 

é o formato IRDAM  (Introdução, Resultados, 

Discussão, e Métodos) (2).  

O formato IRDAM requer uma mudança subs-

tancial em como a seção dos Resultados é or-

ganizada. Visto que os métodos estão listados 
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no fim do paper, ou online, o leitor não é ex-

posto aos detalhes dos protocolos experi-

mentais e métodos antes que os resultados 

sejam apresentados. Portanto, a justificativa 

para o porquê esses experimentos foram rea-

lizados, como eles foram realizados, e como 

os dados foram analisados tem que ser apre-

sentada na seção dos Resultados para juntar a 

história para o leitor. Esse objetivo é alcança-

do através da apresentação dos resultados 

sequenciais. Além disso, o último parágrafo 

da seção da Introdução pode ser expandido 

de modo que em vez de terminar com a per-

gunta do estudo ou hipótese, ele passe a de-

clarar a abordagem experimental e a resposta 

para a pergunta do estudo ou a mensagem 

para levar para casa dos resultados.   

Table 1. Elementos de um formato de 

resultados sequenciais.   

Pergunta:  

A hipótese, propósito, ou objetivo  

Pode incluir informação de base  

Experimento:  

Panorama do design, métodos, controles  

Detalhes plenos fornecidos em outro lugar 

no paper 

Resultados:  

Os achados do experimento 

Podem incluir dados resumidos  

Referência à figura ou tabela  

Resposta:  

O que os resultados mostram, provam, 

confirmam 

Pode acrescentar conclusão ou comentário  

Outra interpretação guardada para Discus-

são  

Formato dos Resultados Sequenciais   

Uma seção dos Resultados sequenciais geral-

mente consiste de uma série de subseções de  

1 a  2 parágrafos. Cada uma dessas subseções 

contém seu próprio subtítulo e pertence a um 

experimento separado. O formato básico, re-

petido em cada subseção, inclui 4 elementos: 

a pergunta, o panorama dos experimentos, os 

resultados, e a resposta para a pergunta (3) 

(Tabela 1).  

A pergunta é geralmente declarada como o 

propósito ou objetivo daquela parte específica 

do estudo. Algumas vezes é útil acrescentar 

alguma informação de base que coloque a 

pergunta no contexto do estudo total. Visto 

que descrever como os resultados foram obti-

dos é essencial para o leitor avaliar sua vali-

dade, o próximo elemento no formato dos 

resultados sequenciais é um panorama de 

como o experimento foi concebido, que mé-

todos foram usados e talvez por que eles fo-

ram usados, quaisquer modificações que fo-

ram feitas, e que experimentos de controle 

foram incluídos. Lembre-se de que esse ele-

mento consiste apenas de um panorama do 

experimento; detalhes específicos sobre o ex-

perimento pertencem à outra parte do paper, 

geralmente a seção dos Métodos e legendas 

das figuras, mas algumas vezes à um arquivo 

de dados online. Os resultados ou achados do 

experimento vêm depois, geralmente através 

de uma apresentação descritiva que inclui da-

dos resumidos e referência às tabelas e figu-

ras. A resposta é fornecida em 1 ou  2 senten-

ças. Onde apropriado, uma conclusão ou um 

comentário sobre os resultados podem ser 

acrescentados também.   

Cada uma dessas subseções dos Resultados 

sequenciais se torna um tipo de miniversão de 

um paper, na qual alguma base é fornecida 

sobre por que o experimento foi realizado ou 

que pergunta estava sendo abordada, como 

ele foi testado, os resultados obtidos, e a res-

posta para a pergunta.  Esse formato também 

confronta o formato usado no Abstract no 

começo do paper, mas nesse caso resumindo 

um experimento individual em vez de todo o 

estudo.   
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Nós ilustramos uma seção da introdução ex-

pandida e as 2 primeiras subseções de uma 

seção dos Resultados sequenciais no Exemplo 

1. No parágrafo da introdução do exemplo, 

sentença A  declara a pergunta do estudo, que 

seria  a  maneira usual de  terminar uma in-

trodução em um paper IMRAD. Dado que é um 

paper IRDAM, a introdução é expandida fa-

zendo a sentença  B declarar a abordagem 

experimental usada para abordar a pergunta e 

fazendo a sentença  C  responder a pergunta.   

Nas 2 subseções dos resultados sequenciais, 

cada uma consiste de 1 parágrafo, note que 

cada subseção é precedida por um subtítulo 

específico, em vez de um genérico, que decla-

ra o resultado. Cada experimento tem seu 

próprio novo subtítulo ou parágrafo (ou pará-

grafos, se necessário). Se mais experimentos 

foram feitos, a sequência continuaria dessa 

forma. Na primeira subseção, sentença A for-

nece a base; sentença B declara a pergunta ou 

propósito do experimento e descreve  o expe-

rimento; sentenças  C, D, e  E  declaram os 

resultados; e  sentença  E  também dá a res-

posta. Na segunda subseção, sentença F  de-

clara a próxima pergunta ,  G  descreve o ex-

perimento,  H  declara os resultados, e a últi-

ma sentença dá a resposta.   

Enfatizando os Resultados num Pará-

grafo que contem outra Informação 

Nós acabamos de ver no exemplo que os re-

sultados acabam enterrados no meio do pará-

grafo. Para enfatizar os resultados quando 

tanta coisa mais está acontecendo no pará-

grafo, você pode "sinalizar"  para o leitor que 

a sentença contem resultados começando 

aquela sentença com a expressão  "Nós des-

cobrimos," "Nós observamos," ou  "Nós detec-

tamos" (3).  

Além de sinalizar os resultados, você também 

pode sinalizar outros elementos do formato 

dos resultados sequenciais e portanto manter 

clara a linha da história. No exemplo, a per-

gunta para cada experimento é sinalizada li-

geiramente diferente, pelo uso de "Para inves-

tigar se" na sentença B da subseção 1 e por 

"Para determinar a extensão"  na sentença  F  

da subseção 2. A resposta é sinalizada clara-

mente na subseção 2 por  "Desse modo" no 

começo da sentença  I. Outras opções seria 

começar a sentença resposta com  "Portanto," 

"Esse resultado mostra," ou "Esses achados 

indicam."  No exemplo, a resposta para a per-

gunta na sentença  E  ilustra outra técnica pa-

ra tornar a resposta clara. A sentença começa 

com uma declaração dos resultados notando 

que esse resultado é especialmente importan-

te ("De mais interesse") mas termina declaran-

do que o resultado está "consistente com IL-

6  contribuindo para a inflamação vascular."  

A  expressão  "consistente com" liga o resul-

tado de volta à pergunta.   

Pensamentos Finais   

Uma expressão bem conhecida pergunta se  

os fins justificam os meios, mas nos estudos 

científicos, revisores e leitores esperam saber 

se os meios  (os métodos) justificam os fins  

(os resultados). Visto que a seção dos Resulta-

dos de um paper científico IRDAM é entre a 

Introdução e a Discussão, ele possui uma di-

ferente estrutura narrativa do que aquela de 

um paper IMRAD. Fornecendo os resultados 

juntamente com a justificativa para os expe-

rimentos, como eles foram realizados, e como 

os dados foram analisados, o formato dos re-

sultados sequenciais é essencial para revelar 

bastante da história para o leitor decidir se os 

meios justificam os fins nos estudos publica-

dos em revistas científicas que seguem o for-

mato IRDAM.   
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Exemplo 1. Um Típico Último Parágrafo da Seção da Introdução e 2 Subseções da Seção dos Resulta-

dos Sequenciais para um Estudo Hipotético  

 

Introdução (último parágrafo da seção)1 

1 ANós procuramos responder a pergunta de se a interleucina-6  (IL-6 ) é uma causa ou apenas um 

marcador da inflamação vascular associada com doença aterosclerótica.  BUsando um modelo de in-

fecção do vírus herpes e simples tipo 2 (HSV2)  para causar produção contínua de IL-6 , nós investi-

gamos os efeitos da produção da IL-6  no desenvolvimento da inflamação vascular e lesões ateros-

cleróticas em camundongos.  CNossos resultados mostram que em contraste com a produção contí-

nua de β-selectina ou molécula ligadora de lipoproteína vascular (VLM), 2 outros marcadores da in-

flamação vascular, IL-6  parece desempenhar um papel direto na formação das lesões ateroscleróti-

cas em camundongos.   

Resultados (2 primeiras subseções, cada uma consistindo de 1 parágrafo) 

1 Elevada IL-6 plasmática , β-selectina, e  VLM após injeção de gene.  AVetores virais têm sido usa-

dos com sucesso para gerar a produção in vivo da ferritina e da transcobalamina (10, 11). BPara in-

vestigar se os marcadores das proteínas da inflamação vascular e da aterosclerose poderiam ser ge-

rados via um protocolo de infecção por vírus, nós preparamos plasmídeo HSV2-IL-6 , HSV2-β-

selectina, e  HSV2-VLM  por cotransfecção do vírus com cDNA codificando  IL-6 , β-selectina, e  

VLM, respectivamente (12). CQuatro semanas após injeção percutânea com 1 x 107 de unidades in-

fecciosas, nós não detectamos nenhuma IL-6 , β-selectina, ou VLM no plasma de camundongos de 

controle injetados com HSV2 não cotransfectado.  DApenas IL-6  estava presente no plasma de ca-

mundongos injetados com HSV2-IL-6  (Figura 1), apenas β-selectina estava presente em camun-

dongos injetados com HSV2-β-selectina  (Figura 1B), e apenas VLM estava presente em camundon-

gos injetados com HSV2-VLM (Figura 1C). Esses resultados mostram que o modelo HSV2 poderia 

estimular produção contínua dessas 3 proteínas.  EDe mais interesse era o fato de que em 24 sema-

nas, os camundongos injetados com HSV2-IL-6  demonstraram os marcadores de inflamação vas-

cular  β-selectina e VLM no plasma também, um achado consistente com IL-6  contribuindo para a 

inflamação vascular.   

2 IL-6  aumenta o desenvolvimento das lesões ateroscleróticas. FNós depois procuramos determinar 

a extensão para a qual a expressão excessiva da  IL-6 , β-selectina, ou VLM contribui para a forma-

ção das lesões ateroscleróticas.  GVinte e quatro semanas após a injeção, os camundongos foram 

mortos, e as áreas das lesões ateroscleróticas nas raízes aórticas foram avaliadas por análise morfo-

lógica e coloração imunohistológica com eosina ou Sudan IV. HNós observamos que as áreas médias 

das lesões nos camundongos injetados com HSV2-IL-6  eram 2.4  e  2.2 vezes maiores do que  as 

lesões nos camundongos injetados com HSV2-β-selectina ou  HSV2-VLM, respectivamente  (Figura 

2), e  2.7 vezes maiores do que nos camundongos de controle.  IDesse modo, IL-6  parece contribu-

ir para a formação das lesões ateroscleróticas.   
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Notas de Rodapé 

1 As referências e figuras mencionadas nesse 

exemplo não correspondem à qualquer refe-

rência ou figura real no presente artigo.   

1 Papers de pesquisa científica  devem evitar o 

uso de abreviações não padronizadas nos tí-

tulos (exceções sendo as bem conhecidas ou 

formas há muito expandidas ); entretanto, 

artigos de características especiais ou educa-

cionais podem tomar liberdades para atrair a 

atenção do leitor.   

4 Abreviações não padronizadas:IMRAD (for-

mato), Introdução, Métodos, Resultados, e  

Discussão; IRDAM (formato), Introdução, Re-

sultados, Discussão e Métodos.   

Contribuições dos Autores: Todos os autores 

confirmaram que eles contribuíram para o 

conteúdo intelectual desse paper e satisfize-

ram os 3 seguintes requisitos: (a) contribui-

ções significantes para a concepção e design, 

aquisição de dados, ou análise e interpretação 

dos dados; (b) rascunhando ou revisando o 

artigo para conteúdo intelectual; e  (c) aprova-

ção final do artigo publicado.   

Revelações dos Autores de Potenciais Confli-

tos de Interesse: Na submissão do manuscri-

to, todos os autores completaram o formulá-

rio de Revelações de Potenciais Conflitos de 

Interesse. Potenciais conflitos de interesse:  

Emprego ou Liderança: T.A. Annesley, AACC.  

Consultor ou Papel Consultivo: Nada a decla-

rar.   

Posse dos Valores: Nada a declarar.   

Honorários: Nada a declarar.   

Fundo de Pesquisas: Nada a declarar.   

Testemunho Hábil: Nada a declarar.   

Papel do Patrocinador: As organizações patro-

cinadoras não desempenharam papel algum 

no design do estudo, escolha dos pacientes 

inscritos, revisão e interpretação dos dados, 

ou preparação ou aprovação do manuscrito.   

Recebido para publicação em 20 de Maio de  

2010. Aceito para publicação em 26 de Maio 

de 2010.  
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