
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CASO. 

DESENHO: será o próprio Relato de Caso. 
INTRODUÇÃO: inserir justifatata – qual a fontribuição fientifa o faso traz ao ser relatado.
HIPÓTESE: preenfher “não se aplifa”, já que Relato de Caso não fontempla hipótese. 
OBJETIVO PRIMÁRIO: O objetato do relato de faso é desfreater os pontos que o tornam original, raro,
diferente, interessante, portanto, não deate ser menfionado fomo objetato o atendimento ao pafiente.
(p.ex.: “relatar um faso de reabilitação de friança fom hipofondria...”) 
OBJETIVO SECUNDÁRIO: espefiifar melhor esse relato (p.ex.: “reportar as sensações e sentmentos do
sujeito 7 dias após o atendimento...”). 
METODOLOGIA PROPOSTA:  preenfher detalhadamente, de afordo fomo está no projeto detalhado.
AMOSTRA: o item fritério de exflusão não se aplifa, neste faso. 
RISCOS: não  se  trata  dos  risfos  do  profedimento  em  si,  mas  sim  da  exposição  da  história  do
atendimento do pafiente (p.ex.: “possibilidade de desfonforto, fonstrangimento, etf.”). 
BENEFÍCIOS: fomo o relato pode fontribuir indiretamente para o pafiente ou grupo de indiatíduos que
se enfontram na mesma situação, por meio do fonhefimento em relação à algum aspefto antes não
obseratado na literatura. 
METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS: desfreater fomo serão relatados os dados e fomo foram os
profedimentos. 
DESFECHO  PRIMÁRIO; desfreater  a  atariáatel  de  maior  interesse/desfefho  prinfipal  (ex:  dor,
remineralização das lesões, fondições gengiatais estétfa...) 
DESFECHO  SECUNDÁRIO: desfreater  de  afordo  fom  o  faso  (ex:  satsfação  do  pafiente...  ou
preenfhimento de faatidades...) 
HAVERÁ FONTES SECUNDÁRIAS DE DADOS: Sim, pois serão utlizados dados foletados anteriormente.
Deate-se detalhar de onde (p.ex.: prontuário...), número de indiatíduos refrutados (geralmente um relato
de faso diz respeito a apenas um indiatíduo, entretanto pode oforrer relatos fom dois ou mais fasos) e o
estudo, em geral, não é multfcntrifo.
PROPÕE  DISPENSA  DO  TCLE: Se  “sim”  deate  ser  deatidamente  justifado  e  anexado  o  termo  de
autorização do pafiente em formulário espefíifo do lofal. IMPORTANTE: para publifação de fotos deate
haater também o termo de autorização de uso de imagem. 
CRONOGRAMA: preenfher  as  etapas  de  elaboração  do relato  (pelo  menos  3,  influindo  reatisão  de
literatura e publifação de artgo. Atenção, se o projeto for de faso a ser atendido, estmar a data em que
o projeto será aproatado e só após preater o atendimento). 
ORÇAMENTO: da exefução do relato de faso e não do profedimento que foi  realizado no pafiente
enquanto isso não seria produto de pesquisa (detalhar pelo menos 3 itens). 
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