
 Orientação à pesquisa 

Se você está iniciando seu papel de pesquisador, você pode fazê-lo como um pesquisador 
independente ou com vínculo institucional. É importante que você possa contar com um 
orientador. Pode haver um vínculo institucional, como ocorre em um programa de 
especialização, mestrado ou doutorado, ou independente, em que você trate diretamente com um 
orientador para a sua pesquisa. 

No primeiro caso, entre no site de instituições do seu interesse e pesquise as áreas, orientadores 
e respectivas linhas de pesquisa, para sua escolha. Informe-se sobre a época e editais de 
inscrição para o ingresso no programa de pós-graduação. Em geral as universidades e outras 
instituições oferecem cursos de pós-graduação latosensu (especialização) e strictosensu 
(mestrado). Este último é o mais adequado para quem almeja a carreira universitária, cujos 
degraus incluem as titulações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. As provas de ingresso 
para a carreira universitária variam conforme a instituição, mas, em geral, exigem um projeto de 
pesquisa já aprovado por um comitê de ética em pesquisa e uma carta de anuência de um 
orientador da própria instituição. Por isso é interessante você começar a investigar onde há um 
orientador que ofereça vagas para a linha de pesquisa mais próxima do que você pretende 
estudar. Além disso, cada instituição segue normas de sua escolha para a escrita do trabalho. É 
importante que você se informe sobre isso a fim de escrever seu projeto já respeitando tais 
parâmetros. 

Toda pesquisa que envolva lidar com pessoas, precisa de um projeto aprovado por um Comitê 
de Ética em Pesquisa. Deve ser registrada diretamente na Plataforma Brasil, que se encarrega 
automaticamente de direcionar para o Comitê de Ética mais próximo de seu local de pesquisa 
(muitas instituições têm seu próprio comitê). Caso você não pertença a uma instituição de 
pesquisa, se você for afiliado à Associação Brasileira de EMDR, pode submeter seu projeto na 
Plataforma Brasil como da nossa associação.  

Você pode escrever seu projeto de pesquisa, já seguindo a orientação dessa plataforma, assim, 
ao inserir seu projeto para avaliação será bem prático. O modelo de projeto a seguir segue 
fielmente a proposta da Plataforma Brasil, onde seu projeto deverá ser submetido para 
apreciação ética. 

 

Projeto de Pesquisa conforme a Plataforma Brasil 

Pesquisas com seres humanos precisam ser avaliadas por um Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP). Siga o modelo abaixo, e deposite seu projeto diretamente na 
Plataforma Brasil, pelo link http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf# 

  



O EMDR está cadastrado na Biblioteca virtual de Saúde da Organização Pan-
Americana de Saúde, OMS e Bireme, portanto você pode usar a sigla EMDR em seu 
projeto e inseri-lo tranquilamente na Plataforma Brasil, para apreciação por um CEP. 

A Associação Brasileira de EMDR está cadastrada na Plataforma Brasil, portanto, para 
pesquisa independente, se você for um associado você pode colocar esse vínculo. 

 

Projeto: (Título) 
Desenho do Estudo: é observacional ou de intervenção? 

Condições de saúde ou problemas estudados:  qual problema ou qual psicopatologia? 

Desenho: é a descrição do Método de sua pesquisa. Precisa dizer se é um estudo de 

casos, ou estudo comparativo, ou outro tipo de pesquisa. 

Palavras-chave: 3 a 5 palavras-chave 

Resumo 

Introdução 

Hipótese 

Objetivo primário 

Objetivo secundário´ 

Metodologia Proposta: 

Critérios de inclusão 

Critérios de exclusão 

Riscos 

Benefícios 

Metodologia de Análise de dados: 

Desfecho primário 

Desfecho Secundário 

Tamanho da Amostra no Brasil: 

Cronograma de execução: 

Bibliografia Consultada 

 Além dessas informações, você precisará inserir os documentos: 

• TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
• Declaração obrigatória de conhecimento sobre a necessidade do respeito ético, 

sobre a publicação do estudo independentemente dos resultados, e de haver 
infraestrutura para realização do projeto. 



Caso você tenha dúvidas entre em contato conosco. Sinta-se convidado a iniciar sua 
pesquisa, certamente irá contribuir para o desenvolvimento e consolidação do EMDR.  

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

Para a publicação dos resultados de sua pesquisa, escolha um periódico onde você 
queira publicar seu artigo e siga as orientações ao autor. É muito importante que você 
faça essa escolha antes mesmo de escrever seu artigo, porque estar em acordo com as 
orientações específicas é o primeiro item avaliado para aceitação do seu artigo pela 
revista. Além do corpo do artigo, para as citações, cada revista segue normas específicas 
que você deve seguir. Grande parte dos periódicos sobre medicina e saúde seguem as 
Normas de Vancouver ou APA. Em geral, na própria orientação aos autores há uma 
breve exemplificação das normas adotadas. Veja abaixo, alguns links onde você pode 
consultar passo a passo essas normas. 

 Veja orientações para citação conforme Normas De Vancouver: 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

http://www.cienciasdasaude.famerp.br/download/normas-2018.pdf 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.htm 

 

Artigos sobre EMDR 

Veja a seguir, acesso a periódicos gratuitos, clicando nos links: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
04712016000100011 

http://www.emdria.org/?page=43 

http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type
=m&metalib=aHR0cDovL21scGx1cy5ob3N0ZWQuZXhsaWJyaXNncm91cC5jb20vc
HJpbW9fbGlicmFyeS9saWJ3ZWIvYWN0aW9uL3NlYXJjaC5kbz9kc2NudD0wJmZy
Ymc9JnNjcC5zY3BzPXByaW1vX2NlbnRyYWxfbXVsdGlwbGVfZmUmdGFiPWRlZ
mF1bHRfdGFiJmN0PXNlYXJjaCZtb2RlPUJhc2ljJmR1bT10cnVlJmluZHg9MSZmbj1
zZWFyY2gmdmlkPUNBUEVT&buscaRapidaTermo=EMDR 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 



CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Domínio Público - biblioteca virtual 

Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

PubMed - MedLine - Inglês 

PubMed - Português 

Scielo - Scientific Eletronic Library Online 

Artigos publicados por emdristas brasileiros: 

 https://www.emdr.org.br/ii-congresso-emdr 

https://www.researchgate.net/publication/326699341_Frequency_of_Migraine_Presenc
e_of_Neuropsychiatric_Symptoms_and_Attachment_Style_Comparative_Study  

https://www.emdr.org.br/ii-congresso-emdr 

 


