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PREFÁCIO

A produção científica na área biomédica tem aumenta-
do significativamente nos últimos anos, resultado do esforço
de vários grupos de pesquisa vinculados ou não a programas
de pós-graduação. A obtenção de financiamento à pesquisa,
bem como a publicação dos resultados dessas pesquisas são
questões vitais para o sucesso do pesquisador.

Em todo o mundo, e especialmente nos países em
desenvolvimento como o Brasil, a demanda supera em muito
o montante de recursos disponíveis, sendo financiados aqueles
projetos cuja fundamentação e estrutura seguem padrões rigo-
rosos de qualidade. O conhecimento sobre o planejamento e
a análise de modelos experimentais torna-se então indispensá-
vel para a elaboração de hipóteses consistentes e de metodo-
logias adequadas para que estas hipóteses sejam testadas.

É neste contexto que “Pesquisa na área biomédica:
do planejamento à publicação” traz valorosa contribuição aos
pesquisadores, discutindo seqüencialmente e de maneira clara
e didática a metodologia científica, desde a formulação da
hipótese à análise dos resultados em diferentes tipos de estu-
dos, passando pelas orientações sobre pesquisa bibliográfica,
questões éticas e medidas de biossegurança.

Este livro, tenho certeza, tornar-se-á uma ferramenta
preciosa aos pesquisadores e estudantes de graduação e pós-
graduação, auxiliando no planejamento e elaboração de proje-
tos de pesquisa coerentes, facilitando a submissão às agências
de fomento e a posterior redação dos trabalhos para publicação
em revistas de alta qualidade, requisitos cada vez mais impor-
tantes e salutares no ambiente acadêmico, gerador de conhe-
cimento e massa crítica para o progresso da ciência.
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