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PREFÁCIO

A Ciência ou o Pensamento Científico parte de uma característica 
fundamental, qual seja, a busca por estabelecer uma relação causal dos even-
tos naturais. Dominar as relações de causa e efeito de fenômenos naturais 
nos dá a oportunidade de interferir nas causas e, assim, alterar o desfecho 
dos eventos. 

A Ciência estabelece relações causais que devem ser universais, ou 
seja, são válidas, resultam sempre no mesmo desfecho, em qualquer lugar 
do universo. Devem ser relações reprodutíveis sempre na mesma sequência 
dos eventos. Devem ser confiáveis, há uma margem muito grande de que os 
resultados se repitam, mantidas as condições ambientais. Por fim, a Ciência 
deve estabelecer a relação de causa e efeito com ampla margem de previsibi-
lidade, as mesmas causas resultam em mesmos efeitos. 

A Ciência está ancorada na Metodologia Científica. O Observador (pes-
quisador) deve usar a metodologia como uma ferramenta para destrinchar o 
evento em suas múltiplas facetas. O Observador deve identificar quem/qual o 
objeto de sua atenção. Deve identificar quando (espaço temporal) o fenômeno 
ocorre. Observar onde (espaço físico) o fenômeno ocorre. Determinar a influ-
ência de quem observa sobre a ocorrência do fenômeno. Deve observar como o 
fenômeno ocorre, qual o mecanismo e a sequência de passos estão envolvidos 
no fenômeno. O Observador deve anotar e analisar tudo de modo sistemático 
e hierarquizado.  Os resultados devem ser interpretados sob o prisma do deter-
minismo das probabilidades, expurgando, com certa margem de erro, os des-
fechos que possam ocorrer por obra do acaso. Na área da Saúde, a constante 
necessidade de aprimorar o diagnóstico das doenças, identificar seus agentes 
etiológicos, seus fatores epidemiológicos, propor novos tratamentos mais efi-
cazes ou eficientes é uma prioridade para a qual estão voltadas as atenções dos 
centros universitários de pesquisa. 
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O presente livro de Metodologia Científica traz uma contribuição re-
levante para ajudar alunos da graduação e pós-graduação em diferentes cursos, 
nos meandros da redação de um projeto e de sua execução, divulgação e pu-
blicação dos resultados. 

É uma contribuição de um grupo de pesquisadores seniores e discen-
tes que vem colaborar na melhoria de nossas pesquisas, estimulando e dando 
um norte para aqueles que se interessam e se dedicam à pesquisa, tão carente 
em nosso País. 

Parabéns aos autores pela maneira clara e direta na abordagem dos 
diversos aspectos filosóficos da ciência, da parte objetiva da elaboração do 
projeto e execução da pesquisa e das orientações para divulgação e publicação 
dos resultados.

 Prof. Dr. Djalma José Fagundes 
Prof. Livre Docente e Titular da Disciplina de Técnica Operatória e 

Cirurgia Experimental 
Departamento de Cirurgia 

Escola Paulista de Medicina - EPM 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
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APRESENTAÇÃO

O ambiente acadêmico contemporâneo, marcado por um cenário 
científico de rápida e contínua mudança, demanda o acompanhamento e 
a constante atualização acerca dos temas mais relevantes por parte de estu-
dantes e profissionais. Esta obra objetiva a facilitar a realização destas tarefas 
ao discorrer as diversas etapas da produção científica, desde a familiarização 
com a literatura até a realização de pesquisas. A abordagem didática e abran-
gente oferece aos leitores uma base conceitual sólida, dado um universo de 
informações nem sempre seguras e muitas vezes complexas, como as obtidas 
por meio da Internet, a exemplo de roteiros, protocolos e guidelines, úteis 
especialmente na área de saúde. 

Em um contexto de avanço científico dinâmico e amplo, que inclui 
alta tecnologia e exige novas habilidades de estudantes e profissionais em 
todas as áreas do conhecimento, esse livro propõe-se a contribuir para a 
consolidação das atuais mudanças, inclusive curriculares, que ocorreram no 
ensino superior do país com o objetivo de integrar o exercício científico à 
formação acadêmica. 

Também se observam mudanças nos mecanismos de busca biblio-
gráfica, no acesso a periódicos online, nos registros de projetos de pesquisa, 
no uso de checklists de qualidade e de submissão a periódicos, além de novos 
processos de correção e apontamento de erros que pretendem aprimorar 
os estudos. Na prática, torna-se também importante conhecer instituições 
como o Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa Envol-
vendo Seres Humanos (SISNEP) e a Plataforma Brasil, e conhecer o Fator 
de Impacto e o Sistema Qualis dos periódicos atuais. 

Buscamos atingir um nível de informação compatível com graduan-
dos, pós-graduandos e profissionais, adaptando os temas segundo o interesse 
e uso de todas as mensagens ou parte delas em cada seção. 
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A obra está organizada em seções com tópicos bem identificados, fa-
cilitando a consulta e a sua operacionalização pelo interessado em aprimorar 
conhecimentos, atualizar-se em temas específicos ou formalizar um projeto 
de pesquisa. Em um primeiro momento, a obra se dedica a apresentar os 
princípios que fundamentam quaisquer atividades científicas. Posteriormen-
te, debruçamo-nos sobre as diferentes linhas e classificações de pesquisa, 
esmiuçando os principais tipos. Ainda detalhamos as etapas necessárias para 
a elaboração de um projeto de pesquisa e sua submissão a comitês de ética, 
quase sempre necessária; a redação de um artigo científico; e a divulgação 
dos resultados nos diferentes meios existentes (periódicos, dissertações, te-
ses, apresentações, entre outros). Por fim, apresentamos uma sólida base de 
conceitos estatísticos essenciais para a validação dos resultados encontrados 
no processo científico. 

Pela vigente e extensa difusão da pesquisa científica nos cursos de 
graduação, considerada um pilar fundamental pela relevância na formação 
de recursos humanos produtores de ciência desde cedo, são incluídas dis-
ciplinas de Metodologia Científica e Trabalhos de Conclusão de Curso em 
muitas instituições. Por fim, ao encontro da motivação e objeto desse Livro, 
a proposta da CAPES para a integração de graduandos a cursos de pós-gra-
duação, que, por sua vez, protagonizam um elevado processo de aprimora-
mento intelectual e científico. 

“Na área da Saúde, a constante necessidade de aprimorar o diag-
nóstico das doenças, identificar seus agentes etiológicos, seus fatores epi-
demiológicos, propor novos tratamentos mais eficazes ou eficientes é uma 
prioridade para a qual estão voltadas as atenções dos centros universitários 
de pesquisa. O presente livro de Metodologia Científica traz uma contri-
buição relevante para ajudar alunos da graduação e pós-graduação em di-
ferentes cursos nos meandros da redação de um projeto e de sua execução, 
divulgação e publicação dos resultados.” (Prof. Dr. Djalma José Fagundes, 
Livre Docente e Titular da Disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Ex-
perimental. Departamento de Cirurgia. Escola Paulista de Medicina EPM. 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP”). 
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ÉTICA EM PESQUISA 

Cleber Soares Junior 

Carlos Augusto Gomes 

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa científica tem contribuído de forma importante para o 
avanço do bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Os conhecimentos ge-
rados nem sempre podem ser obtidos unicamente pela observação simples 
do ambiente. Por isso, a experimentação científica é verdadeiramente neces-
sária para a aquisição deste conhecimento, a despeito da opinião de grupos 
radicais. Entretanto, as interações entre os seres humanos são complexas. 
Conflitos éticos e morais surgem com o aprimoramento das metodologias 
e suas necessidades. A abordagem destes conflitos utilizando apenas como 
referencial o bom senso é temerária e, tornam-se necessários mecanismos 
ou procedimentos que auxiliem nas tomadas de decisões e distribuição das 
responsabilidades. 

 Apesar da demanda por uma reflexão muito mais profunda, que 
inclua uma discussão sobre a essência do homem e seu papel na sociedade, 
normas de conduta, sejam nas pesquisas com seres humanos ou animais, 
fizeram-se necessárias e estão firmemente validadas. 

Filosoficamente, a pesquisa lida com a vida e com a morte, com as 
inter-relações entre os profissionais das diversas áreas, os sujeitos das pesqui-
sas e as instituições promotoras. Entretanto, para fins práticos, se constitui 
em normas e diretrizes a serem seguidas por todos, e acatadas com pouca 
liberdade de questionamento. Seus princípios se embasam em aspectos mo-
rais, culturais e religiosos de cada época. A ética se fundamenta em percep-
ção de conflitos, autonomia para escolha e coerência; não se fundamenta 
apenas no pensar corretamente, mas principalmente no agir coerentemente. 



Cleber Soares Junior e Carlos Augusto Gomes 
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Quando nos perguntamos se determinada conduta em pesquisa é 
certa ou errada, boa ou má, justa ou injusta, estamos nos questionando 
como outros no passado já fizeram. O momento em que se argui se deter-
minado procedimento é válido - tendo-se em mente que o homem é um fim 
em si mesmo, e não apenas um meio para se atingir determinado objetivo 
-  é tão importante quanto a pergunta em si. 

Neste capítulo procuraremos nos ater às diretrizes vigentes que re-
gulam as atividades dos pesquisadores, e menos a aspectos filosóficos, ainda 
que em determinadas seções sejam necessárias abordagens mais amplas. 

2 ÉTICA NORMATIVA E ÉTICA DAS RESPONSABILIDADES 

A discussão sobre a ética transcende a formação tecnicista do pes-
quisador, ultrapassa a formação humana simplista, é uma característica ine-
rente a todos nós. Os diversos códigos de conduta com diretrizes éticas são 
a evidência de que não basta a bondade, generosidade e beneficência na 
realização de pesquisas. 

É preciso, entretanto, mostrar que esses compromissos e responsabi-
lidades são os guias iniciais (essenciais) para a compreensão e aplicação das 
normas éticas. São todos, como se pode observar, basicamente normativos, 
e por isso estão aquém das virtudes que precisamos desempenhar. O mérito 
da pesquisa é melhor expresso quando embasado em teleologia: um objeti-
vo a ser alcançado, e não somente um código a ser seguido. O virtuoso se 
empenha porque é correto, mas pode-se estar de acordo com as normas sem 
mostrar nenhuma qualidade que ultrapasse o mero “jeito” adequado de agir. 
Seguir os preceitos das diretrizes éticas não deve ser apenas um compromis-
so, mas também deve definir valores que convém respeitar. 

Ao pesquisador cabe a humildade de aceitar a limitação de suas hi-
póteses perante a criatividade da natureza, e o orgulho de poder decifrá-la e 
enfrentá-la, mesmo através de caminhos tortuosos. 
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3 BREVE HISTÓRICO DA ÉTICA EM PESQUISA 

• 1946 – O estabelecimento do Código de Nuremberg define a parti-
cipação voluntária em pesquisas. 

• 1964 – A declaração de Helsinque, adotada pela Associação Médica 
Mundial, distingue os tipos de experimentação e estabelece princí-
pios para proteção dos indivíduos participantes nas pesquisas. Esta 
ideia de revisão ética dos protocolos de pesquisa por uma instância 
independente e interdisciplinar foi revisada em 1975, 1983 e 1989. 

• 1978- A redação e publicação do Relatório Belmont estabelece os 
três princípios básicos na pesquisa com seres humanos: autonomia, 
beneficência e justiça. 

• 1981- Criadas as primeiras leis (EUA) sobre a necessidade da exis-
tência de um comitê de ética, não vinculado ao pesquisador e nem à 
instituição de fomento, para aprovação da pesquisa. 

• 1982 - Publicação do embrião do que se tornará em 1993 as diretri-
zes éticas internacionais para pesquisas biomédicas envolvendo seres 
humanos. 

• 1996 - No Brasil, a regulamentação de pesquisas envolvendo se-
res humanos teve início com a Resolução nº 01/88, do Conselho 
Nacional de Saúde, mas foi a Resolução 196/96 (criou o Conselho 
Nacional de Ética em pesquisa – CONEP), atualizada em 2012, do 
mesmo órgão do controle social, que se firmou como documento 
importante na legislação. Resoluções complementares foram criadas 
para áreas específicas: 

• Pesquisa com novos medicamentos, vacinas e testes diagnósticos 
(Resolução nº 251/97); 

• Pesquisa genética (Resolução nº 340/04); 

• Pesquisa com cooperação estrangeira (Resolução nº 292/99); 

• Pesquisa envolvendo povos indígenas (Resolução nº 304/00); 
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• Projetos multicêntricos (Resolução nº 346/05); 

• Pesquisa com armazenamento de materiais ou utilização de mate-
riais biológicos armazenados (Resolução nº 347/05); 

• Resolução nº 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde – Ciências 
Humanas e Sociais. 

4 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdiscipli-
nar e independente, com “munus público”, que deve existir nas instituições 
que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para de-
fender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade 
e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos ou animais deve ser sub-
metida a um CEP. Pode haver mais de um CEP em uma mesma instituição 
de acordo com as necessidades. Na impossibilidade de constituir um CEP, 
as instituições ou pesquisadores deverão submeter o projeto à apreciação 
do CEP de outra instituição indicada pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP/MS). O Comitê de Ética em Pesquisa deve ser constitu-
ído por colegiado multidisciplinar eleito por seus pares. Preferencialmente 
constituído com número não inferior a sete pessoas, não deve haver mais da 
metade dos participantes pertencente à mesma classe profissional, sua com-
posição varia de acordo com as linhas de pesquisa envolvidas, mas há neces-
sidade de membros com experiência em pesquisa e participação de mem-
bro da sociedade. Os critérios de sua composição são definidas de acordo 
com normas estabelecidas pela própria instituição e regulamentos nacionais. 
Ocasionalmente, há participação de consultores, da própria instituição ou 
não, quando peculiaridades técnicas exigem uma avaliação mais minuciosa 
e quando grupos vulneráveis como a população indígena são objetos de pes-
quisa.  A seguir, algumas das funções de um Conselho de Ética em Pesquisa, 
nos quais se cumprem todas as resoluções demandadas. 
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1. Revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, 
garantindo e resguardando a integridade e os direitos dos voluntá-
rios participantes nas referidas pesquisas; 

2. Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, identificando com clareza o ensaio, documentos 
estudados e data de revisão, com seu enquadramento em uma das se-
guintes categorias: aprovado; com pendência; retirado; não aprova-
do; e - aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para aprecia-
ção pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/
MS/CNS/MS), nos casos de protocolos de áreas temáticas especiais. 

3. Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução 
de sua tarefa e arquivamento do protocolo completo; 

4. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relató-
rios semestrais dos pesquisadores e de outras estratégias de monito-
ramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa; 

5. Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão 
em torno da ética na pesquisa com seres humanos; 

6. Apurar denúncias sobre instituições, pesquisadores e pesquisas, po-
dendo requerer instauração de sindicância e comunicação à CO-
NEP/CNS/MS/CNS/MS e, no que couber, a outras instâncias; 

7. Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/CNS/
MS/CNS/MS, por meio de sua Secretaria Executiva. 

5 PESQUISA COM ANIMAIS 

A pesquisa com animais é fundamental para os avanços tecnológicos que 
levam às melhorias na saúde e ao bem-estar do indivíduo e da população em geral. 
Uma vez que estas pesquisas são necessárias ao aprimoramento dos conhecimen-
tos nas diversas áreas, reconhece- se que os animais de experimentação devem ser 
tratados de maneira cuidadosa, por profissionais treinados e com cuidados veteri-
nários pertinentes. São muito mais que meros objetos a serem sacrificados. 
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Com a intenção de padronizar, controlar e verificar como está sendo re-
alizado o manuseio destes animais, diretrizes, consensos e regulamentos foram 
estabelecidos pelas mais diversas sociedades e associações. 

Em 1989, a Associação Médica Mundial promulgou alguns princípios 
que enfatizam a importância das pesquisas em animais para o progresso científico. 
Entretanto, também concluiu a necessidade do respeito ao bem-estar dos mesmos, 
a exigência de princípios norteadores a serem cumpridos por todos os pesquisado-
res e todas as instituições de pesquisa. 

A Associação Americana de Psicologia em 1992 também estabeleceu di-
retrizes para um manejo ético dos animais de experimentação em que destacamos: 

• Um objetivo claro para a pesquisa; 

• A perspectiva de avanço no conhecimento; 

• Expectativa de avanços que conduzam a melhores condições de vida. 

Toda pesquisa envolvendo animais não pode e não deve ser iniciada 
até que o protocolo seja completamente revisado por um comitê que certi-
fique que os procedimentos estão adequados e em conformidade com a lei. 

O Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) postu-
lou uma série de princípios éticos a serem seguidos pelos pesquisadores: 

Artigo 1º - É primordial manter posturas de respeito ao animal, 
como ser vivo e pela contribuição científica que ele proporciona. 

Artigo 2º - Ter consciência de que a sensibilidade do animal é si-
milar à humana no que se refere à dor, memória, angústia, instinto de so-
brevivência, apenas lhe sendo impostas limitações para se salvaguardar das 
manobras experimentais e da dor que possam causar. 

Artigo 3º - É de responsabilidade moral do experimentador a esco-
lha de métodos e ações de experimentação animal. 

Artigo 4º - É relevante considerar a importância dos estudos realizados 
através de experimentação animal quanto a sua contribuição para a saúde hu-
mana em animal, o desenvolvimento do conhecimento e o bem da sociedade. 



ÉTICA EM PESQUISA

20

Artigo 5º - Utilizar apenas animais em bom estado de saúde. 

Artigo 6º - Considerar a possibilidade de desenvolvimento de mé-
todos alternativos, como modelos matemáticos, simulações computadoriza-
das, sistemas biológicos “in vitro”, utilizando-se o menor número possível de 
espécimes animais, se caracterizada como única alternativa plausível. 

Artigo 7º - Utilizar animais através de métodos que previnam des-
conforto, angústia e dor, considerando que determinariam os mesmos qua-
dros em seres humanos, salvo se demonstrados, cientificamente, resultados 
contrários. 

Artigo 8º - Desenvolver procedimentos com animais, assegurando-
-lhes sedação, analgesia ou anestesia quando se configurar o desencadeamen-
to de dor ou angústia, rejeitando, sob qualquer argumento ou justificativa, o 
uso de agentes químicos e/ou físicos paralisantes e não anestésicos. 

Artigo 9º - Se os procedimentos experimentais determinarem dor 
ou angústia nos animais, após o uso da pesquisa desenvolvida, aplicar méto-
do indolor para sacrifício imediato. 

Artigo 10º - Dispor de alojamentos que propiciem condições ade-
quadas de saúde e conforto, conforme as necessidades das espécies animais 
mantidas para experimentação ou docência. 

Artigo 11 - Oferecer assistência de profissional qualificado para 
orientar e desenvolver atividades de transportes, acomodação, alimentação e 
atendimento de animais destinados a fins biomédicos. 
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6 PESQUISA EM SERES HUMANOS NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 

“Respeitar o homem cuja liberdade fraqueja exige que lhe  
emprestemos a nossa força” (Jean Bernard). 

O progresso científico nunca prescinde da pesquisa. Novas metodo-
logias aliadas aos novos métodos de avaliação levam a avanços tecnológicos, 
propedêuticos e terapêuticos. O objetivo final consiste nos benefícios ine-
rentes a cada indivíduo e a toda sociedade. A pesquisa com seres humanos 
inclui: 

• Intervenções diagnósticas e terapêuticas controladas; 

• Avaliação dos processos físicos e bioquímicos; 

• Análise das consequências de determinada intervenção (farmacoló-
gica, cirúrgica, preventiva); 

• Estudos sobre o comportamento humano.

Todo o processo de pesquisa se inicia com uma dúvida, uma pergunta 
primordial que necessita resposta. Estabelecem-se hipóteses teóricas para ex-
plicar ou justificar o que se percebe pelos sentidos. O passo seguinte inclui a 
realização de pesquisas in vitro e em animais de experimentação, mas em uma 
última instância há que se realizar estudos em seres humanos para que o obje-
tivo final seja atingido. Mesmo com todo rigor e cuidado, ainda persistem ris-
cos aos participantes das pesquisas. Incorre em erro grave aquele que interpre-
ta a justificativa deste risco pelos benefícios a toda uma população ou grupo de 
pessoas. O risco somente se justifica se houver benefício prioritariamente ao 
sujeito da pesquisa: é o princípio da beneficência aliado ao da justiça. 

A percepção de que limites éticos devem ser criados para proteção dos 
indivíduos levou à promulgação em 1982 da proposta de Diretrizes Interna-
cionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos. O intuito foi 
determinar princípios éticos fundamentais e orientar a condução de pesquisas 
segundo critérios previamente estabelecidos pela Declaração de Helsinque. 
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A proposta foi revisada, sendo feitas novas considerações a partir 
de discussões que se sucederam desde sua criação. A abordagem de grupos 
de risco, o benefício inerente para a sociedade, as repercussões da pesquisa, 
dentre outras questões foram incluídas no documento que foi transformado 
em diretriz em 1993. Uma nova revisão foi publicada em 2002 e inclui 21 
diretrizes para pesquisas com seres humanos (Diretrizes Éticas Internacio-
nais para a Pesquisa Biomédica em seres Humanos – 2002). 

De todos os princípios estabelecidos reafirma-se o mais importante: 
a proteção dos direitos e do bem-estar dos participantes nas pesquisas. A se-
gurança do indivíduo no qual uma intervenção é praticada deve ser sempre 
o objetivo primordial; qualquer outra consideração é secundária, portanto, 
nunca será permitido que o brilhantismo da técnica supere a segurança. 

A pesquisa com seres humanos somente deve ser executada por pro-
fissionais experientes, habilitados e qualificados; de acordo com protoco-
los rígidos, rigorosamente verificados por comitês de ética. Deve-se sem-
pre lembrar que quando um participante retira-se espontaneamente ou 
não (complicações, efeitos adversos etc.) de uma pesquisa, ele deve ter seu 
acompanhamento mantido e garantido tratamento com o que de melhor há 
disponível e nunca deve ser abandonado. 

De forma clara, os protocolos devem incluir: 

• Objetivo claro da pesquisa; 

• Justificativa da necessidade de utilizar seres humanos; 

• Justificativa do número de participantes da amostra a ser analisada; 

• Enumeração e gradação dos riscos inerentes à pesquisa; 

• Como será feito o consentimento informado; 

• Se possível, análise estatística prévia identificando e justificando o 
tempo de pesquisa, a idade e gênero dos participantes, e o número 
amostral. 
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No que se refere a sujeitos de pesquisa que também são pacientes é 
preciso ter em mente o parágrafo 32 da Declaração de Helsinque:

Quando na atenção a um doente os métodos pre-
ventivos, diagnósticos ou terapêuticos testados se 
mostrarem ineficazes ou não existirem, o médi-
co, com o consentimento informado do paciente, 
poderá permitir-se usar procedimentos preven-
tivos, diagnósticos e terapêuticos novos ou não 
comprovados se, em seu julgamento, isso trará al-
guma esperança de salvar a vida, restituir a saúde 
ou aliviar o sofrimento, sempre que possível essas 
medidas devem ser pesquisadas a fim de avaliar 
sua segurança e sua eficácia... 

As Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo 
Seres Humanos são: 

Diretriz 1: A justificativa ética para a pesquisa tem como base a pers-
pectiva de descobrir novas formas de beneficiar a saúde das pessoas. Deve 
se embasar em princípios científicos aceitos e num conhecimento adequado 
da literatura. 

Diretriz 2: Todos os protocolos de pesquisa devem ser submetidos a, 
pelo menos, um Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos, para que 
se verifique e se certifique da aceitabilidade científica e ética da pesquisa. 

Diretriz 3: A presença de patrocínio externo exige que o protocolo 
de pesquisa também seja submetido ao Comitê de Ética daquele país. As 
recomendações éticas não podem ser diferentes ou maiores no país patroci-
nador do que no país em que se está executando a pesquisa. 

Diretriz 4: Sempre deve haver consentimento informado voluntá-
rio do potencial participante, ou de um representante legal quando se fizer 
necessário. Toda a informação verdadeira deve ser fornecida ao paciente em 
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troca de sua confidencialidade para lhe trazer tranquilidade e conforto. Os 
doentes precisam de informação, compreensão e de acompanhamento. O 
respeito por outrem passa por esta preocupação com a liberdade e a digni-
dade deste indivíduo. São valores que decidimos reconhecer porque acredi-
tamos neste respeito. 

Diretriz 5: Diz respeito à forma de obtenção do consentimento in-
formado e informações importantes que devem ser fornecidas ao potencial 
participante. Inclui e/ou considera que: 

• O indivíduo é convidado a participar da pesquisa voluntariamente 
por possuir condições inerentes à sua doença e características clíni-
cas para tal; 

• Que o indivíduo tem liberdade para recusar ou desistir da pesquisa a 
qualquer momento sem que lhe recaiam retaliações, e sendo assegu-
rado ao mesmo um tratamento apropriado para sua doença; 

• Que informações sobre a razão da pesquisa e de suas diferenças em 
relação ao tratamento usual serão fornecidos; 

• Explicações do que se considera um ensaio controlado, cego ou du-
plo cego, para que o paciente tenha real compreensão de que al-
gumas informações acerca dos métodos diagnósticos e terapêuticos 
poderão não estar disponíveis a todo momento, mas, que os partici-
pantes têm direito ao acesso a seus dados caso os solicitem; 

• Informações acerca da duração da pesquisa; 

• Disponibilidade de benefícios monetários ou materiais que poderão 
ser proporcionados ou não; 

• Será assegurado ao participante informações sobre o resultado da 
pesquisa; 

• Informações sobre riscos potenciais à saúde ou desconforto (in-
cluindo risco para os familiares), assim como benefícios diretos da 
pesquisa; 
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• Quais os benefícios para a sociedade e possíveis usos da pesquisa?; 

• Informação sobre a existência de outros tratamentos disponíveis; 

• Assegurar privacidade e confidencialidade; 

• Fontes de financiamento e instituições de pesquisa relacionados; 

• Informações sobre amostras coletadas e armazenadas: o que será fei-
to delas?; 

• Grau de responsabilidade do pesquisador; 

• Tratamento sem ônus no caso de complicações relativas à pesquisa; 

• Se haverá ou não compensações para família no caso de incapacida-
de ou morte do participante; 

• Aprovação do Comitê de Ética; 

Diretriz 6: Diz respeito às obrigações dos pesquisadores e patroci-
nadores no consentimento informado. Obtenção de formulário assinado. 
Renovação do consentimento quando houver alterações da pesquisa ou em 
trabalhos de longa duração (longitudinais). 

Diretriz 7: Pode-se reembolsar os participantes por gastos, fornecer 
serviços médicos gratuitos ou compensações por inconvenientes. Tudo apro-
vado pelo comitê de ética. 

Diretriz 8: Garantir que os benefícios potenciais são maiores que os 
riscos. Garantir que a intervenção é pelo menos tão eficaz quanto a alterna-
tiva disponível. 

Diretriz 9: Em geral, o risco das intervenções da pesquisa, em pes-
soas consideradas incapazes de dar consentimento informado, não pode ser 
superior ao risco associado a um exame de rotina nestes indivíduos. 

Diretriz 10: A pesquisa tem que atender às necessidades e priori-
dades das populações com recursos limitados (em que se está aplicando o 
protocolo); tudo que a pesquisa gerar e puder ser fornecido à comunidade, 
deverá ser feito. 
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Diretriz 11: Os participantes da pesquisa que integrarem o grupo 
controle em estudos randomizados deverão receber, como forma de trata-
mento ou método diagnóstico ou preventivo, a melhor intervenção de efi-
cácia comprovada disponível. A utilização de placebo somente se justifica: 

• Quando não há intervenção de eficácia comprovada. 

• Quando não há risco ao participante, além de desconforto temporário. 

Diretriz 12: Distribuição equitativa de ônus e benefícios na escolha 
de grupos de indivíduos na pesquisa. 

Diretriz 13: Pesquisa em que participam indivíduos vulneráveis tem 
que ter justificativa especial e direitos protegidos. 

Diretriz 14: Pesquisas com crianças necessitam consentimento dos 
pais, justificativa para a seleção daquela idade e objetivo claro da pesquisa. 

Diretriz 15: Pesquisas em pessoas com transtornos mentais neces-
sitam de consentimento de responsável legal, justificativa especial para o 
grupo de estudo (por que não realizar a pesquisa em pessoas com capacidade 
de dar consentimento?) e objetivo claro da pesquisa. 

Diretriz 16: Mulheres em idade reprodutiva não devem ser excluídas 
de pesquisas de forma rotineira. 

Diretriz 17: Mulheres grávidas podem ser incluídas em pesquisas, 
desde que seja relevante para a mãe ou feto. Se possível adquirir informações 
sobre teratogenicidade em experimentos animais. 

Diretriz 18: Deve-se estabelecer proteções à confidencialidade dos 
dados da pesquisa. 

Diretriz 19: Deve ser assegurado tratamento médico gratuito a um 
indivíduo caso seja prejudicado em decorrência da pesquisa. Também podem 
ser fornecidos outros tipos de compensação quando necessário e adequado. 

Diretriz 20: Diz respeito à necessidade de fortalecimento da capaci-
dade de avaliação ética e científica da pesquisa que está sendo realizada em 
países em que estas informações são deficitárias. 
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Diretriz 21: Patrocinadores externos têm a mesma responsabilidade 
dos pesquisadores do país anfitrião no que se refere ao atendimento aos su-
jeitos das pesquisas que sejam prejudicados. 

7 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

A pesquisa exige que amemos a verdade mais que a nós mesmos. 
Exige uma lucidez e uma sinceridade implacáveis e uma exigência sem fra-
quezas. Demanda coragem. Coragem para reconhecer o que não somos, 
para nos aceitar sem iludir, para conviver com a tristeza da derrota. Não 
obstante, esta tristeza pode gerar força e uma disposição firme para seguir 
em frente. Ao pesquisador cabe a humildade de aceitar suas limitações, as 
imposições da natureza, as dificuldades metodológicas. Também lhe cabe o 
orgulho de tentar desenvolver a ciência, alargar o conhecimento. 

O pesquisador deve fazer bem o que precica fazer, sem que isto seja 
motivo para comentários, para regozijo ou para alarde. A busca pela glória 
desmerece a pesquisa, envergonha aqueles que agem e trabalham simples-
mente em prol da ciência. Este desprendimento de tudo que advogamos nos 
dá liberdade e espontaneidade. 

Autonomia

Um importante princípio ético para aqueles que lidam com pesquisa é 
o livre arbítrio! Refere-se à capacidade do homem de decidir o que é o melhor 
para si mesmo. Intimamente relacionada com a liberdade, a autonomia nos re-
mete a um dos mais difíceis momentos do ato médico: o momento da decisão. 

A vida não oferece respostas exatas e precisas. Cada 
escolha moral envolve ganhos e perdas, a formação 
de novas alianças e a destruição de outras. Cada es-
colha seleciona apenas um caminho, onde existiam 
vários. Nossas escolhas influenciam nosso destino, 
mesmo quando sabemos que nenhuma delas é a 
escolha correta.(GLEISER, 2001). 
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A palavra autonomia deriva do grego “autos” (o próprio) e “nomos” 
(compartilhamento, convenção) significa a característica de dar-se as pró-
prias normas, a capacidade de autodeterminação. Ela pressupõe que o indi-
víduo é livre para escolher. Caso não exista a possibilidade de alternativas, 
também não haverá o exercício da autonomia. 

A Ciência não tem todas as respostas, mas garante ao indivíduo au-
tonomia, fornecendo os instrumentos de sua liberdade. Isto é fundamental, 
já que faz relativamente pouco tempo que o homem reconheceu o valor da 
liberdade individual e o pesquisador está aprendendo a respeitar a opinião dos 
sujeitos da pesquisa; mas a autonomia não é um valor supremo em si mesma. 

Justiça

Princípio ético cuja compreensão é fundamental para aqueles que 
lidam com pesquisa. 

“Imagine uma situação onde a sua interferência pode significar o 
sacrifício de uma vida para salvar outras cinco, ou cinquenta. e se a perda 
desta vida servisse para salvar outras milhares? 

Você escolheria uma pessoa para morrer? John Stuart Mill afirma 
que importa o “bem maior”, e cinco vidas valem mais do que uma (inactura 
paucorum serva multa). Para Kant, números não são tudo, e agir moralmente 
(...) é mais importante”. Está embasada na alteridade – colocar-se no lugar 
dos outros, e diz respeito a atribuir a cada um, o que lhe cabe. 

A justiça é uma virtude completa e boa em si mesma. Não depende 
das demais, pelo contrário, ela inclui as outras. É o horizonte de todas as 
leis. De alguma forma, ela compreende dois sentidos: um de conformidade 
à lei, outro de equidade. Mas a igualdade não é suficiente, pois não é de fato, 
mas de direito. É injusto se aproveitar de outrem, mesmo que a legislação 
não se oponha formalmente. O essencial, para que alcancemos a justiça, é: a 
liberdade de todos, a dignidade de cada um e os direitos dos outros. 
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Justiça é a maior de todas as virtudes, a mais completa. É ela que 
controla a força, que corrige erros e protege os fracos. É a mesma justiça que 
não dispensa ninguém de ser inteligente e prudente. 

Todo pesquisador digno deste nome, não deve estar unicamente 
cônscio de sua sagacidade e aptidão, mas, particularmente, de suas limita-
ções e possibilidades, para que esteja realmente apto a julgar o que é capaz 
de empreender.

Beneficência

Aquele que deseja tornar-se um verdadeiro pesquisador necessita 
possuir não apenas habilidades, mas também qualidades. Virtudes como 
paciência, abnegação e desinteresse. Por desinteresse deve-se entender que 
acima do aumento de sua reputação ou do seu engrandecimento pessoal, ele 
deve colocar o bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

Há que se nutrir especial atenção pelo altruísmo e a devoção ao 
dever, considerando-os como virtudes que existem independentemente de 
aprovação e confirmação. A beneficência significa fazer o bem, benevolência. 
Considera-se que seja um dever evidente e incontestável, apesar de não abso-
luto. Consiste em obrigações: a de maximizar os benefícios e de minimizar 
os prejuízos. 

Beneficência anda de mãos dadas com a humildade e a generosi-
dade. Enquanto a justiça dita que devemos dar a cada um o que é seu por 
direito, a generosidade propõe que ofereçamos aquilo que é nosso, e não nos 
faz falta. Por isso, a beneficência aliada à generosidade está acima da lei, ou 
de qualquer código. Ela nos remete à solidariedade humana (in sólido = para 
o todo). 

Transparência no olhar, pureza no coração, sinceridade no discurso, 
retidão do comportamento. Nossa obrigação é para com a conduta ética 
frente aos participantes de nossa pesquisa. É por isso que o pesquisador deve 
ser simples, sem ser simplório; humilde sem ser tolo; mas orgulhoso de sua 
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profissão, sem que isto se transforme em empáfia. Mais magnânimo que ge-
neroso, pois o generoso dispõe das coisas, o magnânimo dispõe de si mesmo.  

Não maleficência

A segurança do doente no qual uma intervenção está sendo prati-
cada deve ser sempre o objetivo primordial; qualquer outra consideração é 
secundária. Portanto, nunca será permitido que o brilhantismo da técnica 
supere a segurança. O princípio da não maleficência é característica funda-
mental a qualquer pesquisador, pois este lida com o imprevisto, a incerteza, 
o acaso, o desconhecido. É o desejo lúcido de realizar o que é excepcional. 
Não significa apenas precaução, mas também a virtude do risco aceito e 
da decisão. pois há riscos e perigos que são necessários enfrentar, e esta é 
a maior tarefa (ou tarefa diária) do pesquisador. Escolher entre o agir e o 
não agir; escolher até onde agir. Ela não impede nem evita os infortúnios, 
intercorrências e complicações, mas aliada à compaixão, norteia e ilumina as 
ações. o sofrimento mitigado a determinado indivíduo somente se justifica 
se o paciente é o próprio beneficiado, mas não fazer o mal, não significa se 
eximir de responsabilidades. 
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Abordaremos um interessante tema, pois se trata de sermos firmes 
em algumas poucas escolhas, de não nos afastarmos delas, mas estarmos 
sempre em constante movimento, em busca de novas formas, conceitos, 
teorias e hipóteses.

“Linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos cien-
tíficos que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam 
projetos cujos resultados guardam afinidades entre si” (PLATAFORMA 
LATTES). Podem ser entendidas como as situações em que se elege como 
objeto de estudo um determinado tema que já foi ou está sendo investiga-
do por outro(s) autor(es), porém, dada sua amplitude, ainda permite novas 
ideias, pesquisas e conclusões a respeito, atreladas à imagem de que as pes-
quisas desenvolvidas seguem uma trajetória definida, estando assim o campo 
do conhecimento limitado às orientações pré-definidas. Desta forma, trans-
mitem um sentido de integração, sinergismo, prosseguimento, continuida-
de em se tratando de novas descobertas. 

Individualmente, em grupo, na graduação ou nos cursos de pós-gra-
duação, os pesquisadores têm como principal intuito realizar pesquisa básica 
ou clínica, conseguindo assim a evolução e a difusão do conhecimento nas 
diferentes áreas científicas. Desta forma aprimoram novos alunos na sua for-
mação de docente e geram novos pesquisadores. Dentro da diversidade de 



José Antonio Chehuen Neto et. al

33

disciplinas e especialidades profissionais, bem como da atual amplitude do 
conteúdo científico a ser explorado, cabe a cada pesquisador ou grupo de 
pesquisadores escolherem quais serão os principais temas a serem investigados. 

Influencia nesta importante definição o interesse pessoal, do corpo 
docente e algumas características peculiares, como a localização geográfica 
do pesquisador ou do curso de pós-graduação no país, os recursos e instala-
ções disponíveis, a base de formação do pesquisador, a motivação de alunos 
sobre um determinado assunto, a possibilidade de investigação sobre temas 
de maior ou menor complexidade e se a pesquisa é experimental ou não. 
Outro ponto importante, é a evidente dificuldade de um pesquisador dedi-
car-se pessoalmente à investigação simultânea de vários assuntos, ainda que 
na sua área de atuação. 

Vencidas estas etapas de construção e ideologia de trabalho, por 
certos naturais para a continuidade das atividades e a evolução dos grupos 
envolvidos com pesquisa, é necessário delimitar o campo de atuação do mes-
mo, dentre os temas possíveis e que foram propostos, estabelecendo naquele 
núcleo ou ambiente, as linhas de pesquisa. 

As atividades de pesquisa devem ser desenvolvidas de tal forma que 
todos os esforços, investimentos e a preparação técnica dos docentes, alunos 
e funcionários consigam realizar um trabalho objetivo, produtivo e permi-
tam o avanço do conhecimento. A presença destas características interfere 
positivamente e diretamente sobre a prosperidade do núcleo, pois impede 
que atitudes dispersivas atuem negativamente na evolução das pesquisas. 

As linhas de pesquisa, na verdade, colaboram para este fim, pois 
favorecem o uso racional do raciocínio, a criatividade e o interesse dos pes-
quisadores, ao normatizar o pensamento e a ação utilizados diversas pes-
quisas. Não se trata, certamente, de tolher ou afunilar as ideias necessárias 
na investigação científica. Trata-se de dar foco e de direcionar os esforços e 
recursos materiais e humanos. 
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Ao término de um trabalho científico, com o intuito de dar resposta 
a uma indagação, o pesquisador provavelmente gerou novas dúvidas ou va-
riáveis que, eventualmente, poderão ser estudadas e respondidas com outras 
pesquisas, e assim sucessivamente. Dentro deste raciocínio, as linhas de pes-
quisa evitam os estudos realizados de forma aleatória, visto que, sem orien-
tação lógica, não têm continuidade para elucidar os novos questionamentos 
apresentados. Neste caso, também devemos ponderar todo o investimento 
material, de planejamento físico e em treinamento de pessoal realizados para 
uma pesquisa, que seriam perdidos ou desativados à espera de outro candi-
dato interessado naquele tema. Caso isto ocorra, as consequências podem 
ser prejudiciais. O sucesso de qualquer grupo de pesquisadores, no sentido 
de se criar raízes sólidas, envolve a continuidade do pensamento e do racio-
cínio nas pesquisas que se seguem integradas, condições importantes para 
prosseguir sempre evoluindo e gerando novos frutos (descobertas). 

Assim, dentro de um contexto comparativo, podemos assemelhar 
o surgimento e o desenvolvimento de uma linha de pesquisa a uma árvore. 
Ao analisarmos a seguinte linha de pesquisa: cirurgia - experimental - tra-
queia - reparação (a “raiz”) teremos várias opções de estudo. A cada uma que 
se concretizar (exemplificando: reparação com enxerto - o “tronco”), novas 
dúvidas surgirão, que permitirão outros estudos, todos com algumas desco-
bertas (os “frutos”) e, assim, sucessivamente.

 
Figura 1 - Exemplificando uma linha de pesquisa 
Fonte: Os autores, 2019. 
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Em outras palavras, ao seguirmos uma linha de pesquisa procura-
mos adquirir coerência no raciocínio, com o intuito de responder às suces-
sivas dúvidas do pesquisador. Neste aspecto, podemos salientar dois pontos 
fundamentais: uma linha de pesquisa é teoricamente interminável no seu 
conteúdo científico e permite ao corpo docente e ao aluno, vários temas de 
pesquisa. 

Os objetivos de uma linha de pesquisa são: 

• Determinar o rumo ou o que será investigado num dado contexto; 

• Limitar as fronteiras do campo específico do conhecimento em que 
o estudo será inserido; 

• Oferecer orientação lógica aos que farão a busca; 

• Estabelecer os procedimentos que serão considerados adequados no 
processo. 

No planejamento de um trabalho científico, inicialmente impõe-se 
a definição do tema da pesquisa. A escolha do assunto pode ser obtida de 
várias formas: originado da prática clínica, da pesquisa bibliográfica ou das 
linhas de pesquisa já estabelecidas pelo curso, por exemplo. Em geral, na 
pós-graduação Stricto Sensu, principalmente em nível de mestrado, o aluno 
não dispõe de uma ideia brilhante e consistente o suficiente que justifique a 
todos investir naquele tema. Ao deparar-se com as linhas de pesquisa inicial-
mente propostas pelo curso, o aluno terá maior facilidade de formular com 
clareza qual a sua dúvida e estabelecer o real objetivo de sua pesquisa. Aliás, 
o estudante, ao conhecer os principais temas de interesse de um docente ou 
do núcleo poderá, de antemão, avaliar sua participação, comprometimento, 
dedicação e motivação. 

Desta forma, evoluirá com melhores condições de concretizar seu 
trabalho, a grande meta a ser atingida, minimizando os afastamentos e o 
longo período de realização de uma pesquisa. 

Agindo assim, afastamos dos ambientes de pesquisa vários fatores que 
trazem desmotivação e prejudicam o desempenho e crescimento. Neste aspec-
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to é importante que esforços sejam feitos no intuito de haver compatibilidade 
entre o interesse do aluno e os possíveis temas a serem escolhidos. Enveredar 
por assuntos que não satisfaçam ao aluno, qualquer que seja o motivo, pode 
explicar o insucesso e a improdutividade do pesquisador e do núcleo. 

 A descontinuidade ou a interrupção das atividades de um aluno 
em um curso de pós-graduação também pode ser atribuída eventualmente à 
falta de objetividade e determinação do curso em demonstrar claramente o 
que quer pesquisar, por que e para quê. O aluno-pesquisador, ao notar fun-
damentos claros em que possa se apoiar e orientar, demonstrados principal-
mente nas linhas de pesquisa e nos trabalhos científicos que o antecederam, 
terá melhores condições de prosseguir com determinação, firmeza e ambição 
em terminar a pesquisa. Este fato vem a ser mais importante se pensarmos 
nos alunos iniciantes, normalmente com pouca experiência em trabalhos 
científicos. 

Estas considerações afastam a hipótese de que as linhas de pesquisa 
possam ser limitadoras para o pesquisador, visto que na verdade os trabalhos 
concluídos são autogeradores de novas dúvidas e automaticamente de ou-
tras possibilidades de pesquisa. Ao oferecerem sugestões quase naturais para 
estudos subsequentes, favorecem o surgimento de novas pesquisas ao longo 
do tempo. 

Importante ressaltar que, com a evolução das atividades do núcleo 
de pesquisa, não há impedimento à substituição ou à criação de outra linha 
de pesquisa. Aliás, alunos e docentes podem ser motivados a contribuir com 
estudos ou ideias que venham a enriquecer ainda mais o conteúdo estabele-
cido. Ao longo do tempo, eventualmente, poderão surgir até temas inéditos 
de investigação, originados de outras descobertas, que oferecerão novas pos-
sibilidades de pesquisa àquele núcleo. 

Toda e qualquer vontade de um grupo de pesquisadores de estabele-
cer novas fronteiras de trabalho, desde que não se confrontem com as carac-
terísticas particulares daquele ambiente de pesquisa, devem ser estimuladas. 
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Novas perspectivas, certamente, deverão engrandecer o padrão científico dos 
pesquisadores, favorecerem uma maior produtividade e enriquecer o conte-
údo daquele núcleo, criando um ambiente de contínua motivação. 

Assim, os cursos de pós-graduação e núcleos de pesquisa com in-
teresses comuns, nacionais ou internacionais, ao se conhecerem, permitem 
que se abra um importante e promissor caminho para o intercâmbio de 
alunos, docentes, tecnologia e de novas propostas de pesquisa, entre outras 
oportunidades. Estabelecidas na prática, estas novas fronteiras aumentam 
sobremaneira as possibilidades de progresso naquela área. A relação de troca 
de conhecimento pode encurtar caminhos a serem percorridos, diminuir 
gastos e projetar descobertas. 

Desse modo, ao atuarmos sobre as linhas de pesquisa, teremos fa-
cilidade de raciocinar de forma orientada e lógica, com temas para pes-
quisa dentro da ética, da criatividade de ideias e de caráter provavelmente 
ilimitado, mantendo-se um alto padrão de conhecimento e justificando o 
investimento naquele setor, além de, por meio de interesses semelhantes, 
estabelecer novas fronteiras e uniões. 

Nesta perspectiva, sempre haverá favorecimento à continuidade de 
novos experimentos, o que contribuirá indiscutivelmente para a evolução 
daquele núcleo de pesquisa, da ciência e da humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Uma vez que a pretensão do pesquisador é realizar a pesquisa do 
início ao fim, deve-se partir do primeiro e básico princípio que reveste este 
empreendimento da possibilidade de sucesso: o método. Isto perpassa por 
uma precedente análise dos objetivos que se quer atingir e uma previsão 
das situações pelas quais passará, planejando as ações necessárias para lograr 
seu objetivo (procedimentos operacionais). Pode-se também traduzir esta 
orientação inicial como a estratégia para concretizar seus planos. É, então, 
fundamental que o pesquisador anteveja toda sua trajetória, desde sua inten-
ção, passando pela ideia propriamente dita e pela oportunidade em realizar 
a pesquisa, até a publicação final do texto. 

Um pesquisador, assim, terá a sua frente um vasto leque de desafios 
e exigências a serem superados para que consiga tirar seus planos científicos 
do papel. Deve atentar-se à curiosidade científica que inspira sua pesquisa 
e ao rigor científico necessário para realizá-la, como também, saber navegar 
com segurança pelas várias etapas, exigências e burocracias que permeiam o 
processo de produção científica. O pesquisador deve ser organizado e, assim, 
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planejar todo o processo de construção e realização do estudo, delineando, 
então, o projeto de pesquisa propriamente dito. Para que haja uma maior 
chance de sucesso, será fundamental estabelecer um planejamento que con-
sidere uma eficiente e plausível gestão do tempo e dos recursos materiais e 
humanos. Assim, é preciso adequar as pretensões do estudo científico a um 
cronograma factível, a um orçamento realista e, ainda, à qualificação dos 
pesquisadores envolvidos. Em suma, é preciso “transpirar e respirar” sua 
pesquisa todo o tempo. 

Por isso, elabora-se um projeto que norteie os caminhos a serem 
percorridos, prevendo possíveis obstáculos, impactos e resultados, e que 
contemple desde a escolha do tema até a elaboração do relatório final. Um 
projeto de pesquisa, enquanto documento, configura, então, um desenho 
inicial, porém completo, do seu estudo e pode ser compreendido como uma 
das etapas componentes do processo de produção científica, visto que uma 
pesquisa não pode ser conduzida de forma casual. 

Tal projeto será ainda o documento de apresentação dos seus planos 
a órgãos reguladores da atividade científica, como os comitês de ética, e a 
agências fomentadoras, as quais, se assim desejarem, podem ajudar a custear 
seu estudo. Conhecer um projeto de pesquisa em todas as suas nuances é 
o primeiro passo de um longo, porém recompensante, caminho que todo 
pesquisador percorre em seu trabalho. 

Projeto de pesquisa ou protocolo de pesquisa é o 
conjunto de documentos contemplando a descri-
ção da pesquisa em seus aspectos fundamentais e 
as informações relativas ao participante da pes-
quisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas 
as instâncias responsáveis. (CNS 466/12). 

A fim de cumprir sua função, toda pesquisa deve oferecer respostas 
a pleitos fundamentais, ou seja, tentar responder a dúvidas da comunidade. 
Uma ferramenta importada da área de administração fornece os questio-
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namentos básicos a que um bom projeto deve responder. Essa ferramenta 
chama-se 5W2H (what, why, where, who, when, how e how much). É uma 
das técnicas mais eficazes para o equacionamento integrado de atividades, 
tarefas, ações e outros aspectos necessários para a execução de um trabalho, 
qualquer que seja sua intenção. 

Quadro 1 - Ferramenta 5W2H 

Aspecto 5W2H Descrição 

Tema O quê? TÍTULO 

Objetivo Para quê? 
OBJETIVO GERAL E 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Justificativa Por quê? JUSTIFICATIVA 
Formulação do 
Problema 

Delimita o tema (reto-
ma “o quê?”) 

FORMULAÇÃO DO 
PROBLEMA 

Hipóteses - HIPÓTESES 
Método Como? Quem? METODOLOGIA 

Local Onde? 
DELIMITAÇÃO DA PES-
QUISA 

Sequência Quando? CRONOGRAMA 
Custo Quanto? ORÇAMENTO 

Fonte: Os autores, 2019. 

A apresentação dessa técnica tem a intenção de mostrar ao estudante 
pesquisador que tal tarefa faz parte do cotidiano de qualquer ação estrate-
gicamente correta, fornecendo a sustentabilidade necessária ao sucesso de 
tantas etapas que serão realizadas. 

Neste capítulo, detalharemos individualmente cada parte de um 
projeto de pesquisa, elucidando didaticamente seu processo de elaboração. 
Mas, antes disso, devemos relembrar o que é, de fato, um problema de pes-
quisa, sobre o qual nos debruçaremos durante a pesquisa propriamente dita. 
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1 O QUE É UM PROBLEMA DE PESQUISA? 

Um problema pode ser visto, para fins científicos, como uma questão 
não respondida, cabendo discussões acerca da mesma. Nem todo problema, 
porém, pode receber um tratamento científico. Assim, é preciso considerar 
critérios de cientificidade no momento de escolha do tema e da questão de 
pesquisa em si. Gil (2002) aponta que todo problema deve ser (a) claro e 
preciso, (b) empírico, (c) passível de solução e (d) delimitado. 

A clareza e a precisão de um problema científico se referem à estru-
turação, à definição satisfatória dos termos empregados e à explicitação da 
pergunta a ser respondida. Assim, questões vagas ou redigidas com termos 
ambíguos dificilmente embasarão um projeto de pesquisa promissor. 

O caráter empírico de uma pergunta à qual a ciência se propõe a res-
ponder relaciona-se à capacidade de obter tal resposta por meio de métodos 
propriamente científicos. Assim, deve-se ter cautela com questões que, para 
serem respondidas, requeiram aplicar valores morais ou subjetivos. 

Todo problema de pesquisa deve ainda ser passível de solução. Ou 
seja, deve ser respondível mediante o uso de conhecimentos e ferramentas 
disponíveis. Porém, o próprio acúmulo de conhecimento e o desenvolvi-
mento de novas tecnologias viabilizarão, no futuro, a busca por respostas a 
perguntas hoje não suscetíveis de solução. 

Por fim, a delimitação do problema de pesquisa é essencial para que 
seu estudo seja viável. Esse processo é primeiro aplicado ao tema escolhido 
da pesquisa e, posteriormente, à própria questão de pesquisa. Delimitar um 
tema ou uma questão de pesquisa é priorizar uma de suas partes, sobre a 
qual repousará o foco de seu trabalho. Um estudo dificilmente conseguirá 
abranger todas as questões ligadas a um tema, mas os pesquisadores podem 
dedicar-se a elucidar questões específicas e pontuais relacionadas a um dos 
vários aspectos relacionados. 
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Por fim, Köche (2013), de forma técnica, define problema de pes-
quisa como um questionamento, escrito de forma interrogativa, acerca de 
possíveis relações entre duas ou mais variáveis. 

Apresentamos as diversas partes de um projeto de pesquisa. 

2 PROJETO DE PESQUISA: REDIGINDO O DOCUMENTO 

2.1 Folha de Rosto do Projeto/Informações gerais
A folha de rosto contém as informações elementares do projeto. 

Deve conter o título da pesquisa, o nome do coordenador do projeto/pes-
quisador principal e seu endereço eletrônico, telefones de contato, o local 
onde será efetuado o estudo (unidade ou departamento ao qual se vincula), 
e os nomes dos pesquisadores associados, podendo conter, ainda, data de 
início dos trabalhos e titulações dos pesquisadores.  

Outras informações variadas poderão ainda ser requisitadas a crité-
rio do órgão a que o projeto será submetido. Portanto, recomenda-se que, 
antes da submissão, o pesquisador busque a folha de rosto da instituição 
responsável. 

2.2 Tema, problema de pesquisa e título do projeto 
A escolha de um tema de pesquisa pode ser encarada como o pri-

meiro passo na atividade científica. O pesquisador estará, então, diante de 
uma infinidade de potenciais assuntos a serem pesquisados. Após definir um 
tema, devemos delimitá-lo. O organograma da figura 2 mostra um exemplo 
de como essa delimitação pode ser feita. 
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Figura 1 - Exemplo de um organograma sobre delimitação do tema
Fonte: Os autores, 2019.

Como referimos, a questão final deve seguir certos critérios de cien-
tificidade para que possa ser estudada. Mesmo após se restringir a questões 
de pesquisa que cumpram essas exigências dentro de um dado tema mais 
amplo, ainda serão numerosas as opções de caminhos a serem seguidos. Por 
isso, as ferramentas descritas a seguir podem facilitar a decisão final dos 
pesquisadores. 

Uma boa maneira de checar se um dado tema é adequado ao seu 
grupo de pesquisa é submetê-lo às seguintes perguntas: 

- É um tema pessoal de alto grau de interesse?

A pesquisa necessita permitir ao pesquisador certo nível de satisfação 
em sua realização. Portanto, a escolha do tema deve estar vinculada à vonta-
de em estudar o assunto. Pesquisar um assunto que não seja agradável pode 
tornar-se uma tarefa árdua e desmotivadora. 
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- Há certa afinidade com o tema desejado?

O pesquisador necessita conhecer os limites de sua capacidade para 
que não se aventure em um assunto que esteja absolutamente fora de seu co-
nhecimento ou área, evitando que o estudo seja postergado ou abandonado. 

- Qual o significado do tema escolhido em relação a valores 
acadêmicos e sociais?

A pesquisa deve interessar a comunidade científica. Portanto, para 
que um trabalho mereça ser realizado, é necessário que traga informações 
úteis, que sejam assim relevantes para todos. 

- Há tempo hábil para executar a pesquisa?

Na escolha do tema deve-se considerar o número de atividades a 
serem realizadas e correlacioná-las com as atribuições do cotidiano, ou seja, 
verificar se há disponibilidade de tempo para dedicar-se à pesquisa. Além 
disso, caso haja um prazo determinado para a entrega do relatório final, 
como em monografias de final de curso, deve-se ter cuidado redobrado 
quanto à dedicação de tempo demandada por sua pesquisa. Outra questão 
relevante é a disponibilidade de material para consulta. Se o tema foi pouco 
abordado ou as fontes forem insuficientes ou, ainda, difíceis para consulta, é 
provável que seja necessário um tempo maior para efetuar a pesquisa. 

A segunda ferramenta útil para a tomada de decisão quanto ao tema 
e, especificamente, quanto ao problema de pesquisa, é proposta por Cum-
mings, através do acrônimo FINER: factível, interessante, nova (inovadora), 
ética e relevante. São características básicas de toda boa questão de pesquisa 
e estão apresentadas no quadro 2. 
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Quadro 2 - Critério FINER para uma boa questão de pesquisa 

Características Requisitos 

Factível - Número adequado de sujeitos 
- Domínio técnico adequado                
-  Viável em termos de tempo e custos 
- Escopo manejável 

Interessante - Para o investigador 

Nova (inovadora) - Confirma ou refuta achados anteriores 
- Expande os achados anteriores           
- Fornece novos achados 

Ética - Cumpre as normas da resolução CNS 
466/12 e demais resoluções do CNS 

Relevante - Para o conhecimento científico 
- Para diretrizes clínicas e de saúde      
- Para direcionamentos futuros de pesquisa 

Fonte: Os autores, 2019. 

Resta, então, explicar, de forma clara e prática, como um problema 
de pesquisa é construído. Nessa etapa, uma pergunta é evocada e não é sim-
ples. No entanto, existem algumas condições capazes de facilitar a constru-
ção deste questionamento, tais como a imersão no objeto de estudo quanto 
aos conhecimentos atuais, a análise da literatura em relação ao que já se 
estudou e publicou sobre o assunto e até mesmo a troca de opiniões com 
indivíduos com experiência acumulada na área. A pergunta formulada (que 
representa a dúvida do pesquisador e que será motivo de esclarecimento 
através da pesquisa) orientará toda a construção da pesquisa e indicará o me-
lhor desenho metodológico para se obter a resposta. A objetividade e a sim-
plicidade desta pergunta são fatores de qualidade na elaboração da pesquisa. 

Gil (2002) faz algumas recomendações na elaboração de questões/
problemas de pesquisa:
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- Deve ser formulada a partir de uma pergunta. 

- A pergunta deve ter dimensão viável*. 

- É preciso que tenha clareza e os termos adotados sejam esclarecidos 
ao leitor para evitar confusões conceituais. 

*Uma pesquisa sobre algum aspecto de uma po-
pulação, por exemplo, dificilmente seria capaz de 
avaliar todos os indivíduos que compõem aque-
le grupo, mas poderia fazê-lo a nível local, em 
dada região. Tal dimensionamento depende dos 
recursos dos pesquisadores, que devem propor 
problemas respondíveis através dos materiais e 
ferramentas à disposição. 

Por fim, é necessário um título para o projeto. A princípio, ele será 
habitualmente provisório, posto que o definitivo será construído ao longo de 
todo o processo da pesquisa, e poderá ser escolhido ao final do projeto, após 
idas e vindas na tentativa de aprimorá-lo. Valem para o título as recomenda-
ções típicas de redação ao longo de toda a produção do projeto de pesquisa, 
nominalmente: (a) objetividade, (b) clareza, (c) concisão, (d) simplicidade e, 
principalmente, (e) coerência. Acima de tudo, o título deve ser fiel ao tema e 
aos objetivos da pesquisa. A leitura do título deve permitir que o leitor presu-
ma, correta e facilmente, o que a pesquisa se propõe a investigar. 

Com a eventual publicação de sua pesquisa, o título será o primei-
ro contato de qualquer leitor com seu trabalho. Assim, um título atrativo e 
coerente é o melhor cartão de visita que você pode oferecer à comunidade 
científica. 

2.3 Introdução do projeto de pesquisa 
Deve ser clara e sucinta, fazendo com que o leitor seja inteirado 

sobre o tema abordado, familiarizando-o com a terminologia da pesquisa. A 
função primordial da introdução é estruturar uma revisão dos conhecimen-
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tos disponíveis na literatura acerca do tema, realçando o que já se sabe sobre 
o assunto e também revelando as lacunas de conhecimento ainda existentes. 
Assim, é adequado citar os autores mais relevantes sobre o tema escolhido 
e priorizar, sempre que possível, publicações recentes e atualizadas. Saber 
navegar pelas bases de dados disponíveis online é essencial nesta etapa. Tam-
bém é importante, se o pesquisador é vinculado a instituições de ensino, 
estar atento às opções de conteúdo científico, disponibilizadas através de 
bibliotecas físicas ou virtuais ou quaisquer outros meios. 

Além disso, em geral, a introdução apresenta, de forma velada, o 
problema, as hipóteses, os objetivos e a justificativa da sua pesquisa, sem 
fornecer maiores detalhes. Eles devem ser citados apenas na medida em que 
servirem de link entre a revisão de literatura redigida e o problema de pes-
quisa proposto por seu estudo. 

2.4 Justificativa 
É a etapa na qual apresentamos as razões motivadoras e o convenci-

mento de que seu projeto merece ser realizado. O texto deve perpassar pela 
relevância e pela viabilidade do seu estudo. Em relação à primeira, deve-se 
evidenciar de que maneira a execução do projeto poderá colaborar para o 
conhecimento científico existente e a população de forma geral ou específi-
ca. A segunda, por sua vez, aborda a possibilidade de o projeto ser realizado 
com os recursos existentes. 

Aspectos que podem contribuir para a elaboração de uma boa 
justificativa:

a)  apresentar o estágio em que se encontra o tema; 

b) abordar as principais contribuições que podem ser obtidas pela 
pesquisa; 

c) demonstrar a importância do tema; 

d) apontar as possíveis modificações da realidade a partir da solução do 
problema de pesquisa e; 
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e) apontar a descoberta de possíveis soluções para casos gerais e 
particulares. 

2.5 Hipóteses 
As hipóteses são as possíveis, supostas e provisórias respostas ao pro-

blema identificado pelo projeto de pesquisa que orientam o pesquisador 
durante o processo de coleta e análise dos dados, bem como da busca por 
outras informações. Para sua formulação é indispensável a existência de em-
basamento teórico, provavelmente oriundo de pesquisas precedentes. 

Assim, a hipótese deve apresentar o que o pesquisador visualiza 
como uma solução mais apropriada para o problema estudado antes de exe-
cutar sua pesquisa, sendo, ao fim do estudo, comprovada ou refutada. Deve 
ser elaborada por meio de texto corrido, contendo apenas um parágrafo 
ou o mínimo possível. Por fim, sua estrutura textual deve deixar evidente 
a relação entre as variáveis trabalhadas no estudo. Um bom entendimento 
dos conceitos de variáveis independentes, dependentes e moderadoras é de 
grande valia na redação de sua hipótese. Tal assunto é abordado no capítulo 
“Tipos de Pesquisas Científicas”. 

De forma didática, uma hipótese deve sustentar-se sobre três 
aspectos: 

a)  simplicidade: deve ser redigida em linguagem clara e abordar a 
relação prevista entre as variáveis de forma direta. 

b) caráter afirmativo: uma hipótese não caracteriza uma pergunta, mas 
sim uma afirmação. 

c) possibilidade de negação: toda hipótese deve ser passível de ser 
testada, para que seja comprovada ou refutada. Em última análise, 
seu estudo objetiva testar tal hipótese. 
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2.6 Objetivos 
Nessa etapa, formulam-se as pretensões com a pesquisa. Os obje-

tivos, geralmente, são divididos em geral e específicos. É fundamental que 
os objetivos sejam coerentes com o problema de pesquisa definido pelo 
pesquisador, havendo materialidade de que os dados que serão coletados 
permitirão a resolução (idealmente) do problema de pesquisa, e também 
com os instrumentos de coleta de dados (são exemplos de instrumentos os 
questionários, entrevistas, técnicas de laboratório, entre outros), que devem 
ser capazes de obter os dados necessários. 

Objetivo Geral

O objetivo geral relaciona-se diretamente com o problema propos-
to pela pesquisa. Elucida e direciona o foco da pesquisa de forma ampla, 
contribuindo para a execução das metas a serem alcançadas e compreensão 
metodológica da pesquisa. 

Geralmente é único e redigido em uma só frase, na qual é emprega-
do o verbo no infinitivo. 

Objetivos Específicos

Definem os distintos assuntos a serem abordados, visando à confir-
mação das hipóteses elaboradas e à concretização do objetivo geral. Observa-
mos que uma determinada pesquisa pode prescindir de objetivos específicos, 
enquanto outras podem possuir mais de um. A definição do número de 
objetivos específicos depende da abrangência da pesquisa e da capacidade 
dos instrumentos de pesquisa em levantar dados para responder ao conjunto 
de perguntas. 

De forma similar ao objetivo geral, os verbos usados devem estar no 
infinitivo. 

No quadro 3 estão expostos verbos úteis na construção dos objetivos 
divididos de acordo com o que se pretende realizar. 
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Quadro 3 - Verbos relevantes dos objetivos 

Conheci-
mento 

Compreensão Aplicação Análise Síntese Avaliação 

Apontar Descrever Aplicar Analisar Conjugar Apreciar 

Assinalar Discutir Caracterizar Calcular Construir Aquilatar 

Citar Explicar Demonstrar Comparar Coordenar Avaliar 

Definir Expressar Empregar Contrastar Criar Calcular 

Descrever Identificar Esboçar Criticar Enumerar Escolher 

Inscrever Localizar Ilustrar Debater Esquemati-
zar 

Estimar 

Marcar Narrar Interpretar Diferenciar Formular Julgar 

Registrar Reafirmar Inventariar Distinguir Listar Medir 

Relacionar Revisar Praticar Examinar Organizar Selecionar 

Relatar Traduzir Traçar Experimentar Planejar Validar 

Sublinhar Compreender Usar Investigar Reunir Valorar 

Fonte: Os autores, 2019.

Tenha atenção ao seguinte: 

• Para cada hipótese elaborada deve haver um objetivo específico. 

• O problema, as hipóteses e os objetivos estão correlacionados. 
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2.7 Método/Procedimentos 
A metodologia pode ser definida, resumidamente, como a união de 

técnicas e de métodos usados para a realização de uma pesquisa. Esta se-
ção deve ser elaborada também com o intuito de tornar seu estudo passível 
de reprodução e de conferir credibilidade aos seus resultados. Um estudo 
científico dispõe de muitas informações, várias delas estritamente técnicas, 
incluindo ferramentas estatísticas. 

A metodologia pode ser escrita sob um único tópico ou com subdi-
visões, a depender do tipo de pesquisa e da instituição/órgão a que será apre-
sentada. É ainda comum que projetos de pesquisas solicitem um desenho de 
estudo, o qual, de forma didática, será uma síntese das informações meto-
dológicas, contendo o tipo de abordagem utilizada e a definição das carac-
terísticas básicas do estudo, como população e amostra a serem estudadas, 
forma de análise, existência ou não de intervenção direta sobre a exposição, 
existência e tipo de seguimento dos indivíduos, entre outros. 

Ainda que leitores não se atenham, inicialmente, aos detalhes meto-
dológicos em publicações científicas, essa seção de um projeto de pesquisa é 
de extrema relevância, pois, perante a comunidade científica, apenas o rigor 
metodológico pode garantir credibilidade aos seus resultados. Ao final do 
texto para publicação, lembramos que os pareceristas dos periódicos, após a 
leitura do título e do resumo, avaliam inicial e basicamente a metodologia 
como critério de aceite para submissão e posterior análise para publicação. 

Descrevemos cada parte da metodologia: 

Tipo de Pesquisa

Existem diversas classificações de tipos de pesquisa, não havendo 
uma unanimidade que resulte em uma padronização. Por se tratar de um 
tema amplo, os principais esclarecimentos são fornecidos em outros capítu-
los desta obra. Escolher o tipo de pesquisa adequado às suas necessidades é 
imprescindível. 
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Amostra

O estudo de uma população pode avaliar todos os seus elementos ou 
apenas uma parte deles. Na amostragem, a análise é realizada com base em 
uma parte (representativa) da população. Ou seja, a amostra é uma fração 
do número de indivíduos que compõem a população. 

Em amostras selecionadas aleatoriamente (randomizadas) de uma po-
pulação, é possível mensurar a precisão dos resultados do estudo ao se calcular 
1- o intervalo de confiança (IC), que indica a precisão em que o valor da por-
centagem de cada variável estudada corresponde ao real valor da porcentagem 
da população e 2- o valor “p” (nível de significância), que reflete a chance de 
os resultados terem sido atribuídos à intervenção ou ao acaso. A construção da 
amostra não pode ser ao acaso, devendo seguir critérios que possam garantir a 
representatividade (como, por exemplo, número, distribuição e randomização 
de participantes), determinando, assim, sua alocação dentro do estudo. 

Deve-se indicar como serão obtidas as informações necessárias à so-
lução do problema de pesquisa, especificando onde e como será feita a coleta 
de dados e explicitando como serão escolhidos os indivíduos participantes 
da pesquisa, bem como a sua forma de abordagem. 

Visando alcançar o número ideal de participantes, a correta distri-
buição, alocação e análise, recomenda-se a contribuição de um estatístico.   

Ainda sobre o grupo e o número de indivíduos a serem estudados, 
precisamos estipular os critérios de inclusão e exclusão da amostra. 

a) Critérios de inclusão: aqui são determinadas as condições necessárias 
para que um indivíduo participe da pesquisa. Dentro de uma 
população-alvo já delimitada para o seu estudo, devemos adicionar 
os critérios de inclusão que explicitem de forma inequívoca o perfil 
de sujeito com o qual sua pesquisa trabalhará. Critérios como faixas 
etárias, grau de escolaridade, comorbidades, entre outras, devem ser 
referidas. A inclusão de determinados grupos, como, por exemplo, 
menores de idade, pode implicar em exigências adicionais perante 



José Antonio Chehuen Neto et. al

53

comitês de ética. Portanto, é importante estipular cuidadosamente 
o perfil de sujeito a ser incluído na pesquisa e certificar-se de que 
dispõe da documentação necessária. 

b) Critérios de exclusão: são compreendidos pelas características que 
condicionam a não permanência do indivíduo na pesquisa, após 
preencher os critérios de inclusão. Note que a exclusão só acomete 
participantes da pesquisa que satisfizeram previamente os critérios 
de inclusão e que, por algum motivo, foram retirados da amostra, 
configurando perda amostral. São exemplos a impossibilidade de 
prosseguir participando da pesquisa devido a efeitos colaterais de 
medicamentos, ausência de resposta ao tratamento, complicações 
diversas, perda de material para análise, falhas técnicas de 
processamento, interrupção de uma entrevista ou em responder 
a um questionário por qualquer motivo. Outros fatores como 
percepção de déficit cognitivo, falta de alfabetização ou problemas 
de comunicação são também exemplos. 

Instrumento de coleta de dados

Determina quais ferramentas específicas serão utilizadas para obter 
os dados necessários que serão posteriormente analisados. Pesquisas podem 
ser desenvolvidas através do emprego de questionários ou entrevistas (estru-
turados ou não), da observação direta, de formulários, fotos e documentos, 
entre outros. A formulação dos instrumentos de pesquisa depende então dos 
objetivos, do tipo de pesquisa a ser realizada e também da viabilidade de tais 
instrumentos serem aplicados sobre toda a amostra, considerando o tempo 
e os recursos materiais disponíveis. Os materiais para coleta, a exemplo de 
questionários e entrevistas, devem ainda ser incluídos ao final do projeto de 
pesquisa como apêndices. 

A aplicação de questionário compreende o emprego de perguntas 
que são entregues por escrito diretamente aos participantes, os quais as res-
pondem com suas percepções. 
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Na entrevista, por sua vez, o pesquisador/entrevistador formula pes-
soalmente as questões ao indivíduo (pode ser explanada como um ques-
tionário, que é lido para o participante, que então responde, sendo que o 
pesquisador anota ou grava as respostas). 

Já o formulário é um recurso destinado ao domínio da observação, que 
deve ser preenchido pelo pesquisador ou outra pessoa recomendada por ele. 

É ainda comum que sejam detalhados aspectos relacionados à capa-
cidade dos pesquisadores em coletar tais dados de forma satisfatória. Estipu-
lar um treinamento para a aplicação correta dos instrumentos de pesquisa 
e designar um grupo piloto de sujeitos (cujos dados não serão levados em 
conta nos resultados da pesquisa) para o aperfeiçoamento do instrumento 
de coleta de dados e a padronização da abordagem empregada são medidas 
extremamente válidas. 

Por fim, demais aspectos relacionados à coleta de dados, como local, 
número de pesquisadores, e técnicas empregadas devem ser mencionadas. 
Várias pesquisas ditas básicas necessitam de padrões laboratoriais que devem 
ser seguidos e descritos.

Tabulação e análise dos dados

Neste momento, o pesquisador descreve como será realizada a análise 
dos dados obtidos e quais as medidas de significância estatística e de associa-
ção serão utilizadas. Além disso, deve informar como serão realizados os testes 
estatísticos pretendidos. Essa tarefa se tornou um pouco menos árdua com o 
uso de softwares estatísticos que operacionalizam as informações, contribuindo 
para a organização e o resumo dos dados, tornando o resultado mais preciso 
e seguro. Esses programas oferecem suporte para a elaboração de índices e 
cálculos estatísticos, confecção de gráficos, tabelas e quadros. 

Entendemos ser prioridade a presença de um estatístico no grupo de 
pesquisadores para auxiliar nesta tarefa. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

É um documento com a função de informar e esclarecer ao partici-
pante da pesquisa sobre sua decisão de ingressar no estudo, de forma justa e 
sem constrangimentos. Trata-se de uma proteção legal e moral que envolve 
o pesquisador e o pesquisado, na qual ambos assumem responsabilidades. 
Existem modelos adaptáveis a cada estudo que podem ser encontrados junto 
às instituições ou órgãos responsáveis pela pesquisa. Um comentário pecu-
liar: em nosso meio, há vários casos de pessoas que, após participarem de 
uma pesquisa, telefonam para os pesquisadores, ora buscando mais informa-
ções ou checando a legitimidade da pesquisa, entre outros motivos. 

Em geral, este documento deve conter, de forma sucinta e didática, 
as informações de grande relevância do protocolo de pesquisa: apresentar os 
pesquisadores, mencionar o motivo, a importância, os objetivos, os riscos e 
benefícios que envolvem a participação na pesquisa. Deve mencionar ainda 
que todas as informações são confidenciais e fornecer a liberdade ao parti-
cipante de desvincular-se do estudo a qualquer momento, sem que incorra 
qualquer prejuízo. Deve ser redigido em linguagem clara e compreensível. 
Assim, não cabe aqui realizar uma mera colagem do texto presente em seu 
projeto de pesquisa original. Todas as informações devem ser reescritas de 
modo a garantir que os participantes, mesmo aqueles sem familiaridade téc-
nica com o assunto abordado, entendam a que se propõe a pesquisa. 

O TCLE, de forma geral, deve ser mencionado no tópico de meto-
dologia e sua versão na íntegra deve ser anexada ao fim do projeto de pesqui-
sa, mostrando a forma pela qual será distribuído durante a realização da pes-
quisa. O documento, assim, deverá ser submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP). Durante a realização da pesquisa propriamente 
dita, o participante deverá assinar e datar, comprovando sua participação 
voluntária, compreensão e concordância com o estudo. Haverá duas vias: 
uma será destinada ao investigador e, a outra, ao participante. 
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Tenha atenção ao seguinte: 

• Em determinadas ocasiões não há como aplicar o TCLE, como por 
exemplo: dados arquivados e prontuários, sendo impossível localizar 
os indivíduos, ou ainda quando do uso de procedimentos em que 
não seria ético identificar os participantes de qualquer forma. A jus-
tificativa da não aplicação do TCLE deve ser explicitada. Se cabível, 
um Termo de Dispensa de TCLE pode ser solicitado. 

• Quando a amostra incluir indivíduos menores de idade, há outras 
possibilidades que cumprem a função do TCLE: 

a) Termo de Assentimento Livre e Esclarecido: utilizado para 
crianças, adolescentes ou aqueles legalmente incapazes, obtendo 
sua concordância em participar da pesquisa, a qual é ainda 
condicionada à autorização do responsável. 

b) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em Caso de 
Participação de Menor: utilizado quando o sujeito da pesquisa 
for menor de idade para obtenção da autorização de seu 
responsável. 

Fontes secundárias

É ainda necessário especificar na metodologia o uso de fontes secun-
dárias de dados, como prontuários, exames de imagem e dados demográfi-
cos. Documentos e autorizações do uso de tais dados devem ser cuidadosa-
mente providenciados e, se pertinente, anexados ao seu projeto de pesquisa.  

2.8 Benefícios
Devem ser comentados os benefícios que sua pesquisa trará. Eles 

podem ser diretos ou indiretos, isto é, podem trazer benefícios diretamente 
aos participantes do estudo ou, mesmo que não o façam, contribuir a longo 
prazo para a ciência, beneficiando a sociedade como um todo.  
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2.9 Riscos 
Devemos ter em mente que toda pesquisa apresenta risco(s) aos par-

ticipantes, ainda que mínimos. É exemplo a mera e seríssima quebra de 
sigilo sobre os dados coletados. É ainda importante descrever os mecanis-
mos pelos quais os pesquisadores pretendem minimizar os eventuais riscos, 
como, por exemplo, a forma de armazenamento dos dados e a garantia do 
anonimato dos participantes. Tais riscos e medidas cautelares devem ser ci-
tados com clareza no projeto de pesquisa e também no TCLE, permitindo 
ao participante tomar conhecimento de sua exposição e decidir, de forma 
instruída, sobre sua participação ou não na pesquisa. 

Pesquisas experimentais clínicas devem apresentar claramente os ris-
cos aos participantes, como complicações das doenças, efeitos colaterais e 
adversos, entre outros. 

2.10 Resultados esperados 
Em alguns casos, os termos “desfecho primário” e “desfecho secun-

dário” são utilizados. O desfecho primário é aquele capaz de proporcionar 
a evidência mais relevante e convincente em relação ao objetivo geral do 
estudo. É o principal resultado que é medido no final de um estudo para 
determinar se uma hipótese é válida ou não. O desfecho primário deve ser 
determinado antes do início do estudo. Já os desfechos secundários são de 
menor importância, referindo-se a resultados que extrapolem o foco princi-
pal da pesquisa ou ainda que complementem o desfecho primário. 

2.11 Cronograma 
Nesta seção deve-se fragmentar a pesquisa em etapas e organizar 

cada tarefa de acordo com o tempo disponível para sua execução. Os pe-
ríodos podem ser divididos em dias, semanas, meses, etc. Os cronogramas 
geralmente são expostos em uma tabela para que possam ser observados de 
forma mais prática. 
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O cronograma deve ser elaborado de forma a possibilitar a execução 
das tarefas de acordo com o tempo determinado, por isso deve-se estimar o 
mais corretamente possível o período de tempo que cada passo necessitará. 

    As etapas de uma pesquisa, se viável, podem e devem ser execu-
tadas simultaneamente. Por exemplo, a revisão bibliográfica, a obtenção de 
ferramentas e o estudo metodológico podem ser construídos em conjunto. 
Outro ponto relevante é a correspondência com as etapas e períodos que 
foram apresentados na metodologia. 

O cronograma estipulado pode eventualmente sofrer ajustes ao lon-
go da pesquisa, caso alguma circunstância especial assim demande. Isso não 
significa, porém, que a equipe deva subestimar o prejuízo à pesquisa em caso 
de atrasos. Todo o esforço possível deve ser empregado para que o cronogra-
ma seja respeitado. 

Observe um exemplo de cronograma:

Descrição das etapas 
Meses 

Elaboração do projeto 
Revisão bibliográfica 
Coleta de dados 
Organização e tabela-
mento dos dados co-
lhidos 
Análise estatística 

Interpretação dos re-
sultados e suas relações 
com a literatura 
Redação do texto cien-
tífico 
Apresentação em con-
gresso científico ou 
banca examinadora 
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2.12 Orçamento 
É importante listar todos os custos referentes a materiais ou equi-

pamentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Geralmente, o 
orçamento pormenorizado é necessário apenas para projetos que pleitearão 
algum tipo de auxílio junto a instituições de fomento à pesquisa. Entretan-
to, vale investigar junto à instituição em que o projeto será submetido se esse 
item faz parte dos critérios obrigatórios e se há modelo a ser seguido. O tipo 
de formulário para a elaboração do orçamento pode ser diferente de acordo 
com a agência de fomento à pesquisa. 

A seguir, há alguns modelos nos quais foram divididos os custos em 
três categorias: 

Recursos Humanos

Refere-se aos gastos envolvidos na contratação de mão de obra. De-
ve-se expor a função, o título, a remuneração e o período de atuação junto 
à pesquisa. 

Materiais de Consumo

Relacionam-se a esse item os objetos que serão consumidos no pro-
cesso de execução da pesquisa, como folhas, canetas, crachás de identificação 
dos pesquisadores, fotocópias, encadernação, dentre outros. 

Equipamentos

São descritos neste item todos os elementos que serão utilizados na 
pesquisa, sejam eles permanentes ou cuja posse possa regressar à instituição 
financiadora, ou ainda aqueles alugados, tais como computadores, calcula-
doras ou outro maquinário. 



PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA: da elaboração à submissão

60

2.13 Financiamento 
Aqui, deve-se indicar o responsável pelo financiamento da pesquisa. 

Pode haver financiamento próprio, sem apoio externo, ou ajuda de custos 
por parte de agências de fomento ou patrocinadores. No último caso, docu-
mento comprobatório do suporte financeiro deve ser anexado ao projeto de 
pesquisa. É importante que os valores aqui constantes sejam coerentes com 
o orçamento proposto anteriormente. 

2.14 Apêndices e Anexos 
Apêndices são documentos complementares do próprio projeto do 

pesquisador. Podem ser apresentados os questionários, entrevistas, relatórios 
de pesquisa de campo, fotografias, exames, modelos diversos, etc. 

Os anexos, por sua vez, são elementos ou textos em que a autoria 
não pertence ao pesquisador. Portanto, são exemplos: mapas, documentação 
original e imagens produzidas por terceiros. 

A presença desses documentos deve ser avaliada de forma criteriosa, 
permanecendo os que se revelarem necessários. 

2.15 Referências Bibliográficas 
Todas as obras que serviram de embasamento teórico e foram uti-

lizadas e citadas ao longo do projeto de pesquisa devem ser referenciadas. 
Geralmente é indicada a relação de acordo com as normas da ABNT. 

As informações relevantes deste tópico são encontradas no capítulo 
sobre citações e referências bibliográficas desta obra. 

Listas de Verificação nas áreas da saúde – Checklists 

Na redação do trabalho científico, desde a elaboração do protocolo de 
pesquisa (projeto) à submissão do artigo ao periódico, é cada vez mais comum 
utilizar-se de Listas de Verificação ou Checklists. Surgiram da iniciativa de gru-
pos de pesquisadores, estudiosos do método e editores de periódicos, visando 
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à padronização de itens presentes no título, resumo, introdução, metodologia, 
resultado, discussão e outras informações dos trabalhos científicos. 

Os elementos que as compõem variam de acordo com o tipo de es-
tudo desenvolvido e visam contribuir com a adequação dos trabalhos ao pro-
piciar uma narrativa mais transparente e menos enviesada. Objetivam, ainda, 
facilitar a leitura crítica das publicações e a generalização de seus resultados, 
através de uma redação mais padronizada, completa e clara.  As principais 
Listas de Verificação com seus respectivos tipos de estudos são: 

• CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials): para 
ensaios clínicos randomizados. Pode ser obtido no site: http://www.
consortstatement.org/consort-statement/. 

• ORION Outbreak Reports and Intervention Studies of Nosoco-
mial Infection): equivalente ao CONSORT, embora destinado aos 
estudos sobre infecções hospitalares. Download na home page: http://
www.idrn.org/orion.php. 

• TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonran-
domized Designs): objetiva padronizar a redação de ensaios clíni-
cos controlados não randomizados. Pode ser visualizado em: http://
www.cdc.gov/trendstatement/. 

• STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy): des-
tinado aos estudos de acurácia diagnóstica. Encontrado em: http://
www.stardstatement.org/. 

• PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta Analyses): checklist e fluxograma para Revisões sistemáticas 
e meta-Análises. Localizado em: http://www.prisma-statement.org/
index.htm. 

• MOOSE (Meta-Analysis of Observational Studies in Epide-
miology): reservados para as meta-análises de Estudos Observa-
cionais em Epidemiologia. Site: http:// jama.ama-assn.org/con-
tent/283/15/2008.long. 
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• STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies 
in Epidemiology): visa a aperfeiçoar a apresentação das pesquisas 
observacionais em epidemiologia. Encontrado em: http://www.stro-
be-statement.org/ 

• RATS (Relevance, Appropriateness, Transparency, Soundness): 
para estudos qualitativos, pode ser localizado em: http://www.bio-
medcentral.com/info/ifora/rats. 

• COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Re-
search): também utilizado em pesquisas qualitativas. Site: http://
intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long. 

• REHBaR (Reporting Experiments in Homeopathic Ba-sic 
Research): para pesquisas básicas em Homeopatia. Endere-
ço eletrônico: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1475491609000927. 

Uma respeitável fonte de informação sobre as listas de verificações 
é a “Rede Equator” (Equator Network). Situada no endereço eletrônico 
“http://www.equator-network.org/home/”, foi criada a partir de uma ini-
ciativa internacional de instituições ligadas à saúde e pesquisa científica que 
visa a melhorar a confiabilidade e o valor científico da literatura e pesquisa 
médica. Outras informações referentes à padronização de trabalhos cientí-
ficos também podem ser encontradas no site “http://www.icmje.org/index.
html”, sendo uma alternativa às listas anteriormente descritas, fornecendo 
orientações no preparo de manuscritos. 

Últimos detalhes

É provável que, ao finalizar um projeto de pesquisa, pequenos erros 
tenham passado despercebidos. Reler o material redigido e solicitar ajuda a 
terceiros é fundamental para que quaisquer detalhes sejam alterados e cor-
rigidos antes de submeter sua pesquisa à avaliação de comitês de ética em 
pesquisa ou a outros órgãos pertinentes. A partir de agora, com o projeto 
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de pesquisa em mãos, devemos submetê-lo ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) pertinente se assim for exigido. Com o aval do CEP, podemos, enfim, 
iniciar a pesquisa.  

3 SUBMETENDO AO COMITÊ DE ÉTICA (CEP) 

Após completar todos os passos descritos e com o projeto de pes-
quisa completo, esse deverá ser submetido à apreciação de um CEP caso 
envolva seres humanos de forma direta ou indireta, tal como define a Reso-
lução 466/12. Envolvendo animais de experimentação, as normas vigentes 
encontram-se na Resolução 879/08, do Conselho Federal de Medicina Ve-
terinária. É certo que também será necessária a apresentação da pesquisa no 
comitê de experimentação e uso de animal. 

Por definição, pesquisas que envolvem seres humanos são aquelas 
que, individual ou coletivamente, abarcam pessoas, em sua totalidade ou 
partes, incluindo o manejo de informações ou materiais. Nesse sentido, 
inserem-se projetos com dados secundários, sociológicos, antropológicos e 
epidemiológicos. Por outro lado, caso o estudo abranja apenas animais de 
experimentação, esse deve ser submetido à análise de uma Comissão de Éti-
ca na Utilização de Animais (CEUA). 

Segundo a Resolução 466/12, instituições onde se realizam pesqui-
sas que envolvam humanos podem compor pelo menos um CEP e, na sua 
impossibilidade, a instituição ou pesquisador responsável deverá buscar tal 
apreciação em outros comitês, preferencialmente entre os indicados pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS). 

Desde 2012, o envio dos trabalhos aos CEPs é feito por meio da Pla-
taforma Brasil, virtualmente (“http://plataformabrasil.saude.gov.br”). Essa 
plataforma é a base nacional de todo o sistema CEP/CONEP para o registro 
de pesquisas que envolvam humanos, garantindo o acompanhamento dos 
trabalhos desde sua submissão até a aprovação pelo CEP. Além disso, caso 
seja preciso, o sistema permite o seguimento da fase de campo e o envio dos 
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relatórios parciais e finais. Permite, ainda, o acesso público aos dados dos 
projetos aprovados. 

A submissão do projeto de pesquisa à Plataforma Brasil depende 
de uma série de documentos preconizados pelo CONEP/MS e também do 
registro do pesquisador no sistema. Por isso, todos os pesquisadores envolvi-
dos na pesquisa deverão se cadastrar na Plataforma Brasil. 

A seguir, é mostrado passo a passo o processo de submissão de um 
projeto por intermédio da plataforma.

3.1 Cadastramento do Pesquisador na PLATBRASIL 
Para iniciar seu registro na plataforma, o pesquisador deverá acessar 

a página inicial do sistema (figura 3) e clicar sobre o ícone “Cadastre-se”. 
Note que, atualmente, o sistema é programado para os navegadores Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Algumas funcionalidades, como a anexação de 
documentos, podem ficar comprometidas em outros navegadores. 

Relação dos itens necessários para cadastramento: 

1. Nacionalidade; 

2. Titulação acadêmica e área de especialização; 

3. Documento de identificação digitalizado e CPF; 

4. Foto de identificação digitalizada; 

5. Currículo Vitae do pesquisador; 

6. Currículo Lattes do pesquisador; 

7. E-mail válido; 

8. Endereço completo; 

9. Vínculo institucional (opcional). 

O sistema abrirá uma ficha cadastral , dividida em 4 etapas, que soli-
citará: nacionalidade, CPF, maior titulação acadêmica, área de especialização, 
Currículo Vitae do pesquisador, endereço completo, e-mail válido, documen-
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to e fotografia de identificação, além de vínculo institucional.O pesquisador 
terá dois momentos de envio de currículos à plataforma: 

a)  Registro do endereço de acesso do currículo na plataforma Lattes e; 

b) Anexo do CV nos formatos permitidos e respeitando o tamanho de 
documento máximo suportado pelo sistema. 

Para inserir o link de acesso ao seu Currículo Lattes (mostraremos 
neste capítulo como criar um), você deve acessar a Plataforma Lattes (http://
lattes.cnpq.br/) e “consultar um currículo” no canto superior direito. Após 
abrir o currículo, será disponibilizado um link de acesso direto ao currículo 
na Plataforma Lattes , o qual deve ser copiado e colado no campo correspon-
dente da ficha cadastral da Plataforma Brasil. 

Para fazer upload dos demais documentos na Plataforma Brasil 
(Currículo Vitae, foto digitalizada, e cópia digitalizada de seu documento 
de identificação), basta selecionar o tipo de arquivo desejado no menu es-
querdo e anexar um de cada vez, na seção “Anexos”.

Na quarta e última parte da ficha cadastral, será perguntado se o 
pesquisador deseja se vincular a uma instituição de pesquisa. Caso não de-
seje ou a sua não esteja listada entre as opções, você pode optar por não 
se vincular a uma instituição. Para vincular-se, porém, basta procurá-la na 
listagem (como sua universidade, por exemplo) e, após isso, selecionar o 
departamento correspondente. Após declarada a veracidade das informações 
prestadas e concluído o cadastro, a plataforma encaminhará, via e-mail, os 
dados que  permitirão seu acesso à Plataforma Brasil, por meio do login na 
página inicial do sistema. 

Neste momento, já temos um projeto de pesquisa redigido e um 
cadastro efetivado na Plataforma Brasil. O próximo passo consiste em sub-
meter o projeto de pesquisa ao CEP pertinente, o que é feito por meio da 
própria Plataforma Brasil, como veremos a seguir. Ainda que a submissão só 
possa ser efetivada após finalizar o projeto de pesquisa, é recomendável que o 
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cadastro inicial na plataforma e também o Currículo Lattes sejam feitos com 
antecedência, a fim de solucionar a tempo quaisquer problemas no processo. 

3.2 Submissão do Protocolo ao CEP 
Relação dos documentos necessários à submissão: 

1. Folha de rosto da Plataforma Brasil; 
2. Protocolo de pesquisa completo; 
3. Documento de autorização e declaração de infraestrutura local; 
4. Registro dos pesquisadores participantes; 
5. TCLE; 
6. Outros. 

Após o cadastro no sistema, o usuário poderá registrar seus projetos 
ao efetuar o login na página inicial da plataforma, por meio do e-mail de 
acesso e senha. 

Neste momento, é importante ressaltar uma exigência da Plataforma 
Brasil. A submissão de um projeto de pesquisa requer que um dos pesqui-
sadores da equipe tenha concluído ao menos um programa de graduação. 
E é por meio do cadastro deste pesquisador, já graduado, que a submissão 
será efetivada. Os demais pesquisadores da equipe também devem, obriga-
toriamente, possuir um cadastro na plataforma, mesmo que ainda sejam 
estudantes da graduação. Em momento oportuno, seus nomes serão adicio-
nados à equipe de pesquisa, ainda que não estejam autorizados a submeter 
um projeto por conta própria. Na prática, dentro do contexto da graduação, 
isso implica na impossibilidade de um grupo de alunos submeter um projeto 
ao CEP sem a supervisão de um orientador. 

A seguir é explicado, em detalhes, o processo de submissão de um proje-
to ao CEP por meio da Plataforma Brasil. Inicialmente, deve-se em clicar sobre 
o ícone “cadastrar nova submissão” presente na primeira página do sistema . 
Será aberto, em seguida, o formulário de registro de nova pesquisa composto 
por 6 etapas. É importante ainda ter em mãos todos os documentos que deverão 
ser anexados ao sistema. Em geral, os CEPs disponibilizam um calendário de 
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reuniões – sessões em que analisam os projetos submetidos – em seus endereços 
eletrônicos. Procure saber as datas das reuniões do CEP ao qual seu projeto será 
submetido e verifique se há algum prazo para envio de projetos a serem analisa-
dos. Leve em conta também o tempo requerido para coletar assinaturas e auto-
rizações pertinentes, sem as quais a submissão do projeto não pode ser efetuada. 

A primeira pergunta a ser respondida confirma se há envolvimento 
direto ou indireto de seres humanos na pesquisa. O cadastramento só terá 
continuidade caso a resposta seja positiva, uma vez que o sistema regula-
menta apenas o envio desse tipo de trabalho. A primeira fase consiste no 
preenchimento de informações complementares sobre: 

a) Equipe da pesquisa: todos os membros devem estar cadastrados na 
plataforma. 

b) Assistentes: pessoas autorizadas a continuarem o preenchimento do 
formulário. Precisam estar cadastradas, pois o lançamento dos dados 
restantes ocorre pelo acesso do assistente ao sistema. 

c) Instituição proponente: caso a pesquisa esteja vinculada a alguma 
instituição; 

d) Nacionalidade do estudo: se internacional ou não. 

À direita, haverá um pequeno ícone, que permite a visualização do 
projeto de pesquisa como um todo conforme as informações são preenchi-
das (figura 9). 

Na segunda parte – Área de Estudo – deverão ser preenchidos dados 
relativos à área do estudo: 

a) Área temática especial – caso pertinente; 

b) Grande área do conhecimento; 

c) Propósito principal do estudo; 

d) Título principal e público da pesquisa; 

e) Contatos público e científico. 
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A terceira parte – “Desenho de Estudo/Apoio Financeiro” pergun-
tará sobre: 

a) Desenho do estudo e demais detalhes – se pertinente. 

b) Descrição do desenho do estudo: até 4000 caracteres; 

c) Apoio financeiro: institucional principal, secundário (por agência de 
fomento) ou próprio; 

d) Palavras-chave/ Descritores em ciências da saúde (DeCS): devem ser 
consultados no endereço: http://decs.bvs.br/. 

A quarta parte – “Detalhamento do Estudo” – solicitará as informa-
ções referentes a cada parte do projeto de pesquisa. Note que nenhuma data 
fornecida pode ser anterior à de preenchimento da submissão na plataforma. 
Ainda assim, as datas referentes à coleta de dados devem levar em conta o 
trâmite do projeto no CEP. É prudente programar o início da coleta de dados 
para cerca de 60 dias após a data de avaliação do projeto pelo CEP, no mínimo. 

Já a quinta etapa – “Outras Informações” abordará: 

a) Fontes secundárias de dados: prontuários, dados demográficos;

b) Número de indivíduos que sofrerão algum tipo de intervenção: 
abordados pessoalmente ou recrutados; 

c) Grupos amostrais; 

d) Se o estudo é multicêntrico ou não; 

e) Instituições coparticipantes; 

f ) Dispensa ou não de TCLE; 

g) Retenção de amostras para armazenamento em banco; 

h) Cronograma de execução; 

i) Orçamento financeiro; 

j) Bibliografia. 

Atenção: na composição do orçamento e cronograma, o usuário de-
verá acrescentar item por item. 
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Ao completar essas informações e clicar sobre “Próxima”, será gerada 
uma janela. O pesquisador deverá clicar sobre “Imprimir Folha de Rosto”. 
Um arquivo será gerado contendo as informações do estudo. O documen-
to deve ser impresso em duas vias, preenchido, carimbado e assinado pelo 
pesquisador responsável, pelo chefe do departamento, pelo diretor clínico e 
pelo patrocinador ao qual o trabalho se vincula, conforme a necessidade. Em 
seguida, a folha, já assinada, deverá ser escaneada e reincorporada à plata-
forma, clicando sobre “Anexar Folha de Rosto”. Deverão ainda ser anexados 
os documentos solicitados pelo CEP, a saber: projeto de pesquisa completo; 
TCLE; questionário/entrevista, ou qualquer outra ferramenta de coleta de 
dado; declaração de patrocínio; declaração de infraestrutura e autorização 
do local onde a pesquisa será realizada; entre outros. A qualquer momento 
do preenchimento, o pesquisador pode salvar o trabalho feito e retomá-lo 
em um momento futuro, em especial para imprimir e preencher a “Folha de 
Rosto” e, posteriormente, anexá-la de volta ao sistema. 

Somente após o envio da folha de rosto preenchida a fase final da 
submissão será aberta. Nessa tela, o pesquisador informará sobre a necessi-
dade ou não da manutenção do sigilo sobre a ocorrência do projeto, estabe-
lecendo o prazo para manter o segredo. Finalmente, para que o projeto seja 
enviado, o pesquisador deve aceitar os termos de submissão. 

Após ser enviado, o trabalho poderá ser aceito ou rejeitado pelo 
CEP. Caso seja recusado, o pesquisador receberá notificação por e-mail e, ao 
acessar a plataforma, poderá visualizar o motivo. 

A notificação de pendências e o parecer final do CEP serão exibidos 
na Plataforma Brasil, que fornecerá o número do Certificado de Apresenta-
ção para Apreciação Ética (CAAE). Este número é único e identifica o pro-
jeto no SISNEP, CEP, CONEP, PLATBRASIL e nos periódicos científicos 
ou congressos. Note que os principais periódicos só aceitam para publicação 
projetos previamente aprovados por um CEP e identificados por um CAAE, 
cujo número confirma esta aprovação. 
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Atenção: 

• O CAAE é um indicativo de que o projeto passará por um julga-
mento ético; logo representa uma garantia de segurança para as pes-
soas envolvidas no trabalho. 

• As principais revistas só aceitam para a publicação projetos previa-
mente aprovados por um CEP e identificados por um CAAE. 

A página disponibilizada após o login na Plataforma Brasil apresenta, 
além da opção de submeter um novo projeto, uma seção de buscas de projetos 
iniciados ou já submetidos. Através do número de identificação ou título do 
projeto, é possível completar submissões ainda não finalizadas e acompanhar o 
trâmite dos projetos sob análise. O status de cada projeto fornece o estágio em 
que ele se encontra e, ao clicar sobre o ícone “lupa” é possível ter acesso a todos 
os documentos referentes àquela pesquisa, desde os enviados pelo pesquisador 
ao CEP, como também os pareceres gerados pelo comitê. 

3.3 Currículo Lattes 
O Currículo Lattes é um formulário eletrônico para o registro de 

informações profissionais de organizações civis, estudantes, profissionais au-
tônomos, cientistas, pesquisadores, além de usuários em geral, gerido pelo 
CNPq. Este sistema registra dados referentes ao grau de formação, situação 
profissional, obras publicadas, vínculos institucionais, participações em con-
gressos e eventos, entre outros. 

Atenção: o Currículo Lattes é item indispensável também para aná-
lise das solicitações de financiamentos, tido como padrão nacional no regis-
tro da vida acadêmica dos estudantes e pesquisadores. Assim, os dados são 
utilizados para seleção de candidatos à obtenção de bolsas de conselheiros, 
de membros de comitês e de grupos assessores, além de fornecer auxílio à 
avaliação da pesquisa e da pós-graduação no país. 

Para criar um Currículo Lattes, deve-se acessar a Plataforma Lattes 
no endereço: http://lattes.cnpq.br/. No menu “Currículo Lattes” à direita, 
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deve-se selecionar “Cadastrar novo currículo” . Na nova página aberta, de-
verão ser preenchidos os campos solicitados. Ao avançar para as próximas 
etapas, novos dados pessoais e profissionais serão solicitados . Ao fim, será 
possível concluir seu cadastro e visualizar a versão final de seu currículo. 
Após criado, é recomendável que o currículo seja atualizado frequentemente 
com as novas informações profissionais do pesquisador. A Plataforma Lattes, 
no segundo semestre de 2017, reformulou por completo suas ferramentas 
de cadastro, atualização e busca de currículos, adequando-os à versão mobile 
e deixando suas funcionalidades mais intuitivas .

A nova seção de buscas permite procurar currículos por nome, as-
sunto ou instituição. 

As sugestões de resultados aparecem como em sites de buscas 
tradicionais.                              

Mas afinal, quem foi Lattes? 

Cesare Giulio Lattes, conhecido como César Lattes, nasceu em Curi-
tiba, Paraná. Formado pela Universidade de São Paulo, o físico foi um dos 
descobridores da partícula méson pi, sendo seu trabalho considerado funda-
mental para o desenvolvimento da física atômica e publicado pela presti-
giada revista Nature. No Brasil, teve papel importante na criação do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Para o nosso país, o méson 
pi representou mais do que uma partícula. O trabalho desenvolvido pelo 
pesquisador fomentou a construção da estrutura político-administrativa de 
ciência no Brasil. 

Em sua homenagem, o CNPq batizou o sistema utilizado para ca-
dastrar cientistas, pesquisadores e estudantes com o nome de Plataforma 
Lattes. Sua pesquisa sobre a partícula méson pi levou o chefe da equipe Cecil 
Powell, britânico, a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1950. Há quem 
diga que o brasileiro teve papel mais importante na pesquisa e que, por isso, 
mereceria o prêmio.
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Figura 15 - Elementos constitutivos do projeto de pesquisa

Fonte: Os autores, 2019.
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Figura 16 - Do projeto de pesquisa à publicação - etapas relevantes
Fonte: Os autores, 2019.
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1 CONCEITO

De forma geral, define-se pesquisa como um conjunto de ações que 
é proposto para encontrar a solução para um problema ou questionamento 
e que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. 

Mais objetivamente e com foco na pesquisa de cunho científico, 
Gil (2008) refere como um procedimento protocolar, porém ordenado de 
ampliação do método científico cujo objetivo fundamental seria descobrir 
respostas para problemas utilizando procedimentos científicos. 

O que diferencia a pesquisa científica de uma pesquisa comum é jus-
tamente a utilização de métodos científicos. Gil (2008) define método como 
caminho para se chegar a um determinado fim. E método científico como o 
conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 
conhecimento. Para que um conhecimento possa ser considerado científico, 
torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibili-
tam a sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar exatamente qual 
o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. 

Segundo Goldenberg (1999), para um estudo ser científico é neces-
sário contemplar basicamente três premissas: 
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a) a existência de uma pergunta que se deseja responder; 

b) a elaboração de um conjunto de passos metodologicamente corretos 
que permitam chegar à resposta (método científico); 

c) a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. 

Quanto à pergunta que o pesquisador deverá responder com a pes-
quisa (essa é a dúvida da investigação), deve ser a mais precisa e clara possível, 
sugerindo-se classicamente que seja apenas uma única questão. Os passos ou 
procedimentos a serem trilhados, certamente definidos no método escolhido, 
devem ser claros e de cunho científico, bem como os resultados devem ser 
analisados criteriosamente, de modo a contemplar o terceiro ponto, permitin-
do credibilidade e provavelmente reprodutibilidade em contextos diferentes. 

Dessa forma, a pesquisa científica é a aplicação prática de um con-
junto de procedimentos objetivos, empregados por um cientista (pesquisa-
dor), a fim de desenvolver um experimento, produzindo, assim, um novo 
conhecimento que será integrado àqueles preexistentes. 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS: 
QUATRO PASSOS FUNDAMENTAIS 

Apesar de existirem outras formas, procuramos referir às tradicio-
nalmente citadas, levando em consideração: a natureza, a abordagem do 
problema, os objetivos gerais, os procedimentos técnicos e o local de reali-
zação. As pesquisas são utilizadas nas mais diversas áreas do conhecimento 
científico e suas características particulares estão expostas com mais detalhes 
nos capítulos pertinentes desta obra. 

É importante salientar que o que chamamos de “tipos” de pesquisa 
são classificações baseadas em dados que efetivamente caracterizam aque-
le modelo de investigação, ainda que não denotem espaços ou campos de 
atuação muito balizados. Assim, uma mesma pesquisa científica pode estar 
enquadrada em mais de um tipo simultaneamente, obviamente desde que 
possua os requisitos inerentes à classificação especificada. 
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Os diversos tipos devem então ser vistos e analisados na verdade 
como mecanismos ou ferramentas no auxílio à pesquisa de cunho científico. 
Cada um deles tem vantagens e desvantagens. A individualidade de cada 
trabalho deve ser levada em conta para que o investigador possa optar por 
algo que se adeque ao seu contexto. Para tal, devem-se definir os seguintes 
parâmetros, dentre outros: (a) sobre qual(is) técnica(s) de investigação quer 
trabalhar; (b) sobre quais bases metodológicas quer desenvolver seu estudo; 
(c) sobre quais aspectos até mesmo filosóficos quer justificar a credibilida-
de de sua pesquisa; (d) sobre que amostragem quer investigar; (e) se quer 
promover alguma intervenção em alguma variável do experimento ou se 
quer apenas observar um grupo de indivíduos; (f ) se como pesquisador (vis-
to como membro ativo do processo) quer ou não intervir pessoalmente na 
atividade de investigação da pesquisa; (g) e se quer trabalhar com bases de 
uma lógica indutiva ou dedutiva. Esses parâmetros são totalmente aplicáveis 
quando se elabora uma investigação científica. 

Entretanto, devemos contemplar os vários tipos de pesquisa com 
uma visão integrada, observando sua riqueza em relação às opções de uso, e 
daí como pesquisadores usufruirmos desta gama de possibilidades da melhor 
maneira possível. 

O delineamento do método é, certamente, um dos passos mais di-
fíceis e, ao mesmo tempo, fundamental em uma pesquisa científica, não so-
mente no que diz respeito à legitimidade individual de cada escolha ou dos 
procedimentos, mas também à maneira correta de estruturá-lo após ter sido 
feita a escolha. Podemos afirmar isso tendo em vista que no método estão a 
chave e o segredo de uma pesquisa que será desvendado ao longo de todo o 
processo. A falha em delineá-lo poderá comprometer todo o conjunto. As 
principais falhas na metodologia de um estudo podem ser resumidas em: (a) 
falha na definição dos critérios amostrais (como a perda amostral), dos cri-
térios de inclusão e exclusão, (b) falta de grupo controle apropriado quando 
indicado, (c) falha na randomização e mascaramento dos pacientes, (d) falta 
de objetividade na avaliação do material ou da casuística, (e) problemas na 
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apresentação dos resultados, (f ) falha na escolha do método estatístico e (g) 
falha na informação sobre os elementos que saíram do estudo. 

A fim de nortear o delineamento de uma pesquisa, é importante ter 
em mente os passos do desenvolvimento, aqui adaptados e que se seguem, 
que podem ser acrescentados aos fatores citados anteriormente. São aspectos 
que fundamentam qualquer tipo de pesquisa. Os aspectos a seguir serão 
mais bem entendidos se o leitor se ativer aos demais capítulos desta obra. 

Como primeiro passo, é importante ter foco na forma do discurso 
sobre a ciência que quer adotar. Ou seja, se quer privilegiar uma abordagem 
positivista (não genérica), identificada como quantitativa; ou não positivista 
(genérica, interpretativa), coligada à qualitativa. 

No positivismo não se busca fundamentalmente o “por que” (moti-
vo, causa) das coisas, mas sim o “como”, por meio da descoberta e do estudo 
das leis naturais, ou seja, relações constantes de sucessão ou de coexistên-
cia. Busca-se apenas pelo observável e concreto, considerando o princípio 
da verificação como demonstração da verdade. Logo, o que não pode ser 
provado experimentalmente não é considerado.  Dessa forma, o positivis-
mo considera a variável como um dos elementos principais do processo de 
quantificação, devendo submeter um fato à experimentação, em condições 
de controle, mensurando a constância das incidências e a repetibilidade. 
Como dito, essa forma é inerente aos estudos quantitativos. 

A abordagem interpretativa, não positivista, busca os vários signifi-
cados que formam a realidade, sustentando que apenas esses são passíveis de 
interpretação, onde a realidade dos fatos não pode prescindir do pesquisador 
e do indivíduo porque ela é construída por eles. Essa opção baseia-se em 
uma abordagem qualitativa. 

O segundo passo constitui-se na escolha do tipo de lógica: dedutiva ou 
indutiva. Ou seja, qual formulação teórica será usada para interpretar o problema. 

A dedução é um método que parte do geral e, a seguir, desce ao par-
ticular. Baseia-se no silogismo, que se traduz em uma construção lógica em 
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que, a partir de duas premissas tomadas como regras, retira-se uma terceira 
logicamente implicada. Dessa forma, o método dedutivo encontra maior 
aplicabilidade em áreas exatas, como Física ou Matemática, cujos princípios 
são enunciados como leis. 

A indução, por sua vez, parte do particular, a partir da observação 
de fatos e fenômenos da realidade, buscando a generalização a posteriori. 
Neste método, a partir da análise e experimentação de casos concretos, al-
cançam-se conclusões prováveis (a estatística terá importância para validar 
estes estudos). A linha indutiva está presente em estudos epidemiológicos e 
alguns estudos das ciências sociais, dentre outros. 

Existem ainda outros métodos lógicos, que são reformulações, de-
rivações e reinterpretações da dedução e indução. Dentre eles, destacam-se: 
o método hipotético-dedutivo, em que se corrobora uma hipótese na inca-
pacidade de falseá-la; o método dialético, de natureza idealista, pregando a 
hegemonia das ideias sobre a matéria; e o método fenomenológico, baseado 
na descrição direta da experiência, sem considerar sua gênese e suas explica-
ções causais. 

Após definir a forma do discurso sobre a ciência (positivista ou não 
positivista) e o tipo de lógica (dedutiva, indutiva ou suas derivações), o ter-
ceiro passo é avaliar quais as técnicas de investigação que podem vincular o 
componente científico e os fatos ou acontecimentos, ou seja, quais os mode-
los de pesquisa e técnicas de coleta serão adotados. Citamos alguns modos 
clássicos: estudo de caso, estudo de vários casos (com procedimento de com-
paração ou não), estudo experimental em laboratório e estudo experimental 
no campo. Podem diferir quanto à limitação (abertos ou fechados), quanto 
à manipulação dos objetos de análise (controlados ou não controlados) e 
pela posição do investigador (se participa do contexto da pesquisa ou não). 
Usam-se entrevistas, questionários, modelos em animais de experimentação 
ou indivíduos distribuídos em grupos selecionados. 



José Antonio Chehuen Neto et. al

81

Por fim, o quarto passo é escolher como estruturar e conceber os 
resultados. Esses devem ser descritos minuciosamente, sejam positivos ou 
negativos. A clareza, concisão e lógica são essenciais na construção do texto, 
que pode ser complementado por meio de recursos como tabelas, gráficos e 
fotografias. Dependendo do tipo de pesquisa, os dados serão predominante-
mente numéricos; outras trarão opiniões de entrevistas sob a forma de texto; 
em alguns o desenrolar de estudos comparativos de fundamentações de ou-
tros autores; estudos clínicos trarão as evoluções e complicações dos proce-
dimentos com dados estatísticos significantes; estudos do tipo experimental 
com amostragem randomizada, em geral permitem dedução; estudos epi-
demiológicos, em geral, permitem raciocínio indutivo. E assim por diante, 
na dependência direta e clara da escolha do autor quanto ao tipo de estudo. 

Assim, o pesquisador pode inicialmente se posicionar frente a es-
ses questionamentos, segundo seus objetivos pessoais ou recursos do grupo, 
para em seguida planejar em detalhes todas as fases operacionais de sua in-
vestigação e estar atento à apresentação dos resultados e das conclusões. 

Apresentamos os tipos e subtipos de pesquisa:

3 TIPOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

3.1 Classificação quanto à natureza

3.1.1 Pesquisa Básica, Pura ou Fundamental
Objetiva a produção de novos conhecimentos, úteis para o avanço 

da ciência, sem uma aplicação prática prevista inicialmente. Pode ser vista 
como “o saber pelo saber”. Envolve verdades e interesses universais. É útil 
para se avaliar uma teoria, compreender, explicar e predizer relações entre 
fenômenos. Pode ter cunho eminentemente intelectual. 

3.1.2 Pesquisa Aplicada
Objetiva a produção de conhecimentos que tenham aplicação práti-

ca e que são dirigidos à solução de problemas reais e específicos, a curto ou 
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médio prazo. Envolve verdades e interesses reconhecidos. Entende-se como 
o processo de investigação com vistas a transformar o conhecimento pre-
existente para solucionar problemas definidos, desvendando situações ou 
questões que envolvem a sociedade como um todo, em áreas delineadas, 
visando ao progresso de processos e atividades ou alcance de metas práticas.  

3.2 Classificação quanto à forma de abordagem (ou 
técnica de abordagem) do problema 

3.2.1 Pesquisa Quantitativa
Eventualmente chamada de pesquisa fechada, pressupõe que tudo 

pode ser quantificado, classificado e analisado, desde estudos das ciências 
biológicas até aqueles que analisam opiniões, atitudes e comportamentos, 
tais como nas áreas de ciências humanas e sociais. Para tanto, explora uma 
metodologia que faz uso intensivo de diferentes técnicas matemáticas e es-
tatísticas para validar a pesquisa. Utiliza o procedimento experimental, faz 
inferências a partir das amostras, testa hipóteses e teorias, buscando, entre 
outras coisas, avaliar o comportamento de uma variável analisando a frequ-
ência com que ela ocorre. 

3.2.2 Pesquisa Qualitativa
Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a sub-
jetividade, que não pode ser traduzido em números. Portanto, dispensa o 
uso de técnicas e métodos estatísticos. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados (os porquês) são básicas no processo da pesquisa 
qualitativa. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave, sendo ao mesmo tempo o sujeito e o 
objeto de suas pesquisas. 
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3.3 Classificação quanto aos objetivos gerais 

3.3.1 Pesquisa Exploratória
Visa a proporcionar maior familiaridade com um problema, na pre-

missa de torná-lo explícito ou construir novas hipóteses. Assim, muitas vezes 
é usada para conhecer variáveis pouco exploradas, ou então, abordar um 
assunto já conhecido sob nova perspectiva, cuja informação será a primeira 
etapa de uma investigação mais ampla, que alcance o verdadeiro conheci-
mento do problema. 

3.3.2 Pesquisa Descritiva
Visa a descrever as características de determinada população/fenô-

meno ou estabelecer relações entre variáveis. É utilizada para aumentar os 
conhecimentos sobre as características e magnitude de um problema, ob-
tendo desta maneira uma visão mais completa. Para este tipo de pesquisa, é 
necessário que o pesquisador detenha algum conhecimento da variável ou 
das variáveis que influenciam o problema. Uma de suas principais caracterís-
ticas é a utilização de instrumentos padronizados de coleta de dados, como 
questionários, observação sistemática e entrevistas estruturadas. 

3.3.3 Pesquisa Explicativa
Visa a identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade para 
explicar a razão das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação 
de outra descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam 
um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e/ou detalhado. 
Nem sempre é possível a realização de pesquisas rigidamente explicativas em 
ciências sociais, sendo mais comum nas ciências exatas e na área da saúde. 
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3.4 Classificação quanto aos procedimentos  
técnicos de coleta dos dados 

3.4.1 Pesquisa Bibliográfica
Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 

podendo ser de (a) documentação direta pelo pesquisador (pesquisas de cam-
po e pesquisas laboratoriais, explicitadas no item 3.4.3) ou (b) documentação 
indireta, quando utilizamos dados obtidos por outras pessoas, que pode ser 
por intermédio de pesquisa documental (fontes primárias, como registros, 
relatórios e materiais audiovisuais), explicitada no item 3.4.2 e pesquisa bi-
bliográfica (fontes secundárias, como artigos, teses e livros), tema deste tópico. 

A pesquisa bibliográfica é aquela elaborada a partir de material já pu-
blicado, como livros, artigos de periódicos, dicionários, enciclopédias, impres-
sos diversos, publicações periódicas, revistas e jornais e de material disponibili-
zado na internet. A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador a cobertura 
de uma gama de fenômenos muito ampla, principalmente quando o problema 
a ser investigado necessita de informações muito dispersas. Qualquer trabalho 
científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica (referimo-nos ao estudo do 
tema com base na literatura disponível), que permite ao pesquisador conhecer 
o que já se estudou sobre o assunto. No caso em questão, porém, existem pes-
quisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procu-
rando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta. 

De acordo com Trujillo Ferrari (1974), os objetivos da pesquisa do tipo 
bibliográfica são fundamentalmente desvendar, recolher e analisar as principais 
contribuições sobre um determinado fato, assunto ou ideia. Trata-se de obter in-
formações sobre tudo que foi escrito sobre o tema, permitindo ao cientista “o re-
forço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações”. 

É importante diferenciar a definição apresentada de pesquisa biblio-
gráfica dos conceitos de bibliografia e referência bibliográfica. Bibliografia “é 
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o conjunto de obras derivadas sobre determinado assunto, escritas por vários 
autores, em épocas diversas, utilizando todas ou parte das fontes.” (SALO-
MON, 1974) 

Por fim, referência bibliográfica é a descrição precisa da fonte de infor-
mação, utilizando-se de normas específicas, a exemplo da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e da International Standard Organization (ISO). 

3.4.2 Pesquisa Documental
Assim como a pesquisa bibliográfica, propõe um levantamento de 

dados indireto, diferindo pelo fato de recorrer a fontes mais diversificadas 
e dispersas, como associações científicas, igrejas, sindicatos, cartas pessoais, 
diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins, 
relatórios de pesquisa, relatórios de empresas e tabelas estatísticas. 

3.4.3 Pesquisa Experimental
Pode ser: (a) laboratorial, onde o meio ambiente criado é artificial; 

ou (b) de campo, onde são criadas as condições de manipulação dos sujeitos 
nas próprias organizações, comunidades ou grupos. Caracteriza-se concei-
tualmente pela reprodução de forma controlada de um fenômeno, fato ou 
processo da realidade, com o objetivo de descobrir os fatores que o produ-
zem ou que por ele sejam produzidos (relação de causalidade). 

Pode ser: (1) in vitro (fora de organismos vivos; em tubos de ensaio); 
(2) in vivo (em animais) (3) ensaios clínicos (em humanos). 

Segundo Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em determi-
nar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de in-
fluenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que 
a variável produz no objeto. É o padrão ouro dos estudos de fatores ou 
variáveis, porque diminui muito o efeito de variáveis de confusão e permite 
uma padronização da qualidade e da quantidade dos fatores, tornando os 
resultados mais seguros. 
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Mas o que é uma variável? Na verdade, trata-se de um conceito ope-
racional, que apresenta valores passíveis de observação e mensuração. 

Variável Independente é a que influencia, determina ou afeta outra 
variável (chamada de dependente ou de critério). Geralmente sofre manipu-
lação do pesquisador com o objetivo de ser comprovada como a condição 
ou a causa para determinado efeito ou consequência. Pode também ser cha-
mada de variável experimental ou de tratamento. 

Por outro lado, Variável Dependente é o fator que irá variar confor-
me o pesquisador modifica a variável independente (no sentido de excluí-la 
ou não). É o efeito, resultado, consequência ou resposta da manipulação 
da variável independente. Consiste naqueles valores a serem explicados ou 
descobertos, em razão de se modificarem devido a alterações da variável 
independente realizadas pelo pesquisador. É também chamada de variável 
de critério. 

Desta forma, pode-se dizer que a pesquisa experimental é aquela que 
manipula a variável independente, praticamente evitando enganos e ambi-
guidades, e permite a reprodutibilidade da pesquisa em outros centros ou 
ambientes de pesquisa. Para aprimorar ainda mais a confiabilidade desta 
pesquisa, também pode-se incluir procedimentos de controle para evitar a 
intromissão e o efeito indesejável de vieses (variáveis intervenientes), por 
exemplo, o mascaramento, classificado principalmente em três tipos:

• Mascaramento do paciente é o uso de metodologias que impeçam 
que os pacientes saibam se fazem parte de um ou outro grupo de 
intervenção; 

• Mascaramento da intervenção é o uso de metodologias que impe-
dem que a pessoa que está fazendo a intervenção saiba qual está 
sendo aplicada naquele indivíduo; 

• Mascaramento da análise é o uso de técnicas de codificação dos da-
dos coletados para impedir que o responsável pela análise estatística 
saiba que grupo está analisando, evitando tendências. 
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Os principais tipos de vieses são abordados no capítulo sobre Estu-
dos Epidemiológicos, nesta obra. Os experimentos são geralmente feitos por 
amostragem, sendo que os resultados válidos para uma amostra, por indu-
ção, são válidos também para outros grupos populacionais. 

Os modelos mais comuns de pesquisa experimental em medicina são: 

A. Experimentos APENAS DEPOIS:

 Estes são modelos em que é aplicado um estímulo ao grupo experi-
mental e, somente ao final, são observados os desfechos. 

A.1 Com Grupo Controle: composto por dois grupos homogêneos 
denominados grupo experimental e grupo controle. Após trabalhar 
somente com o grupo experimental, verificam-se as diferenças e as 
variações que aconteceram e que agora diferem um grupo do outro, 
concluindo-se que a variação ocorreu devido ao estímulo dado pelo 
pesquisador no grupo experimental. Este delineamento contém 
o essencial a um experimento: distribuição aleatória, grupos com 
tratamento e sem tratamento e observações após o tratamento. 

A.2 Sem Grupo Controle: apenas um grupo previamente escolhido é 
submetido à intervenção (grupo experimental), mas não há grupo 
controle para comparação. Essa ausência implica em prejuízos para 
a análise dos resultados obtidos, visto que dificulta a mensuração do 
efeito da intervenção testada. Por exemplo, ao se testar o efeito de 
uma medicação em uma doença autolimitada, a melhora clínica dos 
indivíduos pode decorrer do uso do medicamento ou da história 
natural da doença. Caso existisse, o grupo controle permitiria tal 
distinção. 
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B. Experimentos ANTES-DEPOIS:

Estes são modelos em que os delineamentos têm um conjunto adi-
cional de testes ou observações da variável dependente antes do tratamento 
experimental, denominados pré-testes. 

B.1. Sem Grupo Controle: estabelece-se inicialmente um grupo único, 
fazem-se os pré-testes e posteriormente submete a amostra aos 
estímulos pertinentes da pesquisa. Verifica-se, a cada variação, o 
efeito causado, concluindo se o efeito obtido altera ou não o grupo 
estudado. Neste ensaio clínico não controlado, todos os participantes 
recebem o fator de intervenção em estudo. Os resultados são, então, 
comparados com dados obtidos antes e depois da intervenção no 
mesmo grupo. 

B.2. Com UM ou DOIS Grupos Controle: verificam-se tanto o grupo 
controle e o grupo experimental antes do estímulo (pré-testes), então se 
aplica o estímulo apenas no grupo experimental. Verifica-se a diferença 
entre o grupo experimental (estimulado) e o de controle (sem estímulo). 
A diferença entre os dois será a medida do estímulo aplicado. 

B.3. Com DOIS Grupos Experimentais e DOIS Grupos Controle: nesses 
estudos controlados, o grupo “controle” não é necessariamente um 
grupo sem tratamento. A comparação pode ser feita entre um grupo 
controle, que recebeu terapia convencional e o grupo experimental, 
que recebeu o tratamento convencional acrescido do tratamento 
em teste. Outra possibilidade é comparar um grupo que receberá 
o tratamento convencional ao grupo experimental que será testado 
com um medicamento novo. 

C. Ensaio Clínico Cruzado (Crossover):

Os ensaios clínicos cruzados (crossover) dividem a amostra determi-
nada em grupos de igual número, sendo que cada paciente recebe cada trata-
mento em tempos diferentes. O paciente atua, assim, como seu próprio con-
trole. O período de intervalo entre os testes é conhecido como “wash-out”. 
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A vantagem é a menor necessidade de indivíduos, pois todos os pa-
cientes recebem todos os tratamentos; a desvantagem é o efeito sucessivo 
da primeira fase na segunda (conhecido como “carry-over”), uma possibili-
dade que deve ser considerada pelo pesquisador e minimizada pelos testes 
estatísticos. 

3.4.4 Levantamento (Survey)
É a busca direta e objetiva pelas pessoas que estão ou podem estar 

envolvidas com o motivo da pesquisa e cujo comportamento queremos co-
nhecer. Trata-se de obter informações de um grupo significativo de pessoas 
acerca do problema estudado e, em seguida, realizar o tratamento estatístico, 
obtendo-se as conclusões pertinentes. 

O levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma amos-
tra (mais comum) ou levantamento de uma população, também chama-
do de censo. Optando-se por estudar apenas um segmento da população, 
seleciona-se, mediante procedimentos adequados estatísticos, uma amostra 
significativa de todo o universo tomado como objeto de investigação. As 
conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do 
universo, levando em consideração a margem de erro, que é também forne-
cida pelos cálculos estatísticos. 

São basicamente exploratórios e descritivos e caracterizam-se fre-
quentemente como estudos que procuram determinar status, opiniões ou 
projeções futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está baseada na 
premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas podem 
ser melhoradas por meio de descrição e análise de observações objetivas e 
diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações são bastante 
diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as observações. 

Os levantamentos têm grande popularidade entre os pesquisadores 
sociais, pois proporcionam conhecimento direto da realidade, economia e 
rapidez na obtenção de grande quantidade de dados num curto espaço de 
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tempo, além de permitirem que os dados sejam agrupados em tabelas, pos-
sibilitando a sua visualização e análise por quantificação. 

São inapropriados para o aprofundamento dos aspectos psicológicos 
e psicossociais mais complexos, porém muito eficazes para problemas menos 
delicados, como preferência eleitoral e uma grande diversidade de temas 
relacionados a comportamento e atitude das pessoas. 

3.4.5 Estudo de Caso e Série de Casos
Amplamente utilizados nas ciências biomédicas e sociais, são carac-

terizados pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, per-
mitindo ampliar e detalhar ainda mais o conhecimento destas ocorrências 
incomuns, procurando descobrir o que há nelas de mais essencial e caracte-
rístico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, 
mas revelá-lo tal como ele o percebe. Este procedimento é recomendável nas 
fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, auxiliando a cons-
trução de hipóteses ou reformulação do problema. Pode ser usado também 
nas ocasiões em que a situação em análise é suficientemente conhecida, mas 
que possibilita avançar na pesquisa. 

3.4.6 Pesquisa Ex-post-facto (Pesquisa não experimental)
O termo ex-post-facto é traduzido como “a partir do fato passado”. 

Ou seja, ocorre quando o estudo se realiza depois dos fatos se desenvolverem 
espontaneamente (considerado a variável independente), o que por conceito 
impede que o pesquisador as controle. Mesmo assim, como os estudos expe-
rimentais, constata e avalia as relações entre as variáveis. No entanto, essas 
variáveis se manifestam espontaneamente em fatos, situações e nas condi-
ções que já existem, sem manipulá-las. 

Mesmo assim, os procedimentos lógicos de delineamento de uma 
pesquisa devem ser respeitados como se fosse um experimento. Neste tipo 
de pesquisa são tomadas como experimentais as situações que se desenvolve-
ram naturalmente e trabalha-se sobre elas como se estivessem submetidas a 
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controle, o que conceitualmente se aproxima da pesquisa experimental, por 
observar as relações entre variáveis. 

Trata-se de investigar possíveis relações de causa e efeito, pela obser-
vação de alguma consequência existente e procurando refazer o caminho de 
volta por meio de dados, em busca de fatores causais plausíveis. 

A pesquisa ex-post-facto é utilizada quando há impossibilidade de 
aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de nem sempre ser possível 
manipular as variáveis necessárias para o estudo da causa e do seu efeito. 

3.4.7 Pesquisa-Ação
Exige o envolvimento ativo do pesquisador e ação por parte das 

pessoas ou grupos envolvidos no problema. Segundo Thiollent (1985), esta 
pesquisa é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e par-
ticipantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo. 

Para Gil (2007), a pesquisa-ação tem sido objeto de bastante contro-
vérsia, tendendo a ser vista em certos meios como desprovida da objetivida-
de, essencial para caracterizar os procedimentos científicos. 

3.4.8 Pesquisa Participante
Caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador 

com as pessoas investigadas. A pesquisa participante, segundo Thiollent 
(1985), assim como a pesquisa-ação caracteriza-se pela interação entre pes-
quisadores e membros das situações investigativas. 

A pesquisa participante busca o envolvimento da comunidade na 
análise de sua própria realidade. Ela se desenvolve a partir da interação entre 
pesquisadores e membros das situações investigadas, enquanto a pesquisa-a-
ção ocorre em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo. 
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Demo (1985) não faz distinção entre pesquisa participante e pes-
quisa-ação. Segundo esse pesquisador, ambas têm o compromisso com a 
prática. Porém considera que o movimento da pesquisa participante nasceu 
da decepção advinda do método tradicional. É como se esse método não 
fosse capaz de revelar (explicitar) a realidade social. 

3.5 Quanto ao local de realização da pesquisa 
Trata-se do ambiente, do contexto em que a pesquisa é realizada. 

Vergara (2007) distingue os dois tipos: (a) pesquisa de campo; (b) pesquisa 
laboratorial. 

3.5.1 Pesquisa de Campo
É realizada exatamente no local onde ocorre ou ocorreu determina-

do fenômeno, ou em um local que disponha de elementos para explicá-la. 
Ou seja, onde aconteceu o motivo da pesquisa. Pode ser um fato, um fenô-
meno ou um processo. Consequentemente, a coleta dos dados é feita in loco, 
quer por: (a) observação direta; (b) levantamento; ou (c) estudo de caso. É 
uma investigação sobre uma situação real, que ocorre sob um menor contro-
le. Observa a dinâmica e as inter-relações de grupos pequenos. 

Abrangendo estudos qualitativos e quantitativos, as pesquisas de 
campo podem ser divididas da seguinte forma, segundo Tripodi (1975): 

a) Exploratória: o objetivo é a formulação de questões ou de problemas a 
fim de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador 
com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma 
pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. 

b) Quantitativo-descritivo: a principal finalidade é o delineamento 
ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de 
programas ou o isolamento de variáveis principais. 

c) Experimental: o objetivo principal é o teste de hipóteses que dizem 
respeito a relações de tipo causa e efeito. Todos os estudos desse tipo 
utilizam projetos experimentais que incluem os seguintes fatores: 
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grupo (s) controle (além do grupo experimental), seleção da amostra 
por técnica probabilística e manipulação das variáveis independentes 
com a finalidade de controlar ao máximo os fatores pertinentes. Os 
diversos tipos de estudos experimentais podem ser desenvolvidos 
tanto “em campo”, ou seja, no ambiente natural, quanto em 
laboratório, onde o ambiente é rigorosamente controlado. 

3.5.2 Pesquisa Laboratorial
Pode ser do tipo: (a) in vivo; (b) in vitro; (c) experimental. 

É realizada em local circunscrito devido à relativa impossibilidade 
de fazê-la em campo. O que caracteriza a pesquisa de laboratório é o fato 
de que ela ocorre em situações controladas, valendo-se de instrumental es-
pecífico e preciso. Interfere artificialmente na produção do fato/fenômeno/
processo ou artificializa o ambiente ou os mecanismos de percepção para 
que o motivo do estudo seja produzido/percebido adequadamente. Logo, é 
um método mais difícil, porém mais exato. Permite estabelecer um padrão 
desejável de observação, captar dados para descrição e análise e controlar o 
objeto pesquisado. 

 Na pesquisa de laboratório, as experiências são efetuadas tanto em 
recintos fechados (hospitais, casas, laboratórios, salas) quanto ao ar livre; em 
ambientes artificiais ou reais, de acordo com o campo da ciência que está 
realizando-as, e se restringem a determinadas manipulações. 

Aos estudantes, é importante realçar que a Pesquisa Laboratorial 
(referindo-se ao local fechado de realização da pesquisa, por exemplo, um 
laboratório) é um termo que pode ser confundido com o tipo de pesquisa 
chamado Experimental. Então, pode ocorrer que uma Pesquisa Laboratorial 
seja também Experimental, ou não. Neste momento vale lembrar os precei-
tos básicos de uma pesquisa tipo Experimental referidos neste capítulo no 
item 3.4.3. Por exemplo, pesquisas em ciências sociais e humanas podem ser 
feitas em laboratório e não serem experimentais. E várias pesquisas Experi-
mentais podem ser feitas fora dos laboratórios. 
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A fim de complementar as informações sobre tipos de estudo, é per-
tinente caracterizar outros três modelos de investigação correlacionados e 
muito usados por grupos de pesquisadores da área da saúde como um todo: 
revisão sistemática (com o uso de metanálise), Medicina Baseada em Evi-
dências, revisão integrativa e estudos multicêntricos. 

1. Revisão sistemática

A revisão sistemática da literatura é um estudo secundário, que tem 
por objetivo reunir estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-os 
criticamente em sua metodologia e reunindo-os numa análise estatística, a 
metanálise, quando isto é possível. 

É o tipo de investigação científica que é realizada para responder 
a uma pergunta específica e que para tanto reúne vários estudos originais, 
sintetizando os resultados, por meio de algumas estratégias que tentam mi-
nimizar ou limitar as possibilidades de vieses e erros aleatórios. Quando 
bem conduzida, resume a evidência de todos os estudos relevantes no tópico 
de interesse, numa forma objetiva e clara. A estratégia empregada deve ser 
bem clara e feita de modo que possa ser reprodutível. Os passos a serem se-
guidos são: (1) elaboração da pergunta de pesquisa; (2) busca na literatura; 
(3) seleção dos artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade 
metodológica; (6) síntese dos dados (metanálise); (7) avaliação da qualidade 
das evidências; e (8) redação e publicação dos resultados. 

Uma revisão sistemática bem-feita é de valor inestimável, pois ajuda 
a manter os profissionais mais atualizados, reunindo um grande número 
de evidências. Além disso, fornece dados para o planejamento de pesquisas 
futuras, previne a duplicação desnecessária de esforços, pode ser atualizada 
com a inclusão de novos ensaios clínicos. Também define áreas em que mais 
ensaios clínicos são necessários, economiza recursos em pesquisa clínica e as-
sistência em saúde. É considerada a forma de evidência mais confiável para a 
tomada de decisões em saúde. Como referência na área das revisões sistemá-
ticas, destaca-se a “Colaboração Cochrane”, organização sem fins lucrativos 
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que tem por objetivo ajudar a preparar, manter e divulgar os resultados das 
revisões sistemáticas das intervenções em saúde. 

A metanálise é o método estatístico utilizado para tornar possível a 
soma dos resultados dos vários estudos obtidos com a revisão sistemática de 
um determinado tempo. Revisão quantitativa é um termo às vezes emprega-
do para se referir a revisões sistemáticas que utilizaram metanálise. 

Em uma revisão sistemática, lida-se com pesquisas realizadas em di-
ferentes condições. Dessa forma, há necessidade de avaliar e incluir na meta-
nálise somente aquelas que tenham características semelhantes. A metanálise 
possui muitas vantagens na medida em que consiste em um método explí-
cito e sistemático que sintetiza as evidências mais recentes da efetividade de 
um tratamento, apresenta uma estimativa quantitativa global derivada de es-
tudos individuais e evita, sobretudo, a execução de pesquisas desnecessárias, 
podendo, inclusive, responder perguntas não propostas pelos estudos primá-
rios. Assim sendo, a metanálise aumenta o poder estatístico e a precisão do 
estudo. Como o processo está sujeito a “viés” (como qualquer outro tipo de 
pesquisa), uma revisão dessa natureza requer uma definição clara de todas as 
informações, o que se obtém por meio da utilização de métodos rigorosos.

2. Medicina Baseada em Evidências

A expressão Medicina Baseada em Evidências (MBE) pode ser defini-
da como o uso consciencioso, explícito e judicioso das melhores evidências, 
atualizadas, na tomada de decisões relativas à prática com pacientes indivi-
duais, unindo evidências produzidas em pesquisa com a experiência clínica. 
Esse é um movimento que visa a reduzir a incerteza na tomada de decisões 
médicas, por meio de um processo de identificação, de análise e de uso de 
resultados de investigações científicas, como pilares para a prática médica. 
Trata-se, portanto, de uma ciência baseada na lógica e no conhecimento 
científico, interligados por ensaios clínicos randomizados de boa qualida-
de. A MBE não exclui a experiência e o conhecimento clínico individual, 
mas sim preconiza que estes devem estar associados às evidências objetivas, 
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assim como inclui a consideração aos valores e características individuais 
do paciente. De forma natural e clara, a valorização das evidências científi-
cas produzidas por estudos de qualidade metodológica adequada, limita as 
práticas mais intuitivas ou subjetivas, com base em experiência pessoal. As 
primeiras noções de MBE foram desenvolvidas no Canadá na década de 80, 
mas esse tipo de prática tem tido maior impacto na Grã-Bretanha, devido 
a sua adoção pelo sistema público de saúde. As evidências da MBE podem 
ser extraídas de várias fontes (que têm graus de importância diferenciados) e 
essas fontes devem ser sempre adequadas às situações e questões envolvidas. 
Entre essas possíveis fontes são muito importantes as revisões sistemáticas 
com metanálise. Também vêm ganhando espaço a pesquisa qualitativa e as 
sínteses que procuram integrar dados quantitativos e qualitativos. 

De maneira geral, para o complexo exercício da prática médica, de-
vem ser analisados três componentes principais antes da tomada da decisão 
clínica: o primeiro refere-se às evidências obtidas por pesquisa clínica e epi-
demiológica, revisões sistemáticas e dados apresentados pelo paciente; o se-
gundo componente baseia-se na relação médico-paciente, na qual o médico 
deve se ater às crenças culturais, às suas experiências anteriores e à percepção 
da individualidade dos seus pacientes; e o terceiro item compõe-se dos li-
mites determinados da comunidade, pelas leis da sociedade, pelo tempo do 
atendimento e pelos custos dos procedimentos. 

Nos últimos anos, ideias e conceitos atribuídos coletivamente à 
MBE têm se tornado parte da prática clínica diária e os termos “guidelines” 
ou “diretrizes”, “cuidados baseados em evidência” e “soluções embasadas em 
informações científicas” são cada vez mais populares no meio médico. 

Apesar de todo o aparente sucesso, o movimento da MBE tem sido 
alvo de intensos debates sobre sua aplicabilidade. Algumas das críticas levanta-
das abordam as seguintes questões: (a) “evidências”, muitas vezes, são incom-
pletas e contraditórias; (b) múltiplas técnicas associadas a estratégias clínicas 
podem aumentar o grau de incerteza na tomada de decisões; (c) a MBE impõe 
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um relativo distanciamento da prática médica às preferências dos pacientes; 
(d) transposição de estudos feitos em grupos populacionais para casos particu-
lares ou individuais é um desafio; (e) a MBE é impraticável ou impossível em 
muitas situações de emergência; (f ) “evidências” podem não ser encontradas 
para muitas situações clínicas em sua especificidade; (g) a interação entre evi-
dência e experiência clínica mostra-se, muitas vezes, problemática; (h) alguns 
estudos possuem uma barreira idiomática entre o conteúdo e o médico. 

A aplicabilidade da MBE também esbarra no fato de que atualmente 
publica-se no mundo uma grande quantidade de revistas biomédicas por 
ano, o que faz com que alguém que se interesse por manter-se atualizado 
em temas específicos tenha dificuldade em se manter atualizado. Ressalte-se 
ainda a necessidade de tempo dedicado à pesquisa na internet e da disponi-
bilidade de um acervo regular de revistas especializadas. 

A aplicação da MBE leva em conta a capacidade do médico de com-
parar o contexto de um determinado trabalho com a situação clínica na 
qual ele pretende aplicar os métodos propostos pela evidência científica en-
contrada. Sendo assim, a experiência profissional deve permitir os ajustes 
necessários a cada caso, garantindo ao paciente a obtenção de um cuidado 
médico pautado em maior probabilidade de benefícios do que de prejuízos. 

Assim, para a prática segura da MBE, torna-se necessário: (a) formu-
lação de uma questão clínica clara e objetiva a partir do problema do paciente; 
(b) busca na literatura por artigos relevantes; (c) avaliação crítica da evidên-
cia; (d) seleção da melhor evidência para a decisão clínica; (e) vinculação da 
evidência com experiência clínica ou conhecimento e prática pessoais; (f ) uso 
consciente dos achados científicos no cuidado com determinado paciente.

3. Revisão integrativa

Assim como a revisão sistemática, a revisão integrativa tem como ob-
jetivo a síntese de vários estudos publicados, possibilitando alcançar conclu-
sões a respeito de uma determinada área de estudo. Dessa forma, este tipo 
de pesquisa visa a condensar conhecimentos obtidos em pesquisas relevantes, 
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dando suporte a uma tomada de decisão adequada na prática clínica. A dife-
rença entre os dois tipos de pesquisa pauta-se, principalmente, na abrangên-
cia que o pesquisador deseja descrever determinada área. Enquanto a revisão 
sistemática objetiva responder a uma pergunta específica dentro de um dado 
tema, a pesquisa integrativa propõe uma abordagem mais ampla, constituin-
do, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, segundo Ercole (2014), 
o pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalida-
des, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias 
ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular. 

A pesquisa integrativa possui etapas bem definidas para sua correta 
realização, muito semelhantes aos conceitos básicos de pesquisa e de revisão 
sistemática, que seriam: (1) identificação do tema e elaboração da pergunta 
norteadora; (2) busca ou amostragens na literatura, com estabelecimento de 
critérios para inclusão e/ou exclusão de estudos; (3) coleta de dados, com 
categorização dos estudos e definição das informações a serem extraídas; (4) 
análise crítica dos estudos incluídos na revisão; (5) discussão e interpretação 
dos resultados; (6) apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

 De acordo com Mendes (2008), as principais vantagens da revi-
são integrativa são: (a) reconhecimento dos profissionais que mais inves-
tigam determinado assunto, (b) separação entre as descobertas científicas 
e as opiniões e ideias, (c) descrição do conhecimento especializado no seu 
estado atual, (d) promoção de impacto sobre a prática clínica, (e) manter 
os profissionais atualizados e (f ) facilitar mudanças na prática clínica como 
consequência da pesquisa.

4. Estudos multicêntricos

Trata-se de um desenho de estudo no qual ocorre a condução si-
multânea e controlada de um mesmo protocolo em diversas instituições, 
ainda que a randomização seja realizada de forma independente dentro de 
cada centro. Esse tipo de pesquisa tem como objetivos: (a) obter o tamanho 
ideal da amostra em curto espaço de tempo; (b) avaliar variáveis em diversos 
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segmentos populacionais não relacionados, permitindo maior validação dos 
resultados. 

Com relação à organização desses estudos, um grupo deve ser es-
tabelecido como responsável pela organização e supervisão nas várias fases 
do estudo, devendo ter autoridade para trabalhar efetivamente em todos os 
centros envolvidos. Além disso, o grupo deve realizar uma revisão completa 
da literatura, a fim de calcular o número de instituições envolvidas e o ta-
manho da amostra. 

Assim, as principais vantagens dos estudos multicêntricos são a ca-
pacidade de analisar uma amostra ampla em pouco tempo, além da troca 
de experiências entre centros e possibilitar a observação da influência do 
meio ambiente e da cultura no processo saúde doença. Como desvantagens, 
pode-se citar a dificuldade de comunicação entre as instituições e a necessi-
dade de treinamento e calibração adequados a fim de que todos os centros 
entendam as definições dos protocolos de forma correta.
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1 CONCEITO

Fonseca (2002) refere que a pesquisa quantitativa é aquela que se 
centra na objetividade, recorre à linguagem matemática e considera que a 
realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Assim, 
tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e estatística e os 
atributos mensuráveis da experiência humana. 

Para tanto, utiliza de maneira intensiva, testes estatísticos que cor-
relacionam as variáveis estudadas, verificam o impacto e a validade do expe-
rimento e buscam a relação causa-efeito (causalidade). Ela ainda se caracte-
riza por avaliar as hipóteses em estudo e dessa forma, permitir comparação 
com outros experimentos. Possui, então, vários atributos da pesquisa do tipo 
experimental. 

Nas ciências biológicas, é largamente utilizada nos modelos experi-
mentais clínicos ou com animais de experimentação. Nas ciências sociais, o 
marco inaugural foi a filosofia positivista do século XIX de Auguste Comte, 
considerado o pai da sociologia. Neste contexto, valoriza-se inicialmente o 
“como” e não o “porquê” das coisas, perseguindo apenas o observável e con-
creto. Para tanto, enfatiza-se que os métodos e as leis das ciências naturais 
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devem ser aplicados às ciências sociais e humanas. Assim, os estudos quanti-
tativos nessas áreas, indicados para obter opiniões e atitudes dos indivíduos, 
utilizam questionários com perguntas objetivas e focadas no ponto de inte-
resse da investigação. As respostas de tais perguntas passarão posteriormente 
por análise estatística, que fornecerá resultados matemáticos representativos. 

Casarin (2012) resume algumas características próprias da pesquisa 
quantitativa. São elas: 

a) Objetividade – traduzida na aplicação de modelos matemáticos e 
estatísticos para análise dos resultados experimentais. 

b) Mensuração – a mensuração de variáveis com base empírica é um 
dos alicerces das pesquisas quantitativas. 

c) Análise estatística – definir o tamanho da amostra ou população 
que será estudada garante representatividade e, consequentemente, 
confiabilidade ao estudo. 

d) Objetivos – a pesquisa quantitativa busca estabelecer relações de 
causas e/ou explicá-las. 

e) Coletas de dados – obedecem a lógica cartesiana, baseada no 
racionalismo e na capacidade (possibilidade) de obter sempre uma 
verdade absoluta. Dessa forma, as coletas baseiam-se em modelos 
estatísticos de seleção da população e em instrumentos padronizados. 

2 TIPOS DE PESQUISA QUANTITATIVA 

Quais seriam então as formas de conduzir uma pesquisa de caráter 
quantitativo? Abordaremos os dois principais: 

2.1 Experimental
Uma pesquisa genuinamente experimental pressupõe algum tipo de 

intervenção sobre o grupo estudado e a verificação dos efeitos dessa inter-
venção. Baseiam-se nas relações de causa e efeito entre variáveis, ou seja, de 
que maneira uma variável afeta outra. 
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A seguir descrevemos as seguintes etapas da pesquisa experimental: 

a) Formular o problema: quais aspectos queremos focar? O que 
precisamos saber? O que exatamente queremos estudar? 

b) Construir a hipótese a partir das relações causais entre variáveis: 
quais os conceitos envolvidos? Como eles são traduzidos em variáveis 
observáveis e passíveis de serem medidos? Que explicação plausível 
de causalidade posso inferir? 

c) Operacionalizar as variáveis: quais serão as variáveis do estudo? 
Como serão manipuladas ou controladas? 

d) Plano experimental: qual a metodologia do estudo? Quais serão os 
procedimentos adotados? 

e) Determinar a amostra da população: quanto maior a amostra, maior 
a precisão nos resultados, que serão projetados para a população 
representada. Caracteriza-se por ser randômica e representativa 
estatisticamente de uma população. Definir ainda quais e quantos 
serão os grupos de intervenção e controle (mais detalhes no item 
3.4.3 do capítulo desta obra sobre Tipos de Pesquisa). 

f ) Ambiente de experimentação: deve ser o mais adequado à natureza 
do experimento. Uma pesquisa experimental pode ser desenvolvida 
no laboratório ou em campo. 

g) Obter os dados e os efeitos (resultados): como colher os dados? 
Pode-se realizar algumas adaptações para torná-los compatíveis 
com as técnicas estatísticas e os objetivos da pesquisa, bem como 
possibilidade de imputar números ou escala. A amostragem deve 
incluir as variáveis de interesse, por exemplo, grupos por idade, sexo, 
aptidão física, escolaridade, etc., e assim desenvolver sua pesquisa. 

h) Analisar e interpretar estatisticamente os resultados: testar os 
resultados em busca de significância estatística, tentando alcançar 
causalidade entre as variáveis (intervenção e desfecho; causa e efeito). 
O que os resultados significam? Ou seja, confirmaram ou refutaram 
as hipóteses definidas no início do estudo? Devem conter gráficos, 
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tabelas, etc. e trazer interpretações. Os estudos descritivos podem ser 
inferidos para a totalidade da população. 

i) Apresentar as discussões: como é que estes achados se relacionam 
com pesquisa semelhante?

j) Conclusões. 

2.2 Levantamentos (Survey) 
É um tipo de pesquisa quantitativa que busca obter informações de 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado. Na maio-
ria dos casos, seleciona-se uma amostra para realizar o levantamento. No 
entanto, pode-se realizar a pesquisa em uma população como um todo, sen-
do chamada então de censo. Utiliza-se normalmente questionários, onde se 
busca conhecer questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”. 
Mede opiniões (pesquisa de opinião), atitudes, preferências e comportamen-
tos. Por conta disso, o ambiente natural é a melhor situação para estudar o 
fenômeno de interesse. Não se tem interesse ou não é possível controlar as 
variáveis dependentes e independentes. 

Gil (2008) destaca as principais vantagens dos levantamentos: 

a) Conhecimento direto da realidade: as informações são colhidas 
diretamente das pessoas de interesse da pesquisa. Isso afasta o estudo 
de subjetivismos e interpretações por parte dos pesquisadores. 

b) Economia e rapidez: a partir de uma equipe bem preparada, a 
obtenção dos dados ocorre em curto espaço de tempo. Além 
disso, os questionários, principal forma de obtenção de dados nos 
levantamentos, em geral são de baixo custo. 

c) Quantificação: como toda pesquisa quantitativa, os dados colhidos 
mediante levantamento podem ser traduzidos à linguagem 
matemática, agrupando-os em tabelas e realizando análises 
estatísticas. Além disso, as variáveis podem ser codificadas e a 
margem de erro dos resultados obtidos pode ser estimada. 
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Por sua vez, as principais limitações dos levantamentos são: 

a) Ênfase nos aspectos perspectivos: como os dados colhidos nos 
levantamentos são frutos da percepção de pessoas, eles estão sujeitos 
à subjetividade por parte do entrevistado. Isso pode gerar alguns 
vieses à pesquisa, como o entrevistado dizer ao entrevistador algo 
diferente do que faz, faria ou sente na realidade. 

b) Pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais: 
fenômenos sociais são determinados e influenciados sobretudo por 
fatores interpessoais e institucionais. Os levantamentos mostram-se 
pouco eficazes na investigação profunda desses fenômenos. 

c) Limitada apreensão do processo de mudança: o levantamento 
proporciona uma visão estática do fenômeno estudado. Ou seja, 
observa apenas um momento específico no tempo, não indicando 
tendências à variação ou possíveis mudanças. Para solucionar essa 
questão, foi desenvolvido o levantamento do tipo painel, em que 
há coletas de dados da mesma amostra ao longo do tempo. Vale 
destacar que esse tipo de pesquisa está sujeito a outras falhas, como 
a progressiva redução da amostra, por diversos fatores, como recusa 
em permanecer na pesquisa, mudança de residência e até mesmo 
morte. 

Pinsonneault & Kraemer (1993) classificam a pesquisa survey quan-
to ao seu propósito em: 

a) Exploratória: o objetivo é familiarizar-se com o tópico ou identificar 
os conceitos iniciais sobre um tópico, dar ênfase na determinação 
de quais conceitos devem ser medidos e como devem ser medidos, 
buscar descobrir novas possibilidades e dimensões da população de 
interesse; 

b) Explanatória: tem como objetivo testar uma teoria e as relações 
causais; estabelece a existência de relações causais, mas também 
questiona por que a relação existe; 
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c) Descritiva: busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou 
opiniões estão manifestos em uma população; descreve a distribuição 
de algum fenômeno na população ou entre os subgrupos da população 
ou, ainda, faz uma comparação entre essas distribuições. Neste tipo de 
survey, a hipótese não é causal, mas tem o propósito de verificar se a 
percepção dos fatos está ou não de acordo com a realidade. 

Alguns autores dividem os levantamentos e pesquisas survey como 
estudos que diferem quanto aos procedimentos usados. Neste livro, opta-
mos por explicá-los como sinônimos. 

3 PESQUISA QUANTITATIVA VERSUS PESQUISA QUALITATIVA 

Neste tópico, faremos uma comparação entre esses dois tipos de pes-
quisa, tendo em vista os conceitos mais importantes. 

• Foco: 

a) Quantitativa: busca explicar apenas as causas de forma matemática. 

b) Qualitativa: busca compreender o ‘porquê’ e os significados 
subjetivos por trás das causas. 

• Objeto: 

a) Quantitativa: fatos naturais descritos de forma matemática e 
racional. 

b) Qualitativa: fenômenos humanos apreendidos de forma subjetiva 
(significados). 

• Papel do pesquisador: 

a) Quantitativa: o entrevistador identifica previamente a amostra por 
meio de critérios já definidos: profissão, bairro, idade, renda, etc. 
e os estuda individualmente segundo o perfil escolhido, tirando 
conclusões e estabelecendo relação de causalidade, confirmando ou 
refutando suas hipóteses. 
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b) Qualitativa: são realizadas entrevistas individuais, com pré-agendamento 
e em local específico, abordando o tema em maior profundidade. Também 
pode-se optar por trabalhos de discussões em grupo. Normalmente 
as informações são coletadas por meio de um roteiro. As opiniões dos 
participantes podem até ser gravadas e, posteriormente, analisadas. 

• Amostra: 

a) Quantitativa: randômica, exigindo um número maior de 
entrevistados para garantir representatividade na população. 

b) Qualitativa: proposital, intencional, selecionada, envolvendo menos 
indivíduos para obter o resultado esperado. 

• Instrumentos: 

a) Quantitativa: por meio de experimentos ou levantamentos, baseia-
se em uma observação dirigida e controlada da situação, que foi 
previamente definida, sistematizada e estruturada. Os métodos de 
coleta de dados são padronizados, normatizados e, comumente, 
validados em outras pesquisas na mesma área. 

b) Qualitativa: visa à observação direta ou à participação do pesquisador 
(observador) no fenômeno observado, idealmente em seu contexto 
natural. Os métodos de coleta de dados valorizam o discurso livre, a 
subjetividade, a ideia e sua interpretação. 

• Confiabilidade: 

a) Quantitativa: baseia-se na fidedignidade (confiabilidade, 
reprodutibilidade). 

b) Qualitativa: baseia-se na validade (compreensão e interpretação da 
ideia). 

• Resultados: 

a) Quantitativa: estatísticos e analíticos, com uso de tabelas e gráficos. 

b) Qualitativa: tópicos redigidos, com observações do campo e citações 
literais (falas), não separados do conteúdo da discussão. 
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• Discussão: 

a) Quantitativa: confirmação ou refutação das hipóteses e generalização. 

b) Qualitativa: interpretação simultânea à apresentação de resultados, 
revisão de hipóteses, conceitos ou pressupostos. 

Vale destacar que, embora haja historicamente uma dicotomia entre os 
processos de pesquisa quantitativos e qualitativos, em muitas situações é possí-
vel uma combinação entre diversos procedimentos das duas abordagens, cha-
mada triangulação (FLICK, 2009). Em determinadas situações, pesquisas de 
campo se constituem como exemplos de estudos que utilizam a triangulação. 

Por fim, a seguir apresentamos uma tabela comparativa entre as pes-
quisas qualitativa e quantitativa. As diferenças apontadas revelam que cada 
uma se mostra mais adequada a depender dos objetivos do pesquisador. Não 
há, portanto, uma opção que seja intrinsecamente superior à outra, mas sim 
mais pertinente aos objetivos pretendidos na organização da pesquisa. 

Tabela 1 – Pesquisa quantitativa versus qualitativa 

Níveis 
conceituais nas
metodologias 

Métodos quantitativos 
de campo e 

experimentais 

Métodos qualitativos de 
campo 

Paradigma mais 
influente Positivismo Fenomenologia 

Atitude 
científica 

Busca da explicação do 
comportamento das 
coisas 

Busca da compreensão da 
dinâmica do ser humano 

Raciocínio do 
método 

Todos os métodos podem ser dedutivos a priori ou 
indutivos a posteriori 

Força do  
método 

Atribuída à qualidade 
da alta confiabilidade/
reprodutibilidade dos 
resultados que foram 
obtidos

Atribuída à qualidade da 
alta validade dos dados/
achados que foram 
colhidos 

(continua)
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Objeto de  
estudo Fatos (vistos e descritos) Fenômenos (apreendidos) 

Objetivos de 
pesquisa 

Estabelecimento 
matemático das relações  
causa-efeito 

Interpretação das relações 
de significado dos 
fenômenos, como foi 
referido pelas pessoas 

Temas comuns 
Ocorrências mais 
frequentes, gerais, 
universais 

Ocorrências específicas e 
em contextos particulares 

Níveis 
conceituais nas 
metodologias 

Métodos quantitativos 
de campo e 

experimentais 

Métodos qualitativos de 
campo 

Principais 
disciplinas 

Ciências Médicas, 
Psicologia 
Comportamental, 
Sociologia Positivista 

Psicanálise, Antropologia, 
Psicologia Compreensiva, 
Sociologia Compreensiva 

Interesse por 
comparações 

Ocorrências confrontadas 
entre grupos expostos 
e não-expostos a certas 
variáveis ou situações 

Busca de comparações 
intergrupos não é de 
interesse 
da pesquisa 

Desenho do 
projeto Métodos preestabelecidos Métodos em aberto e 

flexíveis 

Andamento do 
projeto Procedimentos prefixados Procedimentos ajustáveis 

Instrumentos 
específicos 

Levantamentos e 
experimentos 

Pesquisador como 
instrumento 

Tipos de 
instrumentos de 
pesquisa 

Observação dirigida, 
questionários fechados, 
escalas, classificações 
nosográficas, exames 
laboratoriais, dados 
randomizados de 
prontuários, estudos 
clínicos, psicodiagnóstico 

Pesquisador com seus 
sentidos: observação livre, 
entrevistas semidirigidas; 
complementares: coleta 
intencional em 
prontuários e 
testes projetivos eventuais 

(continuação)
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Adequação dos 
instrumentos Ensaio-piloto Ensaio de aculturação

Níveis 
conceituais nas 
metodologias 

Métodos quantitativos 
de campo e 

experimentais 

Métodos qualitativos de 
campo 

Amostragem 

Randomizada: indivíduos 
incluídos ao acaso, 
representativos 
estatisticamente de uma 
grande população 

Intencionada: busca 
proposital de indivíduos 
que vivenciam o problema 
em 
foco e/ou têm 
conhecimentos sobre ele 

Perfil da 
amostra 

Prévia e estatisticamente 
definido; definir o “n” é 
indispensável 

Preocupação com “n” é 
impertinente; número 
de sujeitos definido em 
campo 

Estudo das 
variáveis 

Necessidade de 
estabelecer e controlar 
variáveis 

Não-controle de variáveis; 
necessidade de estarem 
livres 

 
Tratamento/an 
álise dos dados 

Uso de técnicas 
estatísticas para 
organização dos achados, 
habitualmente tabulados 
por especialistas 

Uso de análise de 
conteúdo 
(dentre outras): 
categorização por 
relevância teórica ou 
reiteração dos dados; 
realizada pelo pesquisador 

 
Apresentação 
dos resultados 

Em linguagem 
matemática (tabelas, 
figuras, quadros), quase 
sempre separada da 
discussão no relatório 
científico 

Apresentada pelo uso de 
observações do campo e 
citações literais, integrada 
na seção da discussão 

Alvo da 
discussão dos 
resultados 

Estabelecer correlações 
entre os resultados 
(matemáticos) 

Interpretação de dados 
categorizados, 
simultaneamente à 
apresentação destes 

(continuação)
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Finalização 
da concepção 
teórica 

Construção teórica inicial 
(hipótese) é verificada e 
testada 

Construção teórica inicial 
é, no mínimo, ampliada, 
reformulada, corrigida e 
clarificada 

Conclusões so-
bre as hipóteses 

Confirmação ou refutação 
das hipóteses previamente 
formuladas 

Hipóteses iniciais e 
posteriores são revistas 
num crescendo; conceitos 
construídos 

Fonte: Adaptado de Turato (2005).
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Ao estarmos diante da realidade do nosso cotidiano e, é claro, das 
inúmeras e diversificadas situações que são vivenciadas, nós sempre teremos 
a capacidade de percebê-las e interpretá-las. Desta forma, podemos cons-
truir as explicações pertinentes para os fatos observados e tentar, finalmente, 
compreendê-los. Em nossa história, a humanidade vivenciou o pensamento 
polarizado, em que haveria o certo e o errado, e onde leis universais pode-
riam explicar todos os fenômenos com exatidão, como também a dimensão 
material da realidade. 

No século passado, iniciaram-se as descobertas da dimensão imate-
rial, e quão distantes da realidade estavam os cientistas. Passou-se a enten-
der que a dúvida é inerente ao fenômeno e que a realidade é fruto de uma 
gama complexa de possibilidades: a realidade, quando perceptível, depende 
de um conjunto de percepções e de quais informações estão disponíveis ao 
observador. 

A pesquisa qualitativa entende que a realidade tem “vários níveis”, e 
que pode ser analisada segundo a condição de informação do pesquisador, 
tentando compreender e interpretar os fatos, reconquistando a subjetividade 
em relação aos fenômenos sociais. Regulada em padrões consensuais como 
discernimento da verdade, ultrapassa o ensaio de reduzir os atos humanos 
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aos critérios estatísticos. Esta abordagem prima pela compreensão dos fenô-
menos nas suas peculiaridades históricas e pela interpretação dos eventos. 

A pesquisa qualitativa é aquela em que as investigações recaem sobre 
a compreensão das intenções e do significado dos atos humanos, e foi usada 
inicialmente em Antropologia e Sociologia a partir dos anos 60, posterior-
mente incorporada a outras áreas. Nas últimas décadas vem ganhando espaço 
no âmbito da Psicologia, Educação e Administração, até mesmo da Saúde. 
Nos estudos organizacionais, a abordagem qualitativa apresenta-se a partir 
dos anos 70. Após esta época surgem novos temas e problemas relacionados, 
por exemplo, à raça, etnia, comportamento e atitude, que a enriquecem. Há 
o surgimento de novas tendências, métodos e estratégias que nutrem este 
campo de debate. Na década de 90, a posição social do pesquisador e a auto-
ridade descritiva do texto científico são postas em questão e o pesquisador é 
colocado na realidade de seu meio, inserido no contexto do tema em estudo. 
Discute-se a reflexão, a experiência humana, a cultura e a vida. 

Ressalta-se que, desde então, o debate entre defensores das aborda-
gens quantitativas ou qualitativas começa a diminuir, registrando-se uma 
valorização da pesquisa em ciências sociais. 

“Não podemos mais partir irrefletidamente da noção de enunciados 
objetivamente verdadeiros. O que resta é a possibilidade de enunciados rela-
tivos a sujeitos e a situações, que devem ser determinados por um conceito 
de conhecimento sociologicamente articulado” (BECK; BONB, 1985). A 
formulação empiricamente bem fundamentada destes enunciados relacio-
nados a sujeitos e a situações é um objetivo que pode ser alcançado com a 
pesquisa qualitativa.  

1 A PESQUISA QUALITATIVA PROPRIAMENTE DITA 

A pesquisa qualitativa está para as Ciências Humanas e Sociais quan-
to a pesquisa quantitativa está para as Ciências Naturais, é uma afirmativa 
classicamente referida. Os dois métodos se diferenciam nos procedimentos 
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e nas concepções de ciência que desenvolvem, sendo esta última pautada 
na análise objetiva, na explicação dos fenômenos naturais e no rigor do 
tratamento estatístico. Essas duas formas de elaboração do conhecimento 
ou de abordagem científica contêm pressupostos histórico-filosóficos muito 
diferentes, possuindo técnicas específicas e com explicações e interpretações 
de bases lógicas diferenciadas. 

A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a vali-
dade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como teo-
ria do conhecimento. É o estudo científico da ciência (conhecimento), sua 
natureza e suas limitações. Acreditamos que esse e outros temas sejam de 
grande interesse para o aluno pesquisador aprofundar e enriquecer ainda 
mais sobre a estrutura do pensamento científico: o estudo das ciências em-
píricas, formais e humanas, seus métodos e procedimentos metodológicos 
de construção do conhecimento e de resolução de problemas, as teorias do 
conhecimento, as hipóteses, a base empírica e a interpretação intersubjetiva. 
Nosso foco neste capítulo é aproximar o pesquisador dos aspectos objetivos 
e inerentes desta forma de pesquisar (qualitativa), sem levá-lo às origens 
conceituais e filosóficas deste estudo. 

A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técni-
cas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de 
um sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar 
o sentido dos fenômenos do mundo social; “trata-se de reduzir a distân-
cia entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” 
(MANEM, 1979 a, p. 520). 

Atua sobre as pessoas, que agem de acordo com seus valores, sen-
timentos e experiências, que estabelecem relações internas próprias e que 
estão inseridas em um ambiente mutável, onde os aspectos culturais, eco-
nômicos, sociais e históricos não são passíveis de controle e sim de difícil 
interpretação, generalização e reprodução. 
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Ao estudar os fenômenos, como por exemplo, ações dos indivíduos, 
grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social, deve-se interpre-
tá-los segundo a perspectiva da amostra na situação, sem se preocupar tanto 
com a representação numérica, generalizações estatísticas e relações lineares 
de causa e efeito, ou seja, com o objetivismo. Assim sendo, condições como 
a interpretação, a consideração do pesquisador (como principal instrumento 
de investigação) e a necessidade do pesquisador de estar em contato direto e 
prolongado com o campo (para captar os significados dos comportamentos 
observados), revelam-se como algumas das principais características da pes-
quisa qualitativa. 

2 ASPECTOS OU CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA QUALITATIVA 

O pesquisador deve estar atento ao significado de tudo em torno, 
porque a significação dos fenômenos, fatos, eventos, ideias, assuntos e sen-
timentos tem uma função organizadora na sociedade. Elas dão concepção 
à existência. E assim, por conseguinte, os significados das “coisas” passam 
a ser repartidos no meio social e na cultura e, desta forma, aquele grupo se 
organiza em torno destas feições. 

A partir do significado que o estudo está inserido, advém o ambiente 
natural (campo) do sujeito ou amostra. Isto explica inicialmente os limites 
quanto à generalização dos dados obtidos na pesquisa qualitativa, pois os 
contextos são inúmeros e com características próprias, havendo possibilida-
de de grande variação entre eles. Outro aspecto é que o pesquisador parti-
cipa como sendo o próprio instrumento de pesquisa, percebendo e apreen-
dendo as questões e o ambiente em estudo, aonde certamente sua vivência 
e consciência decifrarão as informações. Outra importante característica é 
referida por autores como a força no rigor da validade dos dados coletados, 
pois ao participar diretamente da coleta dos dados e observar ou entrevistar 
detalhadamente os indivíduos da amostra, isto o conduz bem próximo da 
essência da questão que está investigando. 
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 Tópicos da pesquisa qualitativa:

• O significado das coisas; 

• O ambiente natural do sujeito (amostra); 

• O pesquisador torna-se o próprio instrumento de pesquisa; 

• A força no rigor da validade dos dados coletados; 

• Não há dados matemáticos ou resultados estatísticos claros.

Atributos da pesquisa qualitativa: 

• As características gerais; 

• A coleta de dados; 

• O objeto de estudo; 

• A interpretação dos resultados; 

• A generalização dos resultados. 

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Flick e cols. (2000) apontam: 

a) a compreensão como princípio do conhecimento: opta-se por estudar 
relações complexas em vez de explicá-las por meio do isolamento de 
variáveis; 

b) a construção da realidade: é realizada por meio da subjetividade da 
pesquisa; 

c) a descoberta e a construção de teorias: funcionam como base para 
a estruturação da pesquisa e, por conseguinte, para a construção da 
realidade; 

d) é uma ciência baseada em textos: a coleta de dados produz textos 
que são interpretados hermeneuticamente. 
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4 OBJETO DE ESTUDO 

Mayring (2002) refere que a ênfase na totalidade do indivíduo como 
objeto de estudo é essencial para a pesquisa qualitativa. Visando a compreensão 
ampla do fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os dados da 
realidade são importantes e o ambiente e as pessoas inseridas nele necessitam ser 
observados como um todo. Flick e cols. (2000) afirmam que o ponto de partida 
do estudo seja centrado num problema e salientam, ainda, que as perspectivas de 
todos os participantes da pesquisa são relevantes e não apenas a do pesquisador.

5 COLETA DE DADOS 

Mayring (2002) e Flick (2000) consideram o estudo de caso como o 
ponto de partida ou elemento essencial da pesquisa qualitativa, ressaltando 
o princípio da abertura. Mayring (p. 28) refere: 

Nem estruturações teóricas e hipóteses, nem pro-
cedimentos metodológicos devem impedir a visão 
de aspectos essenciais do objeto [de pesquisa]”. 
Ao mesmo tempo, enfatiza, que “apesar da aber-
tura exigida, os métodos são sujeitos a um contro-
le contínuo (...) Os passos da pesquisa precisam 
ser explicitados, ser documentados e seguir regras 
fundamentadas (MAYRING, 2002, p. 28). 

O princípio da abertura se traduz para Flick (2000) no fato da pesqui-
sa qualitativa ser caracterizada por um espectro de métodos e técnicas, adapta-
dos ao caso específico, em vez de um método padronizado único. Ressaltam, 
assim, que o método deve se adequar ao objeto de estudo. No trabalho inten-
sivo de campo, os dados podem ser coletados utilizando equipamentos como 
gravadores, ou simplesmente através de anotações em blocos. É importante 
que o pesquisador aprenda a usar a própria pessoa como o instrumento mais 
confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados. 
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6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa qualitativa é descritiva, os dados coletados aparecem sob 
a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias e 
vários outros tipos de documentos. Mayring (2002) e Flick e cols. (2000) 
apontam acontecimentos e conhecimentos cotidianos como elementos da 
interpretação de dados, contextualizados à vida fora do experimento. Impli-
ca num processo de reflexão contínua sobre o seu comportamento enquanto 
pesquisador e, finalmente, numa interação dinâmica entre o autor e seu 
objeto de estudo, de modo que os acontecimentos no âmbito do processo 
de pesquisa não são desvinculados à vida fora do mesmo. 

7 GENERALIZAÇÃO DE RESULTADOS 

Mayring (2002) introduz o conceito da generalização argumenta-
tiva. Partindo-se de um estudo de caso, a generalização depende de uma 
argumentação explícita que aponte quais generalizações seriam possíveis e 
em quais circunstâncias. Enfatiza a lógica indutiva, partindo de elementos 
individuais para chegar a hipóteses e generalizações. As regras devem ser ex-
plicitadas para permitir uma eventual generalização. Finalmente, não exclui 
a quantificação, mas enfatiza que a função importante da abordagem quali-
tativa é a de permitir uma quantificação com propósito. 

8 POSTURA PESSOAL DO PESQUISADOR 

Na pesquisa qualitativa há aceitação explícita da influência de cren-
ças e valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos de pesquisa, sobre 
o método e sobre a interpretação de resultados por parte do pesquisador. 
Além da influência de valores no processo de pesquisa, há de se constatar um 
envolvimento emocional do pesquisador com o seu tema de investigação. 
Além disso, cabe ao pesquisador possuir competência específica, contendo a 
sabedoria de não realizar a pesquisa quando esta extrapolar suas habilidades. 
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9 ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa qualitativa nos remete a estudar um fato em seu contex-
to natural, no qual todas as variáveis são consideradas como importantes. 
Em princípio, todas as variáveis podem explicar uma parte da mutabilidade 
do fenômeno sob estudo, mas por razões práticas, deve-se limitá-las a um 
número possível de controle, quer por problemas de custos quer pela dis-
ponibilidade dos participantes da pesquisa, com base na relevância e na in-
terferência de cada variável. Outras pesquisas que se seguirão possibilitarão 
novos focos e explicações alternativas do cenário considerado no início da 
investigação, e as vezes o que é uma variável irrelevante para uma pesquisa, 
não é para a outra. Além disso, devido ao fato de a pesquisa qualitativa sofrer 
grande influência de valores e atributos do pesquisador, é necessário maior 
detalhamento dos pressupostos teóricos e do contexto da pesquisa. 

10 OS PROBLEMAS DO MÉTODO QUALITATIVO 

Manning (1979) refere os seguintes problemas: 

a) Linguagem: É demonstrada na expressão das ideias do autor, que 
pode ser de difícil interpretação, e no fato de que estas devem ser 
decodificadas para que a análise qualitativa seja feita. Como se 
utiliza de um texto, o estilo, o contexto e traços particulares do autor 
podem não ser totalmente percebidos. 

b) Coleta de dados: é geralmente trabalhosa a tarefa de registrar e 
organizar os dados a fim de serem comparáveis. 

c) Método: o método para análise e as convenções a empregar não 
são bem estabelecidos, ao contrário do que ocorre com a pesquisa 
quantitativa, podendo carrear constatações erradas. 

Downey e Ireland (1979, p.630) dão um alento ao ressaltar que a 
coleta, a interpretação e a avaliação dos dados são problemáticas em qual-
quer tipo de pesquisa. A amostragem nas pesquisas quantitativas é tema de 
importantes estudos e questionamentos. 
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d)  Objetividade: Os resultados devem conter significados independentes 
aos do pesquisador.  Mellon (1990, p.26) transmite um certo alívio 
quanto à objetividade na pesquisa qualitativa ao afirmar que “é 
impossível a busca de total objetividade nos trabalhos científicos”. 

Neste momento nos remetemos aos vieses da pesquisa científica, 
abordados em detalhes noutras seções desta obra, pertinentes à pesquisa 
qualitativa ou quantitativa. Podem existir de várias formas e podem designar 
quaisquer comentários ou análises que sejam tendenciosas, isto é, que não 
respeitem os princípios da imparcialidade. 

A falta de objetividade pode distorcer os resultados entre as variáveis 
estudadas, produzindo associação indesejável e conclusões errôneas. O pes-
quisador deve preocupar-se principalmente com a amostra/sujeitos, evitan-
do a alocação desigual, e a detecção desigual dos resultados, causando: viés 
de recordação; viés de interpretação (desvio ou distorção dos fatos) e viés de 
seguimento da amostra. 

e) Confiabilidade e validação: Neste ponto, Bradley (1993) recomenda 
o uso de quatro critérios: 

1. Certificar-se da credibilidade do material investigado; 

2. Garantir a fidelidade no processo de transcrição dos dados; 

3. Considerar os elementos que compõem o contexto; 

4. Assegurar a possibilidade de confirmar posteriormente os dados 
pesquisados. 

Kirk e Miller (1986) consideram que cumprir integralmente as fases 
de um projeto de pesquisa contribui para tornar mais confiável os resultados 
do estudo qualitativo. Ao que parece, não se conhece mecanismo que asse-
gure uma confiabilidade absoluta a um estudo qualitativo. 

f ) Representatividade e generalidade dos conteúdos: Erros quanto à 
representatividade e generalidade podem ser minimizados utilizando-
se uma amostra representativa e adotando um instrumento rígido de 
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coleta dos dados. Castro e Bronfman (1997) referem a generalização 
conceitual ou analítica (sobre as características conceituais), sem 
pretender generalizar em termos numéricos. E explicam: “No estudo 
de processos sociais de um reduzido grupo de casos, busca-se obter 
informações que nos permitem teorizar sobre o processo que nos 
interessa, sem pretender saber quanto aqueles processos sociais são 
frequentes dentro da sociedade.” 

Consideram que a validade externa de uma pesquisa se baseia nos 
recursos do sentido comum que refletem a normalidade predominante entre 
os sujeitos estudados, avaliando que é a mesma linguagem dos entrevistados 
quetorna possível se presumir a generalização dos achados, pelo menos nas 
comunidades que compartilham as mesmas características socioeconômicas 
e culturais dos sujeitos analisados. 

 Minayo e Sanches (1993) afirmam que a fala dos entrevistados “tor-
na-se reveladora de condições estruturais, de sistema de valores, normas e 
símbolos e reproduz as representações de grupos determinados em condi-
ções históricas, socioeconômicas e culturais específicas.” 

11 DELINEAMENTOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

Mayring (2002) apresenta seis delineamentos da pesquisa qualitati-
va: estudo de caso, análise de documentos, pesquisa-ação, pesquisa de cam-
po, experimento qualitativo e avaliação qualitativa. 

Pode ser interessante combinar técnicas de pesquisa qualitativa com 
quantitativa, aproveitando o melhor de cada abordagem. Duffy (1987) re-
fere os benefícios: 

1. Minimizar a possibilidade de viés (como ocorre na pesquisa quanti-
tativa) com uma maior compreensão dos agentes envolvidos (como 
ocorre na pesquisa qualitativa); 
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2. Utilizar variáveis (como ocorre na pesquisa quantitativa) com o 
entendimento da visão global do estudo (como ocorre na pesquisa 
qualitativa); 

3. Utilizar a causalidade, o sentido de intervenção e desfecho ou de 
causa e efeito (como ocorre na pesquisa quantitativa) com o enten-
dimento da natureza dinâmica do cotidiano e da realidade (como 
ocorre na pesquisa qualitativa); 

4. Os dados apurados sob controle (como ocorre na pesquisa quan-
titativa) poderiam ser enriquecidos com outros obtidos dentro 
do contexto natural de sua ocorrência (como ocorre na pesquisa 
qualitativa); 

5. Ao utilizar técnicas variadas, aumentaria a confiabilidade e a vali-
dade dos resultados. Assim, se quer fazer uma pesquisa qualitativa, 
pense nisso (GODOY, 1995):

Assim, se quer fazer uma pesquisa qualitativa, pense nisso (GO-
DOY, 1995): 

1. O ambiente natural como fonte direta dos dados; 

2. O caráter descritivo; 

3. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como princi-
pal preocupação do pesquisador; 

4. Enfoque indutivo: é aquele que parte de questões particulares, com 
o intuito de até chegar a conclusões generalizadas. 

Como referido, a validade dos resultados de uma pesquisa qualita-
tiva depende da representatividade da amostra, e algum método estatístico 
poderá ser a base de sustentação, caso seja utilizado. 

As conclusões obtidas nos estudos qualitativos, por meio da indu-
ção, correspondem a verdades não contidas nas premissas consideradas. Di-
ferentemente do que ocorre com as pesquisas quantitativas, as quais partem 
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de premissas e hipóteses, permitem dedução e chega-se a conclusões (que 
são apenas prováveis). 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Alda. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Ca-
dernos de Pesquisa, São Paulo, v. 77, p. 53-61, maio 1991. 

ALVES, Alda; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências na-
turais e sociais. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004 

BRADLEY, Jana. Methodological issues and practices in qualitative re-
search. The Library Quarterly, Chicago, v. 63, n. 4, p. 431-449, out. 1993. 

CASTRO, R.; BRONFMAN, M. N. Algunos problemas no resueltos en 
la integración de métodos cualitativos y cuantitativos em la investigación 
social en salud. In: IV CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊN-
CIAS SOCIAIS E MEDICINA, 4., 1997, Cocoyoc, p 1-20. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 2 ed. São 
Paulo: Cortez, 1995. 

DENZIN, Norman; LINCOLN, Yvonna. The Sage Handbook of Qualitative 
Research. 3. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. 

DOWNEY, Henry; IRELAND, Duane. Quantitative versus qualitative: the 
case of environmental assessment in organizational. Administrative Science 
Quarterly, Ithaca, v. 24, n. 4, p. 630-637, dez. 1979.   

DUFFY, Mary; Methodological triangulation: a vehicle for merging quan-
titative and qualitative research methods. Journal of Nursing Scholarship, In-
dianapolis, v. 19, n. 3, p. 130-133, set. 1987. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução: Joice Elias Costa. 
3. ed. PortoAlegre: Artmed, 2009. 



PESQUISA QUALITATIVA: observação e subjetividade 

126

FLICK, Uwe; KARDORFF, Ernst; STEINKE, Inês. What is Qualitative 
Research? An Introduction to the Field. In: FLICK, U.; KARDORFF, E.; 
STEINKE, I. A Companion to qualitative Research. 1. ed. Thousand Oaks: 
Sage Publications, 2000. p. 3-11. 

GAY, Lorraine; Research methods for business and management. 1. ed. Nova 
York: Maxwell Macmilan, 1992. 

GODOY, Arlida. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 
Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, p. 57-63, 
mar./abr. 1995. 

GOLDENBERG, Mírian.  A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualita-
tiva em Ciências Sociais. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

GUTIERREZ, Gustavo Luís. A metodologia científica e o estudo das orga-
nizações. Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 
91-96, jan./mar. 1986. 

KIRK, Jerome; MILLER, Mark. Reliability and validity in qualitative resear-
ch. Beverly Hills: Sage Publications, 1986. 

MAANEN, John. Reclaiming qualitative methods for organizational rese-
arch: a preface. Administrative Science Quarterly, Ithaca, v. 24, n. 4, p. 520-
526, dez. 1979. 

MANNING, Peter. Metaphors of the field: varieties of organizational dis-
course. Administrative Science Quarterly, Ithaca, v. 24, n.4, p. 660-671, dez. 
19.

 
 
 



127

 PESQUISA EXPERIMENTAL:
intervenção e desfecho

 
José Antônio Chehuen Neto 

Camila Munayer Lara 
Mariana Rodarte Freire 

Matheus Magalhães Apolinário
Cintya Martins Vieira

1 INTRODUÇÃO

O senso comum da vivência cotidiana somado às convicções pesso-
ais, nos traz uma visão fragmentada e subjetiva da realidade. Transformar 
estes aspectos num processo científico nos remete a uma visão global e uni-
formizada do todo. Assim, com a explicação dos fenômenos, são criadas 
as leis e teorias que regem nosso mundo atualmente. Se formos capazes de 
correlacionar causa-efeito dos fatos, teremos atingido a maturidade. 

É assim que se apresenta a pesquisa experimental, pois tentará ex-
plicar os fenômenos. As pesquisas experimentais são aquelas que investigam 
com o objetivo de testar hipóteses relacionadas à causa e efeito do estu-
do, incluindo manipulação das variáveis, testes estatísticos, tentar explicar 
o porquê dos fatos e a validade dos processos. Para isso, evitar a todo custo: 
as percepções pessoais, raciocínio indutivo, interpretações e não obter dados 
matemáticos ou resultados estatísticos claros. 

Mas, o que é senso comum? 

A nossa vida desenvolve-se em torno do senso 
comum. Adquirido através de ações não plane-
jadas, ele surge instintivo, espontâneo, subjetivo, 
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acrítico, permeado pelas opiniões, emoções e va-
lores de quem o produz... varia de acordo com 
o conhecimento relativo da maioria dos sujeitos 
num determinado momento histórico. Um dos 
exemplos de senso comum mais conhecido foi o 
de considerar que a Terra era o centro do Univer-
so e que o Sol girava em torno dela. Galileu ao 
afirmar que era a Terra que girava em volta do Sol 
quase foi queimado pela Inquisição. Portanto, o 
senso comum é uma forma específica de conheci-
mento. A cultura popular é baseada no senso co-
mum. Apesar de não ser sofisticada, não é menos 
importante sendo crescentemente reconhecida.
(FONSECA, 2002, p. 10). 

Em contrapartida, o mesmo autor conceitua o que é o conhecimen-
to científico: 

O conhecimento científico é produzido pela in-
vestigação científica, através de seus métodos. Re-
sultante do aprimoramento do senso comum, o 
conhecimento científico tem sua origem nos seus 
procedimentos de verificação baseados na meto-
dologia científica. É um conhecimento objetivo, 
metódico, passível de demonstração e compro-
vação. O método científico permite a elaboração 
conceitual da realidade que se deseja verdadeira e 
impessoal, passível de ser submetida a testes de fal-
seabilidade. Contudo, o conhecimento científico 
apresenta um caráter provisório, uma vez que pode 
ser continuamente testado, enriquecido e reformu-
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lado. Para que tal possa acontecer, deve ser de do-
mínio público (FONSECA, 2002, p.11). 

A pesquisa do tipo experimental (PE) tem todo seu prestígio no 
meio científico pela sua clara composição e metodologia, também pela ran-
domização, cegamento e cuidado com os vieses. Se baseia em delimitar o 
fenômeno de interesse, criar hipóteses e determinar o método, procedimen-
tos e experimento propriamente dito e submeter o fenômeno à experimen-
tação, em condições de controle por meio de técnicas e/ou instrumentos. 
Envolve muitas vezes a participação de um grupo que seja controle do grupo 
experimental e a manipulação de variáveis. Esse tipo de pesquisa pretende 
demonstrar de que modo ou por que causas o fenômeno é produzido e o 
pesquisador é ativo e não apenas um observador passivo. Todos os termos 
serão estudados detalhadamente nessa seção. 

Deve-se inicialmente distinguir alguns conceitos. O primeiro, de 
experimento, onde o pesquisador coloca os entrevistados em uma situação 
em que não ocorre normalmente, para observá-los e registrar suas respostas. 
Ou seja, procedimentos visando à elucidação de fenômenos fisiológicos ou 
patológicos, mediante técnicas específicas e preestabelecidas. O segundo, de 
pesquisa experimental, muito mais amplo, que é aquela que investiga uma 
pesquisa empírica, com o objetivo de testar hipóteses relacionadas à causa 
e efeito do estudo. Também, quando se diz “material e método”, a pesquisa 
foi feita em cobaias; quando referir “casuística e método”, a pesquisa foi 
realizada com seres humanos. 

2 CONCEITOS BÁSICOS PERTINENTES DA PESQUISA  
EXPERIMENTAL 

A seguir os principais conceitos em relação a esse tipo de pesquisa, 
nos quais deve-se basear para a correta elaboração de um trabalho. 
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2.1 As Variáveis e a possibilidade de manipulação 
(escolha) 
O conceito de Variável é puramente operacional e apresenta tipos e 

valores passíveis de mensuração. Uma variável é observável e quantificável. 

Por conseguinte, apresentamos as principais classificações das variáveis: 

a) Variáveis Qualitativas: são caracterizadas pelos seus atributos qualitativos 
e relacionam aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 
descritivamente. Os elementos do conjunto original são agrupados em 
classes ou categorias (classificação) distintas, obedecendo a determinado 
critério classificatório. Nas variáveis qualitativas não existem ordem, 
hierarquia ou proporção. Exemplos: sexo, estado civil, raça, nacionalidade, 
salário, bairro, fumo, alcoolismo, atividade física. 

b) Variáveis Quantitativas: são determinadas em relação aos dados 
ou proporção numérica com atributos ou aspectos que podem 
ser quantificados. As variáveis quantitativas são resultado de um 
processo de contagem ou mensuração. Exemplos: peso, altura, 
idade, temperatura, volume, massa, renda familiar. 

c) Variável Independente: condição que se supõe causadora ou 
influenciadora do   comportamento. Diz respeito a um fator que 
não se altera, ou seja, ele é constante e a causa/influenciador do 
efeito. Ex: Variável do ambiente ou do indivíduo (estímulo): fazer 
exercícios físicos regulares. 

d) Variável Dependente: comportamento que está sendo estudado e 
que se supõe seja afetado pelas alterações da variável independente. 
É um fator que pode ser alterado pela variável independente, é 
o efeito, é o objeto do estudo. Ex: comportamento do indivíduo 
(resposta): viver mais. 

e) Variável Moderadora: é uma variável secundária, de menor força na 
pesquisa que a variável independente, que pode ter influência sobre 
o efeito final. Por exemplo: entre corredores de uma mesma equipe 
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de atletismo, vamos verificar se o desempenho em 100 metros está 
vinculado à quantidade de treinos de força muscular. A variável 
independente são os treinos, a dependente é o desempenho e a 
variável moderadora é o sexo, que pode modificar o efeito final. 

f ) Variável de controle: é uma variável que será neutralizada ou 
controlada para evitar o efeito moderador sobre a relação variável 
independente e dependente. No exemplo anterior, idade é uma 
variável de controle. 

g) Variável interveniente: é uma variável abstrata, não sendo possível 
manipulá-la para verificar se afeta a variável dependente (resultado). 
No mesmo exemplo: corredores que não atingem seus objetivos nos 
treinos podem ficar frustrados, e assim se sentirem desmotivados. A 
variável interveniente é a frustração, pois cada vez mais frustrado, 
pode diminuir ainda mais o desempenho e acentuar a frustração, o 
que interfere no resultado final. 

Em resumo, ao iniciar a construção do projeto de pesquisa tipo 
experimental, enumere os dados ou fatos de interesse imediato para o es-
tudo e estabeleça as relações entre eles. Depois estabeleça as associações 
existentes entre as variáveis e verifique se essas relações se ajustam ao mo-
delo conceitual. 

2.2 Distribuição dos indivíduos de forma aleatória 
A participação de cada indivíduo em determinado grupo da pesqui-

sa será randomizada, ou seja, a distribuição dos indivíduos nos diferentes 
grupos, por exemplo, controle (se houver) e experimental (que pode ser mais 
de um) é feita de maneira aleatória, com o intuito de gerar grupos compará-
veis. A randomização não garante uma distribuição totalmente homogênea 
entre os grupos, problema que será evitado ao se determinar corretamente o 
número de participantes e diminuindo os eventuais vieses, o que dará maior 
credibilidade e consistência à pesquisa. São exemplos de randomização ina-
dequada quando a sequência gerada for por meio de data de nascimento, 
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número de prontuário ou simplesmente por seguir números alternados.  A 
lista de randomização deve então ser finalizada por alguém não participante 
do recrutamento e, a cada caso, o pesquisador será informado sobre qual 
intervenção aquele paciente será submetido. 

As estratégias de randomização mais utilizadas são: 

a) Randomização simples: como mostrado na figura 1, cada novo 
participante tem igual chance de se alocar no grupo intervenção 
ou grupo controle sem etapas intermediárias, independente das 
alocações anteriores. Pode ser por meio do lançamento de uma 
moeda: grupo intervenção=cara e grupo controle=coroa; por meio de 
um dado: grupo intervenção=de 1 a 3(inclusive) e grupo controle= 
de 4 a 6; por meio de uma lista aleatória gerada por um computador e 
utilizada para gerar envelopes selados e sequencialmente numerados; 
ou por meio de um site na internet. As vantagens são o baixo custo 
e a facilidade de implementação. A desvantagem é a possibilidade 
de gerar desequilíbrios no número de participantes de cada grupo 
em estudos de pequenas amostras(n<100), por exemplo em uma 
população de 10 pessoas, 7 irem para o grupo controle e 3 para o 
grupo intervenção. 
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Figura 1 - Exemplo

Fonte: Adaptado de Minsoo, 2008

b) Randomização em bloco: a randomização é feita em blocos de 
tamanhos predeterminados (2, 4 ou 6, etc.) para que se evite um 
desbalanceamento na distribuição dos grupos. Se cada bloco 
for organizado com 4 participantes, teremos 6 possibilidades. 
Admitindo-se o grupo controle sendo “A” e grupo intervenção sendo 
“B”, teríamos: AABB; ABAB, BAAB, BABA, BBAA, ABBA. Se a 
amostra for de 40 participantes, teríamos 10 grupos de 4 pessoas 
cada, sendo 2 para intervenção e 2 para controle, distribuídos ao 
acaso. Cada bloco também é escolhido aleatoriamente. Por exemplo: 
por meio de um dado, sendo cada número de 1 a 6 correspondente 
a um tipo de combinação diferente, como demonstrado na figura 2. 
Isso resulta numa miscigenação de combinações. Uma desvantagem 
é a análise estatística mais difícil.  
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Figura 2 – Exemplo.

Fonte: Adaptado de Minsoo, 2008

c) Randomização estratificada: é uma alternativa quando se deseja um 
equilíbrio para fatores de risco como idade, gênero ou gravidade 
da doença. O objetivo é criar grupos mais comparáveis. Não é 
aconselhável utilizá-la em amostras muito grandes pelo fato dessas 
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características influenciarem pouco no resultado final e a análise 
estatística se tornar mais difícil, aumentando a probabilidade de 
erros. A aleatorização estratificada é conseguida gerando um bloco 
separado para cada conjunto de covariáveis e os participantes são 
atribuídos ao bloco apropriado de covariáveis. Depois que todos 
os participantes foram identificados e atribuídos em blocos, é 
feita a randomização simples dentro de cada bloco para selecionar 
qual participante será de qual grupo. Por exemplo, em um ensaio 
clínico para dois tratamentos de câncer de pele, um dos critérios 
para estratificação pode ser quem possui mais de 60 anos e quem 
possui menos de 60 anos. Assim teremos grupos mais semelhantes. 
Podemos combinar a randomização em bloco com a randomização 
estratificada para ter um maior equilíbrio dos grupos. 

d) Randomização adaptativa: utiliza algoritmos de computador 
para a alocação dos participantes segundo seus fatores de risco/
características, considerando a alocação anterior. Esse método 
otimiza o equilíbrio dos grupos. No entanto, é mais complexo de 
ser realizado. 

2.3 O cegamento dos envolvidos na pesquisa 
O cegamento ou mascaramento é o fato de alguns ou todos os en-

volvidos na pesquisa, por exemplo, grupos do estudo (casuística), pesqui-
sador e técnicos desconhecerem a alocação dada a cada participante, o que 
evita resultados tendenciosos, preconceituosos e subjetivos. Caso não haja 
algum tipo de cegamento, poderá haver alocação ou tratamento diferencia-
do a algum participante, ou alguém da casuística se sugestionar quanto a 
intervenção, entre tantas outras possibilidades de vieses. 

Dessa forma, o estudo pode ser: 

a) Não-cego: não foi aplicada técnica de cegamento, em que os 
participantes e profissionais que acompanham o estudo sabem qual 
grupo cada sujeito pertence potencial risco de viés; 
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b) Cego: quando o sujeito (casuística) não sabe a qual intervenção está 
sendo submetido. Exemplo: em um teste para novo medicamento 
contra dor muscular, apenas o indivíduo desconhece a que está 
sendo submetido, mas o médico sabe o quê e para quem ele está 
entregando o placebo ou a droga em teste; 

c) Duplo-cego: o sujeito e os observadores/pesquisadores desconhecem 
para qual grupo cada sujeito pertence. Como no exemplo anterior, 
o médico entrega para os participantes lotes de placebos e drogas 
identificadas com números e anota para quem foi entregue cada 
qual. Ao final da pesquisa, quem for lidar com os dados saberá o que 
cada grupo recebeu. 

d) Triplo-cego: ocorre quando os participantes, o pesquisador e as 
pessoas que vão fazer a análise dos dados não sabem qual o grupo 
que cada sujeito pertenceu.

3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

É por demais sabido que toda pesquisa de certa magnitude tem que 
passar por uma fase preparatória de planejamento, o que quer dizer que não 
podemos começar uma pesquisa sem saber o que queremos pesquisar, como 
o faremos, “levantar” um problema (uma questão mal resolvida, uma dúvida 
a respeito de algo, comprovar algo ainda não comprovado cientificamente ou 
mesmo refutá-lo com algo mais novo), realizar pesquisa bibliográfica e obter 
hipóteses. Por fim, por meio dos resultados de sua pesquisa experimental, 
poderá “construir, suportar ou lançar dúvidas sobre uma teoria científica”. 

Esquematicamente, a pesquisa se estrutura em: 

1. Formulação da hipótese; 

2. Metodologia; 

3. Experimento; 

4. Resultados; 

5. Discussão; 
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6. Conclusão. 

Algumas destas questões são abordadas em outras seções desta obra, 
complementares a este texto. 

3.1 Formulação da(s) hipótese(s) 
De forma simples, a hipótese é uma proposição inicial que o pesqui-

sador faz quanto ao provável desfecho de sua investigação. Podemos chegar 
a uma hipótese por meio da mera observação de fatos cotidianos, resultados 
de outras pesquisas, teorias e de intuições que podem surgir do próprio 
pesquisador. Vem a ser então uma proposta do pesquisador sobre o que pro-
vavelmente encontrará após sua pesquisa. 

Se pensarmos bem, é uma questão que intrigou o pesquisador, e que 
por meio de sua pesquisa sua hipótese será comprovada ou não (refutada). 
Em outras palavras, a hipótese é uma proposição que será colocada à prova 
para determinar sua validade (pode ser correta ou errada) e que, ao final, 
parecerá contrária ou de acordo com o senso comum. 

Em qualquer caso, uma hipótese conduz a uma verificação empírica 
(que se baseia em experimentos, na experiência e na observação clínica e na 
comprovação dos fatos), independendo do resultado. Se a hipótese foi então 
motivo de investigação, ela é também, de alguma maneira, uma questão 
proposta, a qual uma resposta de algum tipo pode estar próxima a aparecer. 

Se nos remetermos à delimitação do problema que está sendo in-
vestigado (a respeito de uma dúvida sobre a qual faltou uma peça para se 
completar o jogo), Schrader refere que as “hipóteses são exteriorizações con-
jeturais sobre as relações entre dois fenômenos. Representam os verdadeiros 
`fatores produtivos’ da pesquisa, com os quais podemos desencadear o pro-
cesso científico” (KOCHE, 1974).



PESQUISA EXPERIMENTAL: intervenção e desfecho

138

3.2 Metodologia 
Esta obra possui uma seção específica sobre este tema que deve ser 

consultada e fazer parte deste texto, bem como informações específicas em 
outras. Planejar, eliminar fatores confundidores e vieses (uma boa estratégia 
para diminuir os riscos de erros durante uma pesquisa é fazer um estudo piloto 
ou “pré-experimento” para saber quais os possíveis vieses ou erros metodológi-
cos), caracterizar a população, amostra e casuística farão parte essencial. 

Atenção será dada às análises estatísticas, assim como o tamanho 
amostral (“n”) deve ser suficiente para atender a resultado estatisticamente 
significativo, permitindo completa validade interna e externa. 

3.3 Experimento propriamente dito 
Deverá seguir todos os critérios referentes das PE. Apresentamos a 

seguir alguns modelos: 

1. Uma medição do grupo experimental antes e uma depois da apli-
cação do tratamento, com aleatorização. Vantagens: Possibilidade 
de comparação antes e depois. Desvantagens: Efeito observado não 
resulta apenas do tratamento. Validade interna baixa com possibili-
dade de Variáveis estranhas agravantes. 

2. Medição apenas depois do tratamento, com um grupo experimental 
e um grupo controle, com aleatorização. Vantagens: Grande vali-
dade interna. Desvantagens: Dúvida sobre o emparelhamento dos 
grupos teste e controle antes do tratamento. Variáveis estranhas 
agravantes: Todas as variáveis podem ser controladas. 

3. Medição antes e depois do tratamento, tanto no grupo experimental 
quanto no grupo controle, com aleatorização e emparelhamento. 
Vantagens: Grande validade interna e externa. Garantia de Empare-
lhamento antes do tratamento. Desvantagens: Possível presença de 
efeito de teste interativo, devido às medições antes. Variáveis estra-
nhas agravantes: Efeito teste interativo. 
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4. Medição do grupo controle apenas antes e medição do grupo expe-
rimental apenas depois do tratamento, com aleatorização e grupos 
intercambiáveis. Vantagens: Não há presença de efeitos de teste. Útil 
quando a medição-antes contamina demais os resultados. Desvan-
tagens: Não há controle de variáveis estranhas; Baixa validade; Dú-
vidas quanto ao emparelhamento. Variáveis estranhas agravantes: 
História, maturação, instrumento, mortalidade. 

5. Medição do grupo experimental 1 e do grupo controle antes e depois 
do tratamento. Medição do grupo experimental 2 apenas depois. 
Com aleatorização e emparelhamento, conhecido também como 
“Projeto de Solomon de três grupos”. Vantagens: Grande validade 
interna e externa; Quantifica o efeito teste interativo. Desvantagens: 
Custo elevado, complexo, trabalhoso. Variáveis estranhas agravan-
tes: Todas as variáveis são controladas. 

6. Medição antes e depois no grupo experimental 1 e no grupo controle 
1. Medição apenas depois no grupo experimental 2 e no grupo con-
trole 2. Com aleatorização e emparelhamento, conhecido também 
como “Projeto de Solomon de quatro grupos”. Vantagens: Grande 
validade interna e externa; Quantifica o efeito teste interativo e o 
efeito conjunto das demais variáveis estranhas. Desvantagens: Custo 
elevado, complexo, trabalhoso. Variáveis estranhas agravantes: Todas 
as variáveis são controladas. 

3.4 Resultados 
É um momento importante e o mais esperado pelo pesquisador. Por 

isso, desde o início da pesquisa deve-se ficar atento às técnicas e procedimen-
tos descritos e também às perdas de seguimento para minimizar os vieses 
(veja texto a seguir sobre esse termo). O seguimento de cada participante 
deve ser completo para que a análise estatística seja correta. Alguns exemplos 
de perda amostral seriam: paciente não aderir ao tratamento correto, desistir 
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de participar, apresentar reações adversas, piorar da doença e ter que mudar 
o tratamento, faltar a alguns controles e falecer durante a pesquisa. 

Para se chegar a um resultado fiel, algumas situações durante a con-
dução do experimento devem ser levadas em consideração, pois podem mas-
carar o real efeito da intervenção a ser investigada. Por exemplo, alguns 
participantes podem fazer uso de medicamentos que alteram a farmacodinâ-
mica da intervenção a ser pesquisada e modificam sua eficácia, por questões 
de efeitos antagônicos ou sinérgicos. Esse tipo de interferência é definido 
como cointervenção. Uma maneira de se evitar é incluir nos critérios de ex-
clusão o uso de tais medicamentos ou mesmo anotar periodicamente o uso 
durante o estudo para ser demonstrado nos resultados. 

Provavelmente, o estatístico fará a análise, as tabelas, gráficos, per-
mitindo ao pesquisador tirar as conclusões e realizar sua discussão diante 
de resultados estatisticamente significantes e verificar sua relevância clínica. 
Para sabermos qual a magnitude do efeito da intervenção, essas medidas 
(de efeito) podem ser formuladas por meio de razões ou de diferenças. Para 
medir a força de associação (quantas vezes a ocorrências do desfecho é maior 
no grupo intervenção do que no grupo controle) são usadas medidas de as-
sociação relativas, utilizadas para se conhecer a etiologia de doenças. 

-Risco relativo (RR): o risco é a probabilidade de ocorrência de cer-
to desfecho. Em outras palavras, o RR é uma relação da probabilidade do 
evento ocorrer no grupo exposto contra o grupo de controle (não exposto). 
Se por exemplo o RR mede o risco de adoecer em um determinado grupo 
(grupo exposto a um certo fator) em relação ao risco de adoecer em outro 
grupo (pessoas não expostas ao fator), se não houver associação entre a ex-
posição e a doença, o risco de adoecer não depende da exposição e o RR é 
igual a 1. Um risco menor que 1 implica em uma redução da doença com 
exposição, enquanto um RR maior que 1, sugere um aumento da doença 
com exposição. Quanto maior for o RR, maior será a associação entre a 
exposição e o dano. 
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Para entendermos melhor, vamos ilustrar uma situação: qual a as-
sociação entre o tabagismo e câncer de pulmão? Hipoteticamente criemos 
uma situação na qual foram observados 200 indivíduos por um período de 
30 anos. Assim, 100 pacientes fumaram durante esse período enquanto os 
restantes não fumaram. Dessa forma, o resultado foi que dos 100 que fu-
maram, 80 desenvolveram câncer de pulmão. Já entre os que não fumaram, 
somente 20 desenvolveram câncer de pulmão...

 Pacientes que apresentaram câncer de 
pulmão 

Fumantes  SIM NÃO TOTAL 

SIM 80 20 100 

NÃO 20 80 100 

TOTAL 100 100 200 

O RR, nesse caso, será aplicado da seguinte forma: 

RR=
frequênciadecâncerdepulmãoentreosfumantes 80/100

__________________________________________ _______ == 4
frequênciadecâncerdepulmãoentreosnãofumantes 20/100

Por meio dessa medida de efeito, verificamos que os indivíduos fu-
mantes têm 4 vezes maior risco de desenvolver câncer de pulmão em relação 
aos não fumantes. 

 -Redução absoluta de risco (RAR): representa a redução, em termos 
absolutos, do risco no grupo que sofreu a intervenção de interesse, em rela-
ção ao grupo controle. Seu cálculo é feito subtraindo-se a taxa de eventos no 
grupo tratamento da taxa de eventos no grupo controle.

-Número necessário para tratar (NNT): um modo adicional de se 
medir o impacto de uma intervenção que vem se tornando popular nos 
últimos anos é o número necessário para tratar. Essa medida representa o 
número de pacientes que se precisa tratar para se prevenir um evento inde-
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sejado (ex: morte, recaída). O NNT é calculado como o inverso da RAR. se, 
por exemplo, em um estudo o NNT é de 4, previne-se 1 caso de piora em 
cada 4 pacientes tratados. Nesta etapa, o investigador deve levantar dados 
da literatura e compará-los com o de seu estudo. Com os resultados obtidos, 
muitas vezes podem ser encontradas dificuldades na pesquisa. Por exemplo, 
podem surgir novas perguntas sobre o determinado assunto, ou pode ser que 
o pesquisador teve dificuldades em provar sua hipótese. Essas dificuldades, 
posteriormente, podem servir de base para recomendações, mesmo que seja 
a sugestão de novos estudos sobre o tema, uma vez que a pesquisa experi-
mental é um processo sequencial em que um estudo responde perguntas 
não solucionadas por outros. Por fim, devem-se divulgar os resultados a fim 
de incluí-los no conhecimento técnico e científico e permitir sua utilização. 

3.5 Discussão 
Nessa seção, o pesquisador deve fazer todas as inferências cabíveis ao 

seu estudo. Deve expor as dificuldades, problemas e limites do estudo. Os 
resultados são comparáveis com outras pesquisas e pesquisadores, refutando, 
afirmando ou mesmo criando novos conceitos. 

Resultados inesperados que são relevantes também devem ser expos-
tos, permitindo desdobramentos para futuros estudos. 

3.6 Conclusão 
Ao término do estudo, descrever as conclusões retomando à ideia 

principal e aos objetivos. Apresenta um resumo dos dados mais significati-
vos que conduziram à confirmação ou rejeição da hipótese do estudo. Dessa 
maneira, o pesquisador poderá ter novas ideias, extrair conhecimentos, de-
senvolver uma nova pesquisa e colaborar para a divulgação científica. 
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4 VALIDADE INTERNA E VALIDADE EXTERNA (VIÉS) 

O Viés, conhecido como erro diferencial, é o desvio sistemático da 
realidade, produzindo distorções que enfraquecem uma associação verda-
deira, levando à associação inexistente ou distorcendo uma associação entre 
variáveis. Leva a conclusões tendenciosas e seu efeito não será diminuído 
pelo tamanho da amostra. 

A validade interna significa o quanto os resultados são válidos para a 
amostra estudada, bem como se não há erros que inviabilizam sua generali-
zação. São evitados se houver correta randomização e cegamento na pesqui-
sa. Há quatro tipos de vieses que interferem na validade interna: 

1. Viés de Seleção: refere-se à diferença entre os grupos estudados. Os 
indivíduos devem ser alocados em cada grupo sem qualquer influ-
ência do pesquisador, de forma randomizada e os indivíduos devem 
ser homogêneos. 

2. Viés de Desempenho: refere-se à diferença nos cuidados dos partici-
pantes. Caso haja intervenção no grupo controle ou uma co-inter-
venção (atenção especial a algum grupo), os participantes ou pesqui-
sadores podem ter ações tendenciosas de cuidados e de resultados 
que prejudiquem a qualidade da pesquisa. 

3. Viés de Detecção: refere-se à diferença na análise dos resultados. 
Pode haver diferenças entre os grupos analisados causadas pelos ava-
liadores de desfecho. 

4. Viés de Atrito ou de Exclusão: refere-se à diferença nas perdas amos-
trais. É a diferença entre os grupos devido à perda de participantes 
durantes as intervenções. Mais de 20% de perda em um estudo é 
muito sugestiva de promover viés. 

A validade externa significa o quanto os resultados podem ser aplica-
dos a outros indivíduos, ou seja, sua generalização a outros grupos populacio-
nais. Há também quatro tipos de vieses que interferem na validade externa. 
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1. Quanto aos Participantes: devem ter características muito semelhan-
tes, como sexo, idade, comorbidades, etc. 

2. Quanto às Intervenções: devem ser iguais em dose, horário, via e uso 
de outros tratamentos simultâneos, etc. 

3. Quanto ao Ambiente: devem ser bem parecidos, como nível de hos-
pital, ambiente de experimentação, etc. 

4. Quanto aos Desfechos: variáveis devem ser iguais e desfechos úteis 
e aplicáveis. Algo novo pode ser bom, mas se for mais caro… é útil? 

5 DIFICULDADES DA PESQUISA EXPERIMENTAL

Esse tipo de pesquisa será mais trabalhoso e demanda muita disponi-
bilidade e motivação do pesquisador. O tempo gasto na pesquisa, desde a for-
mulação da ideia até a conclusão pode ser longo e muitas vezes desmotivar os 
envolvidos. Atenção ao custo, pois são intervenções que demandam materiais 
e técnicas específicas para cada tipo. Se usar medicamentos, preocupe-se com 
efeitos colaterais nos participantes. A perda amostral pode ser significativa 
pelo fato do tempo de pesquisa ser longo, dificultando o acompanhamento 
e a detecção dos efeitos adversos. Poderão ocorrer todos os tipos de vieses re-
feridos anteriormente e todos os aspectos éticos de uma pesquisa envolvendo 
animais de experimentação ou indivíduos devem ser considerados. 

6 TIPOS DE PESQUISA EXPERIMENTAL

A pesquisa experimental é dividida em subtipos, que seguem: 

6.1 Em laboratório 
 Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador realiza seu experimento em 

laboratório. Por exemplo, no desenvolvimento de um novo antimicrobiano 
e cultura de bactérias, haverá grupo controle (uso de um medicamento con-
sagrado) e grupo intervenção (uso da droga em teste). Por fim, ele verificará 
o desfecho de cada grupo. 
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O uso de animais de experimentação e os modelos mais frequentes 
estão apresentados em outra seção desta obra. 

6.2 De campo 
São seguidos todos os critérios dos Estudos Experimentais, quais 

sejam, correta amostragem, aleatoriedade, busca da relação causa-efeito, ma-
nipulação das variáveis, entre outros. Esse tipo de estudo normalmente é 
uma intervenção preventiva em indivíduos sadios. Expõem-se os indivíduos 
à intervenção e decorrido um tempo avalia-se a incidência da doença nos 
dois grupos. Como exemplo, temos as intervenções comunitárias para ava-
liar a eficácia de vacinas, a fluoretação da água para prevenção de cárie nos 
dentes, a adição de iodo ao sal de cozinha para evitar bócio, dentre outros. 

6.3 Ensaio clínico 
A Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC) 

define ensaio clínico como: 

Um ensaio clínico ou um estudo clínico é uma 
pesquisa científica que pretende responder uma 
pergunta sobre determinada intervenção que 
pode ser com um medicamento, um produto para 
a saúde, uma vacina, enfim, uma intervenção que 
deve ser controlada a fim de avaliarmos a seguran-
ça e a eficácia desta intervenção.

Assim, é um tipo de pesquisa experimental desenvolvido em huma-
nos que tem como objetivo o conhecimento do efeito de intervenções em 
saúde. Sua grande relevância como fonte de evidência é que é capaz de esta-
belecer grande relação de causa-efeito quando realizado segundo os critérios 
de uma pesquisa experimental. 

O princípio lógico desse tipo de pesquisa é saber se a intervenção 
realmente surtiu efeito no grupo pesquisado. Podemos listar algumas van-
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tagens desse tipo de pesquisa: permitem estudar a história natural da do-
ença, pouca ou nenhuma influência de vieses e fatores de confusão; assim 
como algumas desvantagens: podem ser caros, não generalizáveis, pacientes 
podem desistir do tratamento e ser eticamente inaceitáveis. No entanto, é 
considerado padrão ouro. 

 Como já dissemos, o ensaio clínico pode ser utilizado para a desco-
berta de uma nova droga. Diante disso, há uma série de etapas que devem 
ser seguidas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA: 
www.portal.anvisa.gov.br) para que a pesquisa seja válida. 

Primeiro, a Fase não Clínica, na qual há a experimentação em ani-
mais atendendo aos seus princípios éticos para a avaliação de como a nova 
droga se comporta em um organismo. O que pode apresentar de maneira 
inesperada um péssimo resultado e a pesquisa já ser cancelada nessa fase. 

Segundo, a Fase Clínica, realizada em humanos. É assim dividida 
em quatro etapas, e só na última é liberada para a comercialização.

Fase I: é a primeira etapa na qual visa a avaliação da toxicidade, far-
macocinética e farmacodinâmica da droga, geralmente numa população de 
10 a 30 indivíduos sadios e voluntários. 

Fase II: é um estudo piloto com indivíduos doentes, em torno de 70 
a 100, com o objetivo de avaliar a eficácia do novo medicamento para tratar 
a doença. Visa verificar também a toxicidade do produto para os pacientes 
para os quais a droga está sendo desenvolvida. 

Os objetivos do estudo terapêutico piloto visam 
demonstrar a atividade e estabelecer a segurança a 
curto prazo do princípio ativo, em pacientes afe-
tados por uma determinada enfermidade ou con-
dição patológica. As pesquisas realizam-se em um 
número limitado (pequeno) de pessoas e frequen-
temente são seguidas de um estudo de adminis-



José Antonio Chehuen Neto et. al

147

tração. Deve ser possível, também, estabelecer-se 
as relações dose-resposta, com o objetivo de obter 
sólidos antecedentes para a descrição de estudos 
terapêuticos ampliados. (ANVISA). 

Fase III: nesta fase o medicamento novo é comparado ao padrão 
já existente. Geralmente, são de 100 a 1000 pacientes randomizados em 
grupos para comparação. São estudos internacionais, de larga escala, em 
múltiplos centros, 

Com diferentes populações de pacientes para 
demonstrar eficiência e segurança, porém com o 
mesmo método. Tem o objetivo de determinar o 
resultado do risco/benefício a curto e longo pra-
zos das formulações do princípio ativo e determi-
nar, de maneira geral, o valor terapêutico relativo. 
Exploram-se nesta fase o tipo e o perfil das reações 
adversas mais frequentes, assim como característi-
cas especiais do medicamento e/ou especialidade 
medicinal, por exemplo: interações clinicamente 
relevantes, principais fatores modificatórios do 
efeito tais como idade etc. (ANVISA). 

Fase IV: é o momento de confirmar o uso proposto, onde o medica-
mento está liberado para comercialização e agora verificará sua eficácia para 
a população. 

Estas pesquisas são executadas com base nas ca-
racterísticas com que foi autorizado o medica-
mento e/ou especialidade medicinal. Geralmente 
são estudos de vigilância pós-comercialização, 
para estabelecer o valor terapêutico, o surgimen-
to de novas reações adversas e/ou confirmação da 
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frequência de surgimento das já conhecidas, e as 
estratégias de tratamento. Nas pesquisas de fase 
IV devem-se seguir as mesmas normas éticas e 
científicas aplicadas às pesquisas de fases anterio-
res. (ANVISA) 

Segundo a ANVISA: “Caso um medicamento e/ou especialidade 
medicinal tenha sido comercializado, mas necessite demonstrar sua segu-
rança e eficácia, ou explorar novas indicações, novos métodos de adminis-
tração ou novas combinações (associações) etc; esses ensaios clínicos devem 
ser estudos controlados fase III.” 

7 QUESTÕES ÉTICAS ENVOLVENDO HUMANOS

Esta obra possui uma seção específica sobre ética em pesquisa. Os 
aspectos éticos devem ser considerados com toda delicadeza e profissiona-
lismo. O pesquisador deve explicar tudo para o participante, os objetivos e 
método do estudo, possíveis efeitos adversos, o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), etc. 

O pesquisador deve seguir na íntegra o Código Brasileiro de Ética 
Médica mais atual, que aborda questões relacionadas ao ensino e pesquisa 
médica. 

 Na pesquisa experimental, o projeto de pesquisa deve ser submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e aprovado para dar prosseguimen-
to. A pesquisa clínica só deve ser conduzida se os benefícios forem maiores 
que os riscos possíveis para os participantes.  Para verificar se determinado 
ensaio clínico está autorizado no Brasil, consulte o site da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, no ícone CID10/Doença, o qual disponibiliza dados 
de pesquisas desde 2009. Além disso, também informa o número válido de 
Comunicação Especial (CE) do participante. Por meio da regulamentação 
sobre Ensaios Clínicos de Medicamentos no Brasil, RDC nº 9, de 20 de 
fevereiro de 2015, o pesquisador deve notificar qualquer acidente adverso 
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grave ou inesperado em território nacional que ocorreu durante seu experi-
mento. A notificação deve ser preenchida no formulário on- line  -  Notifica-
ção de Eventos Adversos Graves em Pesquisa Clínica - Notivisa EC, no qual 
se encontra no site da ANVISA. 
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A Epidemiologia é uma área dedicada à ciência da saúde,  na qual pes-
quisadores utilizam métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doen-
ças nas populações humanas e, assim, embasar políticas estratégicas de preven-
ção e controle de doenças. O raciocínio epidemiológico é predominantemente 
indutivo, ou seja, caracteriza-se por partir de um número definido de casos 
para tentar estabelecer uma proposição mais geral. A identificação do padrão 
de ocorrência de determinadas doenças e os fatores que as influenciam, deter-
minam ou condicionam são os principais objetos de estudo epidemiológico. 
Assim, a identificação de uma doença permite delinear uma tendência, que 
pode ser padronizada ou generalizada à população. Antes de focarmos nos as-
pectos técnicos dos estudos epidemiológicos, fornecer um contexto geral será 
útil para o entendimento adequado do objeto de estudo da Epidemiologia. 

John Snow identificou o local de moradia de cada 
pessoa que morreu por cólera em Londres entre 
1848-49 e 1853-54 e notou uma evidente asso-
ciação entre a origem da água utilizada para beber 
e as mortes ocorridas. A partir disso, Snow com-
parou o número de óbitos por cólera em áreas 
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abastecidas por diferentes companhias e verificou 
que a taxa de mortes foi mais alta entre as pessoas 
que consumiam água fornecida pela companhia 
Southwark. Baseado nessa sua investigação, Snow 
construiu a teoria sobre a transmissão das doen-
ças infecciosas em geral e sugeriu que a cólera era 
disseminada através da água contaminada. Dessa 
forma, foi capaz de propor melhorias no supri-
mento de água, mesmo antes da descoberta do 
micro-organismo causador da cólera; além disso, 
sua pesquisa teve impacto direto sobre as políticas 
públicas de saúde. O trabalho de Snow relembra 
que medidas de saúde pública, tais como melho-
rias no abastecimento de água e saneamento, têm 
trazido enormes contribuições para a saúde das 
populações. (BONITA, R., 2010) 

 Este exemplo é clássico quanto ao entendimento dos estudos cien-
tíficos, partindo da observação de fatos e evoluindo para as comprovações 
das hipóteses. 

É importante agora definirmos alguns termos que serão comumente 
usados em contextos em que o pesquisador trabalha com temas epidemio-
lógicos. São eles: 

a) População de Risco: conjunto de pessoas suscetíveis a determinada 
doença. Diante de uma doença, fatores como, por exemplo, sexo, faixa 
etária, ou quaisquer outras características relacionadas à história natural 
podem se configurar como elementos de risco para esta população. 

b) Prevalência: número total de indivíduos acometidos por dado agravo 
de saúde em um ponto específico do tempo. É obtida pelo produto 
da incidência vezes a duração e pode ser influenciada por alguns 
fatores como os apresentados na tabela 1:
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Fatores que aumentam a prevalência Fatores que diminuem a prevalência

Novos casos Óbito

Diminuição da mortalidade Cura

Imigração Emigração
Tabela 1: Fatores que influenciam na prevalência de determinado agravo.

Fonte: Os autores, 2022

c) Incidência: número de casos novos de dado agravo em um período de 
tempo. Não interessam aqui os casos já existentes (no passado), mas sim 
os que surgiram no período de interesse (mês, ano, década, e assim por 
diante). Assim, uma doença crônica pode ter uma alta prevalência (já 
que os acometidos vivem muitos anos com o agravo), ainda que tenha 
baixa incidência, já que a frequência de surgimento de novos casos pode 
ser baixa. Por outro lado, doenças como a gripe têm alta incidência (a 
todo momento novos casos surgem) ainda que a prevalência seja menor 
(já que o quadro tem resolução habitualmente rápida). 

Outras medidas, como taxas e relações epidemiológicas, são de gran-
de valor, porém fogem ao nosso intuito neste capítulo. Assim, outras defi-
nições serão fornecidas de acordo com a demanda para que haja melhor 
entendimento dos tipos de estudos. 

A tabela 2 ilustra os tipos de estudos epidemiológicos que serão dis-
cutidos a seguir.

Agregado Observacional Transversal Ecológico

Individuado Observacional Longitudinal 
(prospectivo)

Coorte

Longitudinal (re-
trospectivo)

Estudo de casos 
e controles

Experimental Longitudinal Ensaio clínico
Tabela 2: Tipos de estudos epidemiológicos.

Fonte: Os autores, 2022
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Os estudos epidemiológicos podem ser divididos inicialmente quan-
to aos tipos de dados que serão avaliados em

a) Agregado: as variáveis são observadas e registradas para um grupo de 
indivíduos. Aqui não é possível distinguir os indivíduos sadios e os 
doentes entre os expostos a um determinado fator de risco e entre os 
não expostos.

b) Individuado: cada variável é observada e registrada para cada 
indivíduo. A informação está presente a nível individual, sendo 
possível distinguir os indivíduos sadios e os doentes entre os expostos 
a um determinado fator de risco e entre os não expostos. 

Também podemos dividir os estudos quanto à forma de abordagem 
do pesquisador em duas categorias:   

a) Observacionais: o pesquisador apenas observa o que acontece, 
mas não intervém. Esses estudos podem ser subdivididos em (a) 
descritivos e (b) analíticos. Os primeiros se restringem a mensurar 
a ocorrência de um agravo de saúde na população. Já os estudos 
analíticos, mais comuns, não só mensuram como buscam relações 
entre a ocorrência de um agravo e determinadas variáveis. 

b) Experimentais: caracterizam-se pela ocorrência de uma intervenção 
na variável independente. Assim, manipulam-se, por exemplo, os 
fatores de risco ou tratamentos relacionados a uma doença a fim de 
detectar alterações no comportamento da doença. 

Exemplificando: um estudo pode analisar a relação entre o tabagismo 
(variável independente) e o desenvolvimento de câncer (variável dependente). 

Passaremos agora a descrever e melhor elucidar os principais delinea-
mentos dentro das categorias citadas acima. 
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1 ESTUDOS OBSERVACIONAIS 

a) Descritivos: objetivam determinar a distribuição de doenças ou 
condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as 
características dos indivíduos. Ou seja, respondem às perguntas: 
quando, onde e quem adoece? 

Esses estudos examinam como a incidência ou a prevalência de uma 
doença ou condição relacionada à saúde varia de acordo com determinadas 
características, como sexo, idade, escolaridade, renda, entre outras. Por meio 
dessa análise, o epidemiologista é capaz de identificar grupos de alto risco 
para fins de prevenção e também gerar hipóteses etiológicas para investiga-
ções futuras, de caráter analítico. 

As principais vantagens são a facilidade de execução, baixo custo e 
rapidez na obtenção dos resultados, já que não necessitam de seguimento. 
Por outro lado, a principal desvantagem é a de não estabelecer nenhuma 
relação de causa e efeito entre o fator de estudo e o desfecho clínico. 

b) Analíticos: estão usualmente subordinados a uma ou mais questões 
científicas, as hipóteses, que relacionam eventos: uma suposta “causa” 
e um dado “efeito”, ou “exposição” e “doença”, respectivamente. São 
estudos que procuram esclarecer uma dada associação entre uma 
exposição, em particular, e um efeito específico. 

Quer sejam descritivos ou analíticos, as principais diferenças entre 
os diferentes delineamentos explicados a seguir residem na forma de seleção 
de participantes para o estudo e na capacidade de mensuração de diferentes 
características do agravo. 

1.1 Estudos ecológicos 
 Nos estudos ecológicos, tanto a exposição quanto a ocorrência da 

doença são determinadas para grupos de indivíduos. Isso difere desse de-
senho de estudo dos demais delineamentos, nos quais tanto a exposição 
quanto a ocorrência da doença ou evento de interesse são determinados para 
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o indivíduo, permitindo inferências de associações nesse nível. Outra carac-
terística importante é a delimitação geográfica, já que este tipo de estudo se 
propõe a analisar uma população restrita a determinado local. Assim, bus-
ca-se, a nível coletivo, uma associação entre duas variáveis, eliminando pos-
síveis fatores de confusão que ocorreriam a nível individual. Um viés (que 
pode ser entendido como um erro causador de interpretações inadequadas 
dos resultados) típico desses estudos é a não coincidência entre a associação 
observada a nível populacional com aquelas observadas a nível individu-
al (falácia ecológica). Ou seja, ainda que, coletivamente, possa haver uma 
associação entre dada variável e um desfecho, a nível individual, diferentes 
variáveis podem ter contribuído para tal desfecho. 

1.2 Estudos Transversais ou Seccionais 
Nos estudos transversais (seccionais), a exposição e a condição de 

saúde do participante são determinadas simultaneamente. Em geral, esse 
tipo de investigação determina a prevalência de uma doença ou uma condi-
ção relacionada à saúde de uma população específica. As características dos 
indivíduos classificados como doentes podem ser comparadas às daqueles 
classificados como não doentes. 

Este estudo fornece um retrato de como as variáveis estão relaciona-
das naquele momento e naquele grupo de pessoas. O pesquisador delimita 
uma amostra da população e avalia todas as variáveis dentro dessa amostra. 
Para isso, ele deve utilizar amostras representativas da população. 

O parâmetro mais importante deste estudo é a medida de prevalên-
cia de uma determinada doença, que é a proporção de uma população que a 
apresenta (casos conhecidos) num determinado ponto no tempo. 

Estudos de prevalência são importantes para facilitar o planeja-
mento, determinar as diretrizes na alocação de recursos em saúde e para os 
profissionais de saúde estimarem as chances que seus pacientes possuem de 
apresentar um determinado evento. A medida de associação é feita por meio 
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da razão de prevalência (razão entre as prevalências da doença naqueles ex-
postos e naqueles não expostos). 

As vantagens deste tipo de estudo incluem: (a) simplicidade e baixo 
custo; (b) rapidez, pois não há seguimento das pessoas, logo não há perdas 
de amostra; (c) possibilidade de calcular a prevalência de uma doença ou de 
um fator de risco; (d) alto potencial descritivo; (e) detecção de grupos de 
alto risco, aos quais pode ser oferecida atenção especial; e (f ) possibilidade 
de fazer um estudo transversal como primeiro passo para um estudo de co-
orte ou experimental, com pouco ou nenhum custo adicional. 

Como fatores limitantes, podemos citar: (a) as condições de agravo 
com baixa prevalência (já que exigirão amostras de grande tamanho. Ou 
seja, esse delineamento não é útil para doenças raras ou de curta duração); 
(b) possibilidade de erros de classificação; (c) relação cronológica dos even-
tos não detectável facilmente; (d) possível interferência por variáveis inter-
venientes nas associações encontradas; (e) impossibilidade de diferenciação 
entre fatores de risco e fatores prognósticos; e (f ) impossibilidade do cálculo 
de incidência. 

As características específicas dos estudos transversais (realizados ob-
jetivamente para levantamentos de prevalência) são: (a) examinar uma de-
terminada parcela da população (amostra); (b) classificar os indivíduos em 
afetados ou não afetados por determinada doença; (c) obter dados sobre 
possíveis exposições; e (d) estudar a associação entre tais exposições e a pre-
sença da doença, isto é, comparar as características dos dois grupos (afetados 
e não afetados) e identificar os fatores de risco (características mais comuns 
nos doentes que nos sadios).

1.3 Estudos Longitudinais ou de Coorte 
Os estudos longitudinais (ou de coorte) – figura 1 – têm os dados 

coletados em momentos distintos: no início do experimento e posterior-
mente (uma ou várias vezes), permitindo estudar o efeito de um ou mais 
fatores de interesse. Visam a analisar variações nas caraterísticas dos mes-
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mos elementos amostrais (indivíduos, empresas, organizações etc.) por um 
período de tempo. Esse tipo de investigação determina, assim, a incidência 
de uma doença ou de uma condição relacionada à saúde de uma população 
especificada. 

São tipicamente estudos observacionais, pois geralmente se limitam 
a observar os elementos amostrais sem manipular fatores que possam alterar 
as variáveis de interesse. No entanto, podem ser utilizados também em es-
tudos experimentais. 

Em estudos longitudinais, os pesquisadores estão interessados na 
trajetória dos indivíduos incluídos na amostra ao longo do tempo, o que 
permite uma compreensão mais profunda sobre as relações entre as variáveis 
observadas. Esquematicamente, podemos pensar em um estudo de coorte 
como uma seleção de indivíduos não doentes, em que parte desse grupo será 
exposta aleatoriamente (não há intervenção, lembre-se!) a determinado fator 
de risco, e outra parcela não será exposta. Em ambos os grupos, expostos e 
não expostos, haverá indivíduos que serão acometidos pelo agravo estudado. 
Cabe mensurar então a associação entre a exposição ao fator de risco e a 
chance de desenvolver o agravo. Usamos, então, como medida de associa-
ção, uma razão, denominada risco relativo. 

Note que, nas coortes, por trabalharmos com a incidência daquele 
agravo ao longo do tempo, podemos falar em risco, já que observamos a 
transição do estado de ausência de doença para o de doença. Assim, cal-
culamos o desenvolvimento da doença entre indivíduos expostos quando 
comparados aos não expostos.

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜(𝑅𝑅) = ___________________________  
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠𝑛ã𝑜𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Explicando com mais detalhes este importante conhecimento e rela-
ção: um risco relativo igual a 1 indica incidência do agravo à saúde igual nos 
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dois grupos comparados. Portanto, a exposição ao fator de interesse da pes-
quisa não tem efeito detectável e conclui-se que não existe risco para a saúde, 
ou não há associação entre fator e doença; um risco relativo maior que 1 
revela que a exposição se constitui em fator de risco para a saúde (quanto 
maior o RR, maior é o risco daquele fator desencadear a doença e a chance 
da associação ser causal, necessitando assim de testes estatísticos para avaliar 
a significância do resultado obtido); um risco relativo menor que 1 informa 
que a exposição àquele fator em estudo é benéfica, isto é, ela constitui fator 
de proteção para a saúde. 

Os estudos longitudinais podem ser ainda divididos em dois gru-
pos: (a) prospectivos e (b) retrospectivos. Se, no início do estudo, selecio-
namos os indivíduos e começamos dali seu acompanhamento, temos uma 
coorte prospectiva, ou seja, os resultados serão observados e analisados no 
futuro. Por exigir acompanhamento dos indivíduos, muitas vezes longo, os 
estudos longitudinais prospectivos são relativamente caros. Uma alternativa 
para baratear o processo é realizar uma coorte retrospectiva (ou histórica). 
Nesse caso, são recolhidas documentações (prontuários, por exemplo) que 
comprovem a exposição ou não exposição a determinado fator de risco e o 
desfecho clínico. Assim, pode-se, “olhando para o passado”, correlacionar 
fator de risco e desfecho clínico ao longo dos anos de forma econômica. 

Os estudos longitudinais são semelhantes aos ensaios clínicos ran-
domizados, pois também se parte da causa em direção ao efeito. A diferença 
é que, no caso das coortes, o pesquisador não realiza uma alocação aleatória 
dos sujeitos. Os grupos são formados por observação das situações na vida 
real. Ainda assim, no estudo de coorte faz-se a mesma comparação que no 
ensaio clínico: incidências de casos nos grupos de expostos e não expostos.  
As vantagens do estudo de coorte incluem: (a) cálculo da incidência para 
cada grupo de exposição separadamente; (b) estimativa direta do risco as-
sociado ao fator causal; e (c) associações entre exposição e muitas doenças. 
Já as principais desvantagens são: (a) custo elevado; (b) ineficiência para o 
estudo de patologias raras; e também (c) as possíveis perdas de seguimento. 
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A seguir, apresentamos uma esquematização de um estudo longi-
tudinal. Note ainda como o cálculo de risco relativo é feito. A releitura do 
texto com o apoio do esquema pode ser útil no entendimento básico sobre 
a estrutura de uma coorte.

Figura 1 - Esquema de um estudo longitudinal prospectivo.

Fonte: Os autores, 2019.

1.4 Estudo de Casos e Controles 
O estudo de casos e controles (de caso-controle) – figura 2 – é uma 

pesquisa etiológica retrospectiva, já que a investigação parte do efeito para 
chegar às causas. Neste caso, o cálculo é inverso em relação ao de coorte: 
busca-se quantificar a proporção de expostos a dado fator de risco nos gru-
pos de casos (doentes) e no grupo de controles (não doentes). Neste tipo 
de investigação, o risco relativo é estimado pelo cálculo do odds ratio (odds, 
em inglês, significa chance e ratio, razão), pois o risco relativo não pode ser 
calculado diretamente, já que não é possível o cálculo de incidência nesse 
tipo de estudo. “Razão de chances” e “razão de produtos cruzados” são os 
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nomes empregados em português, sendo que a última denominação advém 
da maneira como são feitos os cálculos nos estudos de caso-controle. 

O “odds ratio” é calculado comparando as frequências relativas de 
pessoas expostas aos fatores de risco no grupo de casos e no grupo de contro-
les. Isso permite calcular as chances de que um caso seja exposto em relação 
às chances de que um controle seja exposto (lembre-se: chance, e não risco!). 
Isto dito, à semelhança da análise do RR apresentada anteriormente, vamos 
esclarecer ainda mais este tópico: se a frequência de exposição é maior entre 
os casos, a razão de chances excederá o valor 1, indicando uma associação 
positiva entre o fator estudado e o desfecho. Quanto maior seu valor, tal 
associação é mais significativa e potencialmente causal. Inversamente, se a 
frequência de exposição é menor entre os casos, a razão de chances será 
menor que 1, estabelecendo uma associação negativa entre as variáveis. Daí 
conclui-se que o significado do “odds ratio” é semelhante ao RR obtido em 
estudo de coorte, e expressa a força de associação entre exposição (fator em 
estudo) e doença (fator desfecho). 

Quanto à temporalidade, são longitudinais e avaliam os fatores de 
risco para as doenças, partindo dos indivíduos doentes e comparando-os 
com os saudáveis, tentando encontrar uma associação de forma retrospecti-
va: o investigador parte de indivíduos doentes (casos) e sem doença (contro-
les) e busca, na história dos fatos já ocorridos, a presença/ausência do fator 
de exposição. 

Os controles devem ser pessoas originadas da mesma população dos 
casos, com a mesma chance de terem sido expostos, idades semelhantes, mes-
mo sexo, padrão de vida, ocupação e hábitos, e assim por diante. Ou seja, 
quanto maior a similaridade (homogeneidade) entre os casos e os controles, 
melhor. Esse delineamento é menos oneroso quando comparado às coortes e 
é usado para o estudo de doenças raras, já que há maior facilidade na identifi-
cação dos casos, sem as limitações impostas pela frequência natural da doença. 
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Como já dito, não é possível calcular taxas de incidência. Isso porque 
é selecionado um número pré-determinado de casos e de controles, que não 
correspondem à proporção de doentes e não-doentes na população geral.
 

Figura 2 - Esquema de um estudo de casos e controles

Fonte: Os autores, 2019.

A fórmula do cálculo de odds ratio pode ser simplificada matema-
ticamente para esta a seguir, da qual deriva a tradução “razão de produtos 
cruzados”: 

                                 𝐴𝑥𝐷
𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜() =  ____
                                 𝐵𝑥𝐶

2 ESTUDOS EXPERIMENTAIS

Os estudos experimentais, como mencionado neste capítulo, dife-
rem conceitualmente dos observacionais por incluírem uma intervenção 
sobre os indivíduos analisados. Assim, o pesquisador assume uma postura 
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ativa ao “manipular” a amostra de sujeitos, pretendendo então descrever os 
resultados de tal intervenção. 

Existem três principais tipos de estudos experimentais epidemio-
lógicos: ensaios clínicos randomizados, estudos comunitários e ensaios de 
campo. Reforçaremos o primeiro, de maior interesse, mas sugerimos ao lei-
tor a aprofundar o estudo em outras partes desta obra. 

Os ensaios clínicos randomizados têm um delineamento semelhante 
ao das coortes prospectivas. São formados dois grupos de indivíduos a serem 
estudados. Um que receberá a intervenção testada (grupo experimental) e 
outro que não receberá a intervenção, ainda que possa receber, por exemplo, 
placebo (grupo controle). Intervenções incluem procedimentos, uso de fár-
macos, aplicação de vacinas, entre outros. 

Assim, podemos analisar e comparar a evolução clínica de indivídu-
os usuários de um novo e promissor medicamento com a daqueles que não 
o utilizam – e talvez realizem apenas um tratamento com as de largo uso. A 
droga será administrada ao grupo experimental e, ao longo do tempo, serão 
descritos os resultados observados em ambos os grupos. 

Esses ensaios clínicos envolvem fortes questões éticas, já que os par-
ticipantes devem estar cientes das consequências de sua participação no es-
tudo. Além disso, a nenhum indivíduo, em especial do grupo controle, pode 
ser negado tratamento adequado. Por isso, interrupções no estudo podem 
ocorrer caso haja evidências de que indivíduos no estudo estejam sendo pri-
vados de tratamento apropriado ou ainda de que a intervenção proposta seja 
danosa aos participantes. 

O termo randomizado remete à aleatoriedade da alocação dos in-
divíduos. Isso é, os indivíduos são designados a um grupo (experimental 
ou controle) aleatoriamente, de forma a não enviesar o estudo. A figura 3 
representa o esquema dos ensaios clínicos randomizados.
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Figura 3 - Esquema de um ensaio clínico randomizado

Fonte: Os autores, 2019.

3 VALIDAÇÃO, VIÉS E FATOR DE CONFUSÃO

É momento de apontar algumas questões técnicas acerca da execu-
ção de um estudo. Toda pesquisa é pensada para que seus resultados possam 
ser confiáveis e tudo deve ser feito para que esse objetivo seja atingido. São 
conhecidas, porém, falhas no planejamento e na execução de um trabalho 
que podem comprometer a metodologia e, em última análise, o estudo 
como um todo. 

Neste momento, alguns conceitos acerca da população de um estu-
do precisam ser definidos. São eles: 

a) População em Estudo: este termo corresponde exatamente à 
amostra analisada. Assim, por exemplo, um estudo acerca de todos 
os usuários da rede pública de saúde em uma cidade pode ter, por 
exemplo, 1.500 indivíduos escolhidos, que constituem a amostra da 
pesquisa. 
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b) População-alvo: é o grupo de pessoas sobre o qual o estudo pretende 
fazer inferências e que poderia, salvo restrições da própria pesquisa, 
fazer parte da amostra. Continuando o exemplo acima, a população-
alvo incluiria todos os usuários do sistema de saúde pública na 
cidade escolhida. 

c) População Externa: inclui todos os indivíduos para os quais se pretende 
generalizar as conclusões. Ainda no mesmo exemplo, a população 
externa seria os usuários da rede pública de saúde a nível nacional. 

Definidos esses conceitos, podemos entender agora o que é Vali-
dade Interna e Externa de um estudo. A primeira se refere à possibilidade 
de considerar os resultados obtidos realmente válidos para a amostra, ou 
seja, para os indivíduos em estudo. Isto porquê, em geral, a validade interna 
pode ser comprometida por (a) erros aleatórios (como erros no tamanho 
ou no seguimento da amostra) ou (b) erros sistemáticos (que distorcem os 
resultados, como um viés, cujos tipos serão abordados a seguir). Já a valida-
de externa diz respeito à extrapolação dos resultados para a população não 
estudada e depende, em parte, de fatores subjetivos e conhecimentos prévios 
que permitam a extrapolação, além da consistência dos resultados com os de 
pesquisas similares em populações distintas. 

Os erros aleatórios relacionados à amostragem (tamanho e segui-
mento) dificilmente podem ser eliminados por completo. Isso ocorre por-
que geralmente os estudos utilizam uma parcela da população-alvo como 
amostra (é a População em Estudo), e não toda ela. Por isso, o n (número de 
indivíduos alocados na amostra) da pesquisa deve garantir representativida-
de, havendo um número mínimo calculado estatisticamente. Logo, quanto 
melhor a amostra, menor o erro aleatório. 

Já os vieses, responsáveis pelo comprometimento da validade de 
muitos estudos, não apenas os referidos neste capítulo, consistem em erros 
sistemáticos que afetam, em especial, a seleção dos indivíduos da amostra 
(viés de seleção) e a mensuração das variáveis estudadas (viés de mensuração). 
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Dentre aqueles de seleção, podemos citar alguns tipos e exemplos:

a)  Viés de autosseleção: ocorre quando cabe aos próprios participantes 
se interessarem em participar da pesquisa. Num estudo sobre adesão 
ao tratamento de dada doença, por exemplo, pacientes interessados 
em participar da pesquisa podem diferir em comportamento 
daqueles não interessados. 

b) Viés do trabalhador sadio: importante na medicina do trabalho, este viés 
está relacionado à subestimação do prejuízo na saúde dos trabalhadores 
por fatores do ambiente de trabalho. Isso porque o trabalho exige 
condições mínimas de saúde. Assim, trabalhadores doentes se afastarão. 
Caso a pesquisa se restrinja aos que estão trabalhando no momento, a 
medida aferida não corresponderá à realidade. 

c) Viés de prevalência/incidência: doenças crônicas e graves podem ter 
seu curso influenciado por fatores socioeconômicos, por exemplo. 
Dessa forma, caso não sejam priorizados os casos incidentes, fatores 
relacionados à sobrevivência (como maior nível socioeconômico) 
podem ser superestimados, levando a crer que o problema predomina 
em determinado nível social, ainda que a incidência seja maior em 
outros grupos sociais.  Dentre os de mensuração, podemos destacar: 

a) Viés de memória: em estudos que dependem da memória dos 
participantes, as informações colhidas podem não ser confiáveis. 
Essa questão cresce em importância especialmente em estudos de 
casos e controles que dependem do relato dos pacientes. É sabido 
que participantes do grupo de controles têm maior chance de 
negligenciar ou não se recordar da exposição a dado fator de risco 
em comparação com participantes do grupo de casos. 

b) Viés do entrevistador: o treinamento dos pesquisadores é de 
suma importância na execução de pesquisas. Isso ocorre já que a 
forma como as perguntas são elaboradas e, até mesmo, a postura 
do entrevistador podem induzir respostas nos participantes. 
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c) Viés do instrumento: ocorre quando o instrumento de pesquisa 
não é confiável. Um caso clássico na área da saúde é o uso de 
aparelhos mal calibrados, como aqueles destinados a aferir a 
pressão arterial (esfigmomanômetro), balanças, termômetros, 
entre outros. 

Outro tipo de viés, dito de confusão (vício de confusão ou, ainda, 
fator de confusão), pode dificultar a mensuração do efeito de um determi-
nado fator de risco (exposição) que está sendo pesquisado sobre o desfecho 
analisado. Ou seja, há um outro fator de risco (segundo), o qual, por não es-
tar distribuído na população de estudo de forma homogênea, dificulta a dis-
tinção entre o seu efeito sobre o desfecho obtido daquele oriundo do fator 
de risco de interesse do estudo. Um exemplo é a associação entre o consumo 
de café (fator de risco de exposição) e as doenças cardíacas (desfecho). Um 
outro fator de risco, o hábito de fumar (vício de confusão), pode atuar nesse 
cenário atuando como viés de confusão, uma vez que fumar está relacionado 
ao consumo de café (ainda que não de forma homogênea), e tem influência 
direta sobre o desfecho analisado (doenças cardíacas). 

Para ser caracterizado como um fator de confusão, duas condições 
devem ser satisfeitas: (a) tal fator deve estar relacionado ao fator de risco 
pesquisado inicialmente, porém não pode ser uma consequência desse, e (b) 
deve ter influência sobre o efeito, independente do fator de risco estudado. 

4 INICIATIVA STROBE 

A Iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology) compreende um esforço internacional de epidemio-
logistas, estatísticos, pesquisadores e de periódicos científicos envolvidos na 
condução e disseminação de estudos observacionais, objetivando o fortaleci-
mento da descrição destes estudos em epidemiologia. A iniciativa é apoiada 
por um número cada vez maior de periódicos científicos. 
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É comum observar a descrição de pesquisas de natureza observacio-
nal de forma inadequada, dificultando a avaliação de seus pontos fracos e 
fortes. A divulgação dos resultados obtidos deve ainda fornecer informações 
sobre a condução do estudo, prezando pela transparência acerca do método 
utilizado para obtenção dos dados e sua posterior análise. 

A iniciativa STROBE, então, formulou uma lista de verificação com 
22 itens, denominada STROBE Statement, orientando o que deve ser inclu-
ído em uma descrição mais precisa e completa de estudos observacionais. 
Assim, o STROBE é entendido como um checklist (dentre outros citados no 
capítulo “Projeto de Pesquisa Científica” desta obra), dessa vez, focado nos 
estudos observacionais epidemiológicos. 

As recomendações sobre como relatar estudos observacionais não fo-
ram elaboradas a fim de fornecer prescrições acerca do desenho ou condução 
desses estudos. Não se apresenta, também, como instrumento para avaliar 
a qualidade de estudos observacionais. A Iniciativa STROBE sugere, por 
fim, que artigos da literatura nacional ou internacional contemplando itens 
constantes na lista sejam utilizados em conjunto com o checklist, garantindo 
um melhor uso da ferramenta. 

Os itens constantes na lista fornecem, em sua maioria, as mesmas 
recomendações para quaisquer estudos observacionais. No entanto, quanto 
à descrição da seleção de participantes, dos métodos estatísticos, dos resul-
tados e dos desfechos, há orientações individualizadas para cada um dos 
três tipos de estudos observacionais que a checklist aborda, a saber: estudos 
seccionais, casos e controles e coortes. Pretende-se, ao longo do tempo, que 
sejam elaboradas recomendações abarcando mais tipos de estudos. 

Os checklists disponibilizados pelo STROBE se encontram no ende-
reço eletrônico a seguir, havendo, como mencionado, versões específicas para 
estudos de coorte, caso-controle, seccionais e resumos de conferências: 

https://www.strobestatement.org/index.php?id=available-checklists. 
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Nesse endereço, ainda é possível acessar as traduções das listas de 
verificação. A versão em português está disponível em artigo publicado pela 
Revista de Saúde Pública (2010). Segue  o Quadro 1 , com recomendações 
da Iniciativa STROBE e pequenas adaptações para apresentação nesta obra. 

Quadro 1 - Itens que devem ser descritos e recomendações sobre 
estudos observacionais, segundo a Iniciativa STROBE. 

Item Recomendação 

Título e Resumo 

Indique o desenho do estudo no título ou no re-
sumo, com termo comumente utilizado. 
Disponibilize no resumo um sumário informa-
tivo e equilibrado do que foi feito e do que foi 
encontrado. 

Introdução: 
Contexto/ 
Justificativa 

 
Detalhe o referencial teórico e as razões para exe-
cutar a pesquisa. 
 

Objetivos Descreva os objetivos específicos, incluindo 
quaisquer hipóteses pré-existentes. 

Métodos: 
Desenho do 
Estudo 

 
Apresente, no início do artigo, os elementos-cha-
ve relativos ao desenho do estudo. 
 

Contexto (setting) 
Descreva o contexto, locais e datas relevantes, in-
cluindo os períodos de recrutamento, exposição, 
acompanhamento (follow-up) e coleta de dados. 

(continua)
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Item Recomendação 

Participantes 

Estudos de Coorte: Apresente os critérios de 
elegibilidade, fontes e métodos de seleção dos 
participantes. Descreva os métodos de acompa-
nhamento. 
 
Estudos de Caso-Controle: Apresente os critérios 
de elegibilidade, as fontes e o critério-diagnóstico 
para identificação dos casos e os métodos de se-
leção dos controles. Descreva a justificativa para 
a eleição dos casos e controles Estudo Seccional: 
Apresente os critérios de elegibilidade, as fontes e 
os métodos de seleção dos participantes. 
 
Estudos de Coorte: Para os estudos pareados, 
apresente os critérios de pareamento e o número 
de expostos e não expostos. Estudos de Caso-
-Controle: Para os estudos pareados, apresente os 
critérios de pareamento e o número de controles 
para cada caso. 

Variáveis 

Defina claramente todos os desfechos, exposi-
ções, preditores, confundidores em potencial 
e modificadores de efeito. Quando necessário, 
apresente os critérios diagnósticos. 

Fontes de dado/ 
Mensuração 

Para cada variável de interesse, forneça a fonte 
dos dados e os detalhes dos métodos utilizados 
na avaliação (mensuração). Quando existir mais 
de um grupo, descreva a comparabilidade dos 
métodos de avaliação. 

Viés Especifique todas as medidas adotadas para evitar 
potenciais fontes de viés. 

(continuação)
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Item Recomendação 

Tamanho do estudo Explique como se determinou o tamanho amos-
tral. 

Variáveis  
quantitativas 

Explique como foram tratadas as variáveis quan-
titativas na análise. Se aplicável, descreva as ca-
tegorizações que foram adotadas e por qual mo-
tivo. 

Métodos 
estatísticos 

Descreva todos os métodos estatísticos, incluindo 
aqueles usados para controle de confundimento. 
Descreva todos os métodos utilizados para exa-
minar subgrupos e interações. Explique como fo-
ram tratados os dados faltantes (“missing data”). 
Estudos de Coorte: Se aplicável, explique como 
as perdas de acompanhamento foram tratadas. 
Estudos de Caso-Controle: Se aplicável, explique 
como o pareamento dos casos e controles foi tra-
tado. Estudos Seccionais: Se aplicável, descreva 
os métodos utilizados para considerar a estratégia 
de amostragem. 
Descreva qualquer análise de sensibilidade. 

Resultados: 
Participantes 

Descreva o número de participantes em cada 
etapa do estudo (ex: número de participantes 
potencialmente elegíveis, examinados de acordo 
com critérios de elegibilidade, elegíveis de fato, 
incluídos no estudo, que terminaram o acompa-
nhamento e efetivamente analisados). 
Descreva as razões para as perdas em cada etapa. 
Avalie a pertinência de apresentar um diagrama 
de fluxo. 

(continuação)
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Item Recomendação 

Dados 
descritivos 

Descreva as características dos participantes (ex: 
demográficas, clínicas e sociais) e as informações 
sobre exposições e confundidores em potencial. 
Indique o número de participantes com dados 
faltantes para cada variável de interesse. 
Estudos de Coorte: Apresente o período de 
acompanhamento (ex: média e tempo total) 

Desfecho 

Estudos de Coorte: Descreva o número de even-
tos desfecho ou as medidas-resumo ao longo do 
tempo. Estudos de Caso-Controle: Descreva o 
número de indivíduos em cada categoria de ex-
posição ou apresente medidas-resumo de expo-
sição. 
Estudos Seccionais: Descreva o número de even-
tos desfecho ou apresente as medidas-resumo. 

Resultados  
principais 

Descreva as estimativas não ajustadas e, se aplicá-
vel, as estimativas ajustadas por variáveis confun-
didoras, assim como sua precisão (ex: intervalos 
de confiança). Deixe claro quais foram os con-
fundidores utilizados no ajuste e porque foram 
incluídos. 
Quando variáveis contínuas forem categorizadas, 
informe os pontos de corte utilizados. 
Se pertinente, considere transformar as estimati-
vas de risco relativo em termos de risco absoluto, 
para um período de tempo relevante. 

Outras análises 
Descreva outras análises que tenham sido reali-
zadas. Ex: análises de subgrupos, interação, sen-
sibilidade. 

Discussão:  
Resultados principais 

Resuma os principais achados relacionando-os 
aos objetivos do estudo. 

(continuação)
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Item Recomendação 

Limitações 

Apresente as limitações do estudo, levando em 
consideração fontes potenciais de viés ou impre-
cisão. Discuta a magnitude e direção de vieses 
em potencial. 

Interpretação 

Apresente uma interpretação cautelosa dos resul-
tados, considerando os objetivos, as limitações, a 
multiplicidade das análises, os resultados de es-
tudos semelhantes e outras evidências relevantes. 

Generalização Discuta a generalização (validade externa) dos 
resultados. 

Outras informações 
 

Especifique a fonte de financiamento do estudo e 
o papel dos financiadores. Se aplicável, apresente 
tais informações para o estudo original no qual o 
artigo é baseado. 

*Descreva essas informações separadamente para casos e controles em Estudos de 
Caso-Controle e para grupos de expostos e não expostos, em Estudos de Coorte ou Estudos 
Seccionais. 

Fonte: Adaptado de MALTA, 2007.
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A ESTRUTURA DE UM  
ARTIGO CIENTÍFICO

Mauro Toledo Sirimarco
 José Antonio Chehuen Neto 
Bruna Damásio Moutinho

 Matheus Magalhães Apolinário 

A linguagem científica tem como característica a objetividade. Os 
assuntos deverão ser tratados de maneira direta e simples, com lógica e con-
tinuidade, sendo, portanto, essencialmente linguagem informativa. Seu ca-
ráter técnico a distingue das outras formas de expressão, por ter em vista 
a transmissão de conhecimentos e informações com precisão e clareza. A 
linguagem científica é informativa e técnica, apoiada em dados concretos, a 
partir dos quais analisa e sintetiza, questiona e conclui. 

Ao se elaborar um artigo científico as motivações são diversas e per-
meiam-se por: assuntos que não foram tratados em profundidade e preci-
sam ser melhor explicitados; uma questão antiga que pode ser abordada de 
uma nova maneira; frequentemente, ao concluir um trabalho, podem surgir 
questões novas secundárias que serão aproveitadas posteriormente e podem 
ser a base para a construção de um novo; e a confecção de um trabalho apro-
fundado que permite refutar uma ideia já estabelecida. 

O trabalho científico segue, de forma geral, regras para a sua es-
truturação. Não é tarefa fácil desenvolver cada etapa, pois elas implicam 
procedimentos diferentes uns dos outros, exigindo do estudioso preparo in-
telectual abrangente. Há partes do trabalho científico que são totalmente 
independentes e podem avançar de modo concomitante. 

Abordaremos as principais normas usadas internacionalmente de es-
truturação, redação e publicação de artigos em publicações periódicas, que 
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são trabalhos técnico-científicos, escritos por um ou mais autores, com a 
finalidade de divulgar a síntese analítica de estudos e resultados de pesqui-
sas. Periódico é a designação utilizada para publicações que se repetem com 
intervalos regulares. Antes de submeter o texto para publicação, todos os 
autores devem ter a oportunidade de revisar o manuscrito para corrigir erros 
ou acrescentar sugestões, seguindo as normas editoriais do periódico em que 
se pretende publicar. 

A estrutura de um artigo científico em publicações periódicas é com-
posta de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais.

1 PRÉ-TEXTO

1.1 Cabeçalho 

ESTRUTURA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PUBLICAÇÕES  
PERIÓDICAS 

PRÉ-TEXTO: 
- CABEÇALHO 
- TÍTULO 
– AUTORIA 
- ENDEREÇO 
- RESUMO 
- DESCRITORES 

TEXTO: 
- INTRODUÇÃO 
- DESENVOLVI-

-MENTO 
- METODOLOGIA 
- RESULTADOS 
- DISCUSSÃO 
- CONCLUSÃO 

PÓS-TEXTO: 
- REFERÊNCIAS 
- APÊNDICES E ANEXOS 
- DATA 
- AGRADECIMENTOS 
 

O cabeçalho é composto pelo título do artigo e pelo nome do(s) 
autor(es). Breves currículos dos autores podem aparecer, a critério do editor, 
no cabeçalho ou em nota de rodapé. 

1.1.1 Título
O título deve descrever de forma lógica, rigorosa e breve a essência do 

artigo. É uma frase curta e concisa com elevado poder descritivo. É necessário 
transmitir a mensagem do estudo sem que haja informações dos resultados, 
numa descrição adequada, utilizando o menor número de palavras desde que 
gramaticalmente correto. A perfeição, difícil de ser conseguida, “é atingida 
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não quando mais nada existe a ser acrescentado, mas quando nada mais pode 
ser retirado”. É importante evitar a concisão extrema como também a exten-
são desnecessária, uma vez que o título é fundamental para o trabalho, pois ele 
deverá ser rapidamente encontrado nos sistemas de indexação. 

O título deve ser fácil de entender e ao mesmo tempo intrigante o 
bastante para despertar o interesse do leitor. Inicialmente, o leitor observará 
o título do trabalho e, a partir dele, prosseguirá ou não na leitura de todo o 
texto. Cada palavra é importante para fazer sentido ao leitor. Não deve ser 
injustificadamente específico nem demasiadamente vago e genérico, tendo 
que refletir o conteúdo do trabalho científico. 

Deve-se evitar qualquer palavra ou expressão quando for dispensável 
por não acrescentar valor ou informação, tais como: “Observações sobre...; 
Estudo sobre...; Análise sobre...; Influência... Considerações...”. Alguns au-
tores gostam de formular o título em forma de pergunta: “A reforma curri-
cular foi efetiva?”; “o câncer de esôfago tem cura?” Essa forma, muitas vezes, 
provoca de imediato a curiosidade do leitor que fica pensando qual resposta 
deverá encontrar. 

Há títulos divididos em duas partes que, da mesma forma, procu-
ram captar a atenção do leitor: “Como ser um bom pesquisador: pequeno 
guia para jovens estudantes”. 

A escolha do título talvez seja uma das últimas tarefas a serem defi-
nitivamente concluídas pelos autores, pois requer aprimoramento durante 
toda a confecção do trabalho. Os periódicos geralmente exigem uma trans-
crição para a língua inglesa. 

Assim, se quer escrever um ótimo título, lembre-se:

• Frase curta com alto poder descritivo; 

• Evitar concisão e extensão extremas; 

• Não mencione resultados no título; 
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• Evite as expressões: “Observações sobre...; Estudo sobre...; Análise 
sobre...; Influência...; Considerações...”. 

• Deve despertar o interesse do leitor; 

• Deve refletir o conteúdo do artigo científico. 

1.1.2 Autoria
Indicação dos nomes daqueles que tenham contribuído em uma das 

três fases do trabalho de pesquisa: concepção, desenho, análise e interpreta-
ção dos dados; redação ou revisão crítica do artigo; aprovação final da versão 
a ser publicada. Todos aqueles que não se enquadrem nestas fases podem ser 
citados na seção “Agradecimentos”. Deve conter: nome completo, o maior 
grau acadêmico, instituição afiliada, nome do departamento e da instituição 
a ser atribuído o trabalho, além de e-mail para contato. 

Para a autoria o Internacional Committe of Medical Journal Editors 
publicou quatro critérios para serem seguidos em conjunto: 

1. Contribuição para a criação e design do trabalho, ou aquisição, aná-
lise ou interpretação de dados do trabalho; 

2. Redação do trabalho ou revisá-lo criticamente com contribuição 
intelectual; 

3. Aprovação final da versão a ser publicada; 

4. Um consentimento para ser o responsável por todos os aspectos do 
trabalho que garantam que as questões relativas à precisão e integri-
dade de qualquer parte do trabalho são apropriadamente investiga-
das e resolvidas. 

Ou seja, para ser considerado autor, deve atender aos quatro crité-
rios, além de ser responsável pela identificação dos coautores e suas parti-
cipações em outras partes do trabalho e na integridade das contribuições. 
Deve ser o principal correspondente com o periódico. 
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1.1.3 Endereço
Deve-se colocar o endereço completo, conforme a orientação da re-

vista. Além disso, se for uma publicação internacional, evite traduzir o nome 
da instituição ou departamento para não gerar problemas de identificação, 
principalmente no caso dos serviços dos correios. 

1.2 Resumo
Resumo é a apresentação concisa do texto, destacando seus aspectos 

de maior relevância. Faz a ligação entre o título e o conteúdo completo do 
artigo, proporcionando ao leitor entendimento geral do estudo. Deve ser 
redigido em um único parágrafo, na voz ativa e na 3ª pessoa do singular, em 
entrelinhamento menor, sem recuo de parágrafo. A primeira frase do resu-
mo deve expressar o assunto tratado, situando-o no tempo e no espaço, caso 
o título do artigo não seja suficientemente explícito. Devem ser ressaltados 
os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Deve 
ser elaborado com no máximo 250 palavras. Todavia, é preciso verificar as 
regras do periódico em que o trabalho será publicado, as quais indicam o 
número aceitável de palavras. Pode também ser escrito de forma “estrutura-
da”, dividindo-o em quatro parágrafos contendo: introdução; metodologia; 
resultados e conclusão. Deve-se evitar símbolos, fórmulas, equações e dia-
gramas que não sejam absolutamente necessárias. 

O resumo deve ser bastante claro para que seja compreendido pelo 
leitor, que poderá eventualmente não ler o restante do artigo; assim como 
suficientemente preciso para facilitar a pesquisa eletrônica de quem busca in-
formação científica. Escrever com clareza e organização o resumo é funda-
mental para que o editor principal do periódico decida se o artigo é relevante 
para aquela revista ou jornal (sem que tenha que ler as demais partes) e então 
submetê-lo aos demais editores, os quais julgarão o trabalho na sua totalidade. 

Além do resumo na língua de origem, usa-se escrevê-lo em inglês 
(abstract), mas nada impede que haja também em outras línguas, pois, quan-
to mais versões, mais leitores de outros países atingirá. O abstract, dependen-
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do das regras adotadas pelo periódico, é posicionado após o resumo em por-
tuguês. O resumo é denominado abstract em inglês, resumen em espanhol, 
résumé em francês, riassunto em italiano e zusammenfassung em alemão. 

O resumo é completamente diferente do sumário (que enumera as 
divisões, subdivisões dos capítulos, partes ou seções, numerações de páginas 
realizadas, na ordem em que as mesmas se sucedem no decorrer do trabalho, 
geralmente em livros ou teses). 

Uma vez publicado o artigo, o resumo permite ao leitor identificar 
rapidamente o assunto e a relevância dentro do seu interesse de informação. 
Após selecionar os resumos que lhe despertaram a atenção é que o leitor 
decidirá por ler os artigos completos. Se o título e o resumo do artigo não 
captarem a curiosidade do leitor, dificilmente o artigo será lido na íntegra.  
Como saber se o resumo tem informações suficientes? Tente imaginar que 
você é um pesquisador de um assunto similar. Se este resumo fosse a única 
parte que você poderia ter acesso, estaria satisfeito em ler apenas isto? Se sim, 
o resumo contém as informações suficientes. 

Diante disso, como resumir? O autor de um texto segue uma cro-
nologia, que vai desde a introdução à conclusão. Assim leia o texto uma vez 
para captar a ideia geral. Por conseguinte, releia o trabalho para responder 
a duas perguntas: qual o assunto do texto? O que pretende demonstrar? A 
partir disso, temos qual a ideia central e o propósito que o autor pretende 
nos passar. Em uma terceira leitura do trabalho, responda à questão: como 
o disse? Respondendo assim as partes principais em que se estrutura o texto, 
demonstrando dessa forma ideias, provas e estatísticas, que servem como 
explicação para a proposição original, ou seja, a ideia principal.  O resumo 
pode ser de três tipos: indicativo ou descritivo: no qual demonstra as partes 
mais importantes do trabalho, mas sem dispensar a leitura do texto comple-
to; informativo ou analítico: expondo objetivos, métodos e resultados, o que 
permite dispensar a leitura do texto completo; crítico ou resenha: redigido 
por especialistas no assunto fazendo uma análise crítica sobre o documento. 
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Fique atento ao escrever um resumo: 

• Seja conciso e escreva apenas os pontos essenciais do texto; 

• Certifique-se do número de palavras permitido nas regras do 
periódico; 

• Siga os passos: expor objetivos; descrever os métodos; resumir os 
resultados; evidenciar as conclusões; 

• Seu resumo deve responder as seguintes perguntas: 

• O que o autor fez? Como o fez? 

• Quais os principais resultados? 

• Qual a importância e o alcance das conclusões? 

• Atraia a atenção e estimule a curiosidade do leitor para que o artigo 
seja lido na totalidade. 

1.3 Palavras-chave 
Descritores (ou palavras-chave) são termos ou frases representativas 

dos assuntos tratados no artigo, apresentados em uma relação de até sete 
palavras, e que aparecem obrigatoriamente depois do resumo, precedidos da 
expressão “palavras-chave”. 

São palavras objetivamente relacionadas ao trabalho, que identifi-
cam o tema central de forma direta, sendo fundamentais para a perfeita 
indexação do trabalho em relação ao tema abordado. Recomenda-se a utili-
zação dos descritores em Ciências da saúde (DeCS), o qual foi desenvolvido 
a partir do MesH – Medical Subject Headings da U.S. National Library of 
Medicine - que é o vocabulário utilizado para a indexação na base de dados 
MEDLINE. O vocabulário DeCS contém a terminologia padrão em ciên-
cias da saúde, em português, espanhol e inglês, utilizada para indexação e 
navegação nas fontes de informação da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 
A sua utilização possibilita acesso à terminologia de uso universal para pes-
quisa, proporcionando uma forma consistente e única para a recuperação 
da informação independentemente do idioma. Em geral são utilizadas três a 
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cinco palavras-chave, sendo frequentemente inferiores a sete na maioria dos 
periódicos. 

Como localizar palavras-chave? 

O acesso ao DeCS pode ser feito por meio da internet pelo sítio 
(website) da Biblioteca Virtual em Saúde (www.bireme.br). Na página prin-
cipal selecione DeCS- terminologia em saúde (http://decs. bvs.br/) e depois 
“consulta ao DeCS”. A consulta ao DeCS deve ser iniciada pela escolha 
do idioma dos termos para pesquisa. Normalmente, aparece o português 
como idioma pré-selecionado. No entanto, sempre aparece o termo nos três 
idiomas (português, espanhol e inglês) ao se fazer a busca do descritor. A 
consulta permite a busca por termo exato ou por palavra dentro de uma 
expressão. Exemplo: qual seria o descritor para “dor de cabeça”? Na mostra 
do termo “dor de cabeça” verifica-se o termo nos três idiomas (Cefaleia/Ce-
falea/Headache), sinônimos, definição, notas de indexação e qualificadores 
de aspectos que se aplicam ao descritor. 

A busca a partir dos índices permite ampliar o conhecimento do 
vocabulário e o âmbito da pesquisa. Por meio do índice “permutado” ocorre 
a busca por palavra ou raiz de palavra contida nos descritores. Por exemplo, 
ao pesquisar “infarto” será disponibilizada uma lista contendo todos os ter-
mos que possuem a palavra ou a raiz da palavra. Já na pesquisa por meio do 
índice “hierárquico”, todos os termos que possuem outros descritores mais 
específicos   apresentam-se seguidos de um sinal de adição para informar que 
podem ser vistas categorias ou famílias de termos mais específicos. Esse tipo 
de pesquisa é recomendado quando se quer ampliar o conteúdo do termo 
procurado. 
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2 TEXTO

Os elementos textuais que compõem o artigo científico dividem-se 
em: introdução, desenvolvimento (metodologia, resultados e discussão) e 
conclusão. 

2.1 Introdução
A introdução expõe o tema do artigo, relaciona-o com a literatura 

consultada, apresenta os objetivos e a finalidade do trabalho. Trata-se do 
elemento explicativo do autor para o leitor. É a apresentação do problema, 
sua natureza, os motivos que sugeriram o estudo, a importância e a oportu-
nidade de estudar o tema; ou seja, estabelece o propósito da pesquisa e do 
trabalho. Deve trazer informações claras, sem rodeios, de modo a colocar o 
leitor interessado no estudo, motivando-o a prosseguir com a leitura. Três 
perguntas devem ser respondidas nesta seção: o que o autor tentou fazer? Por 
que tentou fazer? Para que tentou fazer? Admite-se que o último parágrafo 
desta parte traga o objetivo da pesquisa de forma explícita e textual, neste 
caso não sendo necessária uma seção “objetivo”. 

A construção do texto da introdução pode ser idealizada como a 
figura de um triângulo invertido, em que o topo significa a ideia geral do tra-
balho, o contexto no qual foi produzido, e em seguida, vêm as informações 
mais específicas sobre o assunto a ser tratado.  Deve conter os componentes 
mínimos necessários expressos em até 15 parágrafos e trazer a informação de 
fundo que conduz à justificativa para a realização do trabalho, a necessidade 
do estudo, bem como esclarecer as novas informações que o trabalho pode 
oferecer. Faz uma breve revisão da literatura pertinente ao assunto, sendo 
fundamental ater-se ao tema (o estudo das pesquisas anteriores é conside-
rado imprescindível e básica para iniciar-se um trabalho, sendo o caráter 
cumulativo do conhecimento, parte essencial de qualquer trabalho de pes-
quisa, pois não faz sentido iniciar uma nova pesquisa sem estabelecer de 
antemão aquilo que já se sabe e quais as questões principais em aberto a 
respeito do tema abordado). As citações bibliográficas devem ser convenien-
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temente referenciadas na seção referências. O texto é geralmente finalizado 
estabelecendo o objetivo do estudo e eventualmente a hipótese. 

O objetivo da pesquisa pode ser firmado mais facilmente caso res-
ponda à pergunta: qual é a sua dúvida (questão científica) em relação ao 
tema de sua pesquisa? Este deve ser inteligível e direto, sendo sua definição 
o cerne da formulação de um experimento científico. Preferencialmente um 
ou dois, correspondendo a cada objetivo uma ou mais conclusões do tra-
balho científico. É talvez a etapa mais delicada da elaboração do projeto de 
pesquisa. 

Como um exemplo de exercício para se aferir a qualidade de um tex-
to introdutório, pode-se fazer um exame rápido. Exclua o objetivo do estudo 
e peça a um leitor que lhe diga: qual é o objetivo deste trabalho? Se o leitor 
explicar sem a sua ajuda, significa que você se expressou convenientemen-
te. Textos de revisões bibliográficas geralmente não devem ser colocados na 
introdução pelo fato de não acrescentarem nenhum atributo. A introdução 
deve ser concisa e objetiva, podendo ser inspirada em modelos de revistas 
internacionais de grande fator de impacto. 

Assim, pense no que não deve faltar na introdução:

Apresentação do problema e sua natureza; 

• Os motivos do estudo; 

• A importância e oportunidade de estudar o tema; 

• Argumentos para justificar o estudo; 

• Revisão da literatura; 

• O objetivo da pesquisa. 
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2.2 Desenvolvimento

O desenvolvimento ou corpo do trabalho, como parte principal e 
mais extensa do artigo, visa expor as principais ideias. É, em essência, a fun-
damentação lógica do trabalho. 

Dependendo do assunto tratado, existe a necessidade de se subdivi-
dir o desenvolvimento em três seções: metodologia, resultados e discussão. 

2.2.1 Metodologia
Nessa seção ocorre a descrição precisa dos métodos, materiais, técni-

cas e equipamentos utilizados no trabalho científico. Deve permitir a repe-
tição do experimento ou estudo com a mesma exatidão por outros pesqui-
sadores. O trabalho deverá ser acompanhado da aprovação da Comissão de 
Ética da instituição onde foi realizado. 

Metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos utilizados para 
a condução da pesquisa e deve ser apresentada na sequência cronológica em 
que o trabalho foi conduzido. O termo pode ser substituído por outros, tais 
como: “materiais e métodos”, quando compreende o instrumental emprega-
do e a descrição das técnicas adotadas; “Casuística e métodos” ou “pacientes 
e métodos”, quando o trabalho é baseado em pesquisa envolvendo seres 
humanos. Caso o protocolo utilizado na pesquisa seja complicado de ser en-
tendido, pode-se utilizar diagramas, tabelas e fluxogramas para uma melhor 
apresentação do assunto tratado. Não se colocam resultados nessa seção, mas 
alguns resultados preliminares de outras pesquisas que foram essenciais para 
o seu modelo, devem ser informados.              

Nessa parte do trabalho científico há relato detalhado, porém com a 
concisão possível, de todo o experimento, referindo-se às definições utiliza-
das, critérios de inclusão e de exclusão, variáveis analisadas, testes estatísticos, 
pacientes ou animais utilizados, controles, equipamentos, medicamentos e 
doses, entre outros dados. O tempo verbal deve ser no passado.  As unidades 
de medida devem seguir o Sistema Internacional de Unidades disponível no 
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site do “Bureau International des Poids et Mesures” (www.bipm.org), no qual 
relata as seguintes unidades internacionais, como exemplos: comprimento 
(metro), massa (kilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampere), 
temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de substância (mol) e in-
tensidade luminosa (candela). 

O método científico é um processo pelo qual se busca conectar ob-
servações e teorias. Neste processo, hipóteses conceituais, mais amplas, são 
reescritas sob a forma de hipóteses operacionais, passíveis de serem mensu-
radas. A teoria que gerou a hipótese conceitual é então confrontada com os 
dados obtidos na investigação. O processo pelo qual as hipóteses conceituais 
são transformadas em hipóteses operacionais é intermediado pelos desenhos 
de estudos. Esses desenhos têm em comum a observação sistemática dos 
fenômenos de interesse, o uso da teoria e dos métodos estatísticos para ana-
lisar os dados e interpretar os achados, e a comparação entre grupos com o 
objetivo de identificar associações estatísticas entre variáveis. 

Os tipos de pesquisa científica são variados e foram apresentados em 
outra seção. Mas gostaríamos de abordar os estudos prospectivos e retros-
pectivos na área da saúde, termos que se referem à relação cronológica entre 
a mensuração da exposição e da doença e a ocorrência de ambos os fenôme-
nos. No estudo prospectivo, chamado também de concorrente, exposição e 
doença são mensuradas no curso da investigação. O pesquisador vai analisar 
algo que ainda não aconteceu. Assim a mensuração se dá simultaneamente 
à ocorrência desses fenômenos. Já no estudo retrospectivo, a exposição e a 
doença são mensuradas após já terem ocorrido, por meio de relato ou regis-
tros; o pesquisador avalia algo que já aconteceu. A importância desta carac-
terística de temporalidade está na avaliação da qualidade do dado colhido, 
que tende a ser melhor nos estudos concorrentes. Estudos prospectivos cos-
tumam ser mais caros, mais demorados e mais difíceis de serem realizados, 
mas os dados colhidos tendem a ser mais confiáveis e há menor chance de 
ocorrer viés. Pesquisadores geralmente concordam que a metodologia é a 
parte mais fácil de escrever, porque os métodos estão nítidos na mente do 
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autor. Portanto, é um bom caminho começar a escrever a redação do artigo 
pela metodologia utilizada. 

Os principais aspectos da metodologia seriam: 

• Relato detalhado, porém conciso, de todo o experimento/pesquisa; 

• Especificar as definições utilizadas; 

• Determinar critérios de inclusão/exclusão; 

• Especificar as variáveis analisadas; 

• Especificar os testes estatísticos. 

2.2.2 Resultados
Resultados são os dados encontrados na pesquisa, apresentados sem 

ou com mínima interpretação, de forma clara, concisa e lógica, significantes 
estatisticamente ou não, independentemente se os dados são negativos ou 
positivos. Para isso pode-se utilizar texto, tabelas, figuras (gráficos, desenhos, 
fotos, esquemas). Nos trabalhos em que os resultados são apresentados em 
forma de figuras e de tabelas, não deve haver texto que repita a informação 
que já está sendo repassada por essa forma. 

As tabelas são utilizadas mais em pesquisas descritivas, nas quais a 
apresentação de dados numéricos precisos tem relevância para aquele traba-
lho. Não se usa para comparar resultados. 

As figuras são uma forma bastante objetiva e clara de comparação, 
elas devem ser fidedignas aos resultados estatísticos, destacando aqueles mais 
importantes, sendo os gráficos ideais para comparação, uma vez que a for-
ma de demonstrar os dados é visualmente mais fácil de identificar o que está 
querendo ser transmitido. As cores podem acompanhar as características do 
gráfico, por exemplo, utilizando a cor preta para representar o grupo “caso” e a 
cor branca para o grupo “controle”. Evite colocar siglas que não fazem sentido. 

O tempo verbal deve ser no passado. Como em qualquer outra parte 
do texto, principalmente nessa seção do artigo científico, não é admitido qual-
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quer erro de digitação, de cálculo ou de estatística. Se houver discrepância de 
números haverá perda de credibilidade do autor e pouca chance de publicação. 

O autor deve fornecer os resultados a partir do que foi descrito na 
metodologia. O artigo não pode conter resultados que não foram mencio-
nados nos dados de “material (casuística) e método”. A estruturação do texto 
deve obedecer à ordem de procedimentos relatados na metodologia, respon-
dendo às questões: “o que eu encontrei? ”; “o que eu encontrei que não era 
esperado de ser encontrado? (Contradição à hipótese) ”. Os resultados nega-
tivos devem ser relatados se representarem informação importante. Muitas 
descobertas científicas foram traçadas a partir de pesquisas com “resultados 
ruins”, vislumbrando-se outros caminhos, outras hipóteses. 

Deve haver correspondência entre o texto e as tabelas e figuras apre-
sentadas, se permitido pelo periódico com mínimas explicações, sem que 
haja qualquer discussão nessa seção. Todavia, cuidado para não haver con-
cisão extrema nessa etapa do texto. Se o editor do artigo não compreender 
os resultados do trabalho, a contribuição do autor para a ciência poderá ser 
perdida, não ocorrendo autorização para a publicação do artigo. 

Salientamos os principais aspectos dessa seção: 

• Relate todos os resultados, positivos ou negativos (se importantes); 

• Escreva de forma clara, concisa e lógica; 

• Use textos, tabelas, gráficos e fotografias; 

• Lembre-se: não são admitidos erros de digitação, cálculo ou estatístico. 

2.2.3 Discussão
Restringe-se aos resultados do trabalho e ao confronto com dados 

encontrados na literatura. É a seção mais “livre” do trabalho, no sentido 
de permitir esclarecimentos, trazer informações relevantes e realizar análise 
crítica do trabalho e da literatura relacionada à pesquisa. 

Utiliza-se argumentação sólida, com sequência lógica de raciocínio, 
priorizando questões para as quais o autor tenha encontrado respostas ou 
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que requeiram a realização de pesquisas adicionais. É importante que o que 
for escrito nessa seção se apoie firmemente nas evidências apresentadas na 
seção “resultados”. Refira aos resultados do trabalho para dar suporte às afir-
mações. Não devem ser discutidos dados que não constem dos resultados do 
estudo nem da literatura pertinente. Tenha certeza de que houve referência 
aos objetivos do trabalho e discussão da significância dos resultados obtidos. 
Explane sobre a importância da conclusão do estudo e sua aplicabilidade 
prática ou a necessidade de futuras pesquisas. 

O tempo verbal no passado deve ser utilizado quando se referir ao 
seu estudo atual (pois já foram executados os experimentos quando você está 
escrevendo sobre ele) e o tempo verbal no presente, quando se referir aos tra-
balhos da literatura, caso se admita que o conteúdo seja verdadeiro até hoje. 

Uma boa opção é a utilização da técnica oposição x progressão. Na 
oposição utilizam-se aspectos que se opõem, confrontando-os e integran-
do-os; enquanto na progressão, relacionam-se elementos encadeados em se-
quência lógica, com evidente relação entre um elemento e seu antecedente. 
Assim, ocorrerão esclarecimentos sobre similaridades e diferenças com os 
resultados de estudos prévios. 

Para muitos autores, escrever a discussão é a parte mais difícil do 
artigo científico, pois o pesquisador deve expressar o seu ponto de vista. 
Muitos editores rejeitam a publicação do artigo, quando percebem uma dis-
cussão empobrecida. O segredo para uma boa discussão é manter a redação 
com credibilidade, convencendo o leitor. Isso pode ser alcançado de maneira 
positiva, quando o autor expressa suas próprias limitações, e de modo cons-
trutivo, quando discute o que ele acredita ser as limitações dos outros. O 
autor deve interpretar os resultados sem repeti-los exaustivamente. 

Uma das causas de negação de artigos em periódicos internacionais 
é escrever uma discussão extensa demais ou curta demais. Escreva o essen-
cial, aquilo que está em sua pesquisa baseado em dados da literatura. Dessa 
maneira é algo mais difícil de ser negado. 
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Destacamos os principais aspectos dessa seção: 

• Seguir uma forma coerente e organizada de exposição; 

• Dimensionar a qualidade e a originalidade dos resultados como con-
tribuição ao debate científico; 

• Comparar a interpretação e os resultados obtidos com aqueles da 
literatura, suas concordâncias e discordâncias; 

• Indicar qualquer exceção ou falta de coerência e evidenciar os aspec-
tos duvidosos, delimitando os aspectos não resolvidos; 

• Resumir as provas para conclusão, estabelecendo o nexo entre essa 
conclusão e o objetivo do estudo; 

• Discutir os resultados em função da hipótese inicial e mostrar as 
imperfeições dessa hipótese; 

• Discutir as implicações teóricas dos resultados obtidos, assim como 
as possíveis aplicações práticas; 

• Estabelecer de forma clara e precisa a conclusão sobre o significado 
do trabalho. 

2.3 Conclusão 
A conclusão destaca os resultados obtidos na pesquisa ou estudo. 

Nesta seção deve-se enumerar de forma concisa as suas deduções lógicas, 
sempre partindo do objetivo da pesquisa, utilizando-se somente de conclu-
sões fundamentadas nos resultados do trabalho e não aquelas resultantes 
da literatura ou da experiência pessoal sobre o assunto. Deve ser redigida 
utilizando-se o tempo verbal no passado, de forma breve. 

A pesquisa científica é um processo contínuo, no qual os estudos 
com alguma conclusão negativa são tão relevantes quanto os estudos posi-
tivos. Trata-se de uma seção eventualmente difícil de ser convenientemente 
relatada, que deve estar direta e obrigatoriamente relacionada ao objetivo 
do estudo (sugere-se, por exemplo, a cada objetivo corresponder uma con-
clusão), admitindo no final formular-se nova hipótese para outros estudos. 
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Um equívoco comum nesta seção é relatar apenas dados dos resultados, sem 
definir o desfecho, a terminação. 

Deve-se extrair, baseado nos objetivos e nos resultados encontrados, 
a finalização do trabalho. Para que a conclusão seja impactante, é preciso 
que a escrita tenha clareza na informação e que deixe uma mensagem mar-
cante para o leitor. 

Desta forma, tenha atenção aos principais aspectos: 

• Enumerar de forma concisa as suas deduções lógicas, partindo do 
objetivo e dos resultados; 

• Escrever somente conclusões fundamentadas nos resultados do seu 
trabalho; 

• Nunca fazer uso de conclusões baseadas em experiências pessoais ou 
em resultados da literatura; 

• Para cada objetivo deve haver uma conclusão. 

3 PÓS-TEXTO

O pós-texto diz respeito à última parte da estrutura do trabalho 
científico. Contém referências, apêndices e anexos. 

3.1 Referências
Essa parte do trabalho científico é o conjunto padronizado de ele-

mentos que permitem a identificação de um documento no todo ou em 
parte. As referências constituem uma lista ordenada dos documentos citados 
pelo autor no texto. Todos os documentos mencionados no artigo devem, 
obrigatoriamente, figurar na lista de referências. Outros documentos lidos 
para enriquecer o conhecimento do autor, porém não citados, podem ser 
referenciados em outras listas denominadas “bibliografia recomendada”, 
“documentos consultados” ou “obras consultadas”, as quais devem figurar 
logo após a lista de referências. Documentos utilizados como suporte para 
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elaboração do artigo, como dicionários gerais e normas de apresentação, 
entre outros, não devem ser referenciados. 

O formato da lista de referências varia entre os periódicos. Assim, 
ao preparar um artigo científico, escolha uma publicação em seu campo 
de interesse e siga o formato definido. É fundamental conhecer e seguir as 
regras individualizadas. Aqui se incluem as normas para as tabelas, figuras e 
características gerais de todo o texto, como espaçamento, tamanho do papel, 
margens, numeração, método de envio do trabalho etc. Sugere-se que ao ini-
ciar o texto o autor obtenha as informações diretamente no site do periódico 
que tenha interesse em publicar a pesquisa. As recomendações devem ser 
rigorosamente obedecidas, caso contrário, a publicação poderá ser negada. 

Citação no texto é a menção de informação colhida em outra fonte. 
Pode ser do tipo direta (também chamada literal ou textual), que correspon-
de à transcrição literal de textos de outros autores, reproduzida exatamente 
como consta do original. Deve ser sempre colocada entre aspas ou em itá-
lico. Pode ser do tipo indireta (ou livre), quando há reprodução de ideias 
e informações sem transcrever as palavras do autor citado. Nesse caso, não 
há necessidade de nenhum destaque ou aspas. No caso de citação inserida 
em outra citação, isto é, citação direta ou indireta de um texto em que não 
se teve acesso ao original, que sempre que possível deve ser evitada, cite o 
sobrenome do autor do documento não consultado, seguido das expressões: 
“citado por”, “apud”, “conforme” ou “segundo”, e o sobrenome do autor do 
documento efetivamente consultado. 

A cada citação colocada no texto do artigo científico vai sendo ela-
borada uma lista de referências. Se a fonte do documento for a internet, 
constar os dados usados para os documentos convencionais, e adicionar os 
dados específicos que possibilitem sua localização e recuperação, como por 
exemplo, o endereço eletrônico. 

Há basicamente três formas ou sistemas de citação no texto: 
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1. Autor-data = sobrenome-ano = sistema de Harvard: cita-se o últi-
mo sobrenome do autor, seguido do ano da publicação, tudo entre 
parênteses. Se há dois autores, ambos são citados; se três ou mais, 
cita-se o primeiro autor acrescido da expressão “et al.” 

2. Numérico-alfabético: consiste em citar os trabalhos referidos no tex-
to por meio de números. 

Estes números correspondem na seção “referências” aos trabalhos 
ordenados alfabeticamente, pelo sobrenome do 1° autor. É uma variação do 
sistema autor-data. A lista alfabética facilita a localização dos trabalhos cita-
dos, além dos números economizarem espaço no corpo do texto. Mas tem 
como desvantagem a alteração na numeração da lista toda vez que entrar ou 
sair uma nova referência bibliográfica. 

3. Citação em sequência = sistema por ordem de citação = numérico 
sequencial = citação por número = sistema de Vancouver: a indica-
ção da numeração corresponde à ordem em que os trabalhos vão 
sendo citados no texto, e listados nessa mesma ordem na seção “re-
ferências”. É atualmente recomendado pelo International Comm-
mittee of Medical Journal Editors e constitui-se no modelo padrão da 
maioria dos periódicos. 

Como referido, o ideal é sempre consultar o periódico de interesse e 
seguir o sistema exigido para a publicação do artigo. Consulte as formas de 
citação em sítios (websites) específicos, pois poderá haver mudanças ao longo 
do tempo. Quando necessário, consulte a Associação Brasileira de Normas 
técnicas - ABNT (www.abnt.org.br) ou o “International Commmittee of Me-
dical Journal Editors” (http://www.icmje.org). 
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3.2 Apêndices 
Apêndices são os textos elaborados pelo autor a fim de complemen-

tar sua argumentação, podendo conter tabelas, quadros, gráficos estatísticos, 
gravuras ou cronogramas.  Anexos são documentos não elaborados pelo au-
tor que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como ma-
pas, leis, estatutos, entre outros. 

Os apêndices devem aparecer após as referências e os anexos após os 
apêndices. São materiais complementares ao texto que só devem ser inclu-
ídos quando forem imprescindíveis à compreensão. Nem todo artigo traz 
apêndices e anexos, pois são optativos. Podem ser colocados dados ilustrati-
vos e esclarecedores que, por alguma razão, não ficaram contidos no texto. 

Assim exposto, em relação ao texto para publicação e seguidas as 
normas referidas, o pesquisador há de se ater aos critérios dos revisores dos 
periódicos para aumentar as possibilidades de aceite do seu texto. Em outras 
palavras, apresentaremos uma rotina de análise de um artigo na visão do 
revisor. Em linhas gerais, comentamos também prática de leitura inicial de 
um texto científico:

a) observar atentamente o título, o autor e a instituição onde foi 
realizado, o número de citações e o fator de impacto da revista são as 
características que primeiramente devem ser analisadas;

b) daí analisa-se o resumo, que é extremamente importante, pois 
deve conter os dados essenciais da pesquisa, como a justificativa, 
uma hipótese clara, como o estudo foi desenvolvido, os principais 
achados e as conclusões. Se o autor não for capaz de construir um 
ótimo resumo, provavelmente também não caprichou na pesquisa e 
no texto geral. 

c) observar agora a metodologia, o desenho da pesquisa. Caso encontre 
problemas na amostragem, nos testes estatísticos, no delineamento 
segundo o objetivo, por exemplo, não prossiga na leitura completa do 
texto. Medidas da força de associação e delineamento metodológico 
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devem seguir diretrizes preestabelecidas para que a acurácia do 
artigo seja alta, e tenha realmente um resultado aplicável. E para 
essa estatística o cálculo amostral deve ser suficiente para provar os 
resultados, sendo utilizados diversos testes, como Qui-Quadrado, 
testes condicionais, testes não paramétricos (Wilcoxon ou Kruskal-
Wallis), teste T, entre outros.  Qual é o impacto estatístico? Na área 
da saúde, analisando o Risco Relativo, temos o quão impactante 
aquela exposição é sobre o desfecho, mostrando assim uma grande 
capacidade de confirmação daquela hipótese, ou não. E para se testar 
tudo isso, o estudo deve ser biologicamente e fisiopatologicamente 
plausível de ser executado, senão de nada adianta o extenso trabalho 
de elaboração. 

A introdução e a discussão do artigo são seções onde o autor pode 
tentar nos convencer do que ele está apresentando, o que pode configurar 
um “viés de confirmação”, que é uma tendência do ser humano. 

Uma ferramenta para avaliação de um artigo é o acrônimo PICOTS, 
em que as características devem ser adequadas: 

P- População estudada, características clínicas; 

I- Intervenção terapêutica utilizada nos estudos; 

C- Comparação com placebo, grupo controle; 

O- Outcome, ou seja, desfecho. Verificar se é clínico ou substitutivo; 

T- Tempo de seguimento; 

S- Study, delineamento do estudo. 

Por fim, o pesquisador deve ter realizado uma completa revisão bi-
bliográfica para verificar se seu estudo possui bases em outros estudos, con-
cordando ou discordando daquela sua hipótese. 
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4 ALGUNS ASPECTOS SOBRE O QUESTIONÁRIO VALIDADO 

De forma a complementar essa seção, apresentamos detalhes sobre 
uma das ferramenta de pesquisa de alto valor para o pesquisador. 

O questionário é um importante instrumento de coleta de dados 
que o pesquisador pode utilizar na sua pesquisa. Elaborar um questionário e 
validá-lo é uma tarefa difícil, mas poderá acontecer. 

Um questionário validado é aquele que apresenta uma boa acurá-
cia em que a medida representa o fenômeno de interesse, e está atrelado a 
três aspectos que Pasquali retrata: validade de constructo ou de conceito: “a 
característica de um teste enquanto mensuração de um atributo ou qualida-
de, o qual não tenha sido definido operacionalmente”; validade de critério: 
“consiste no grau de eficácia que ele tem em predizer um desempenho espe-
cífico de um sujeito” e validade de conteúdo: “consiste em verificar se o teste 
constitui uma amostra representativa de um universo finito de comporta-
mentos (domínio)”. Assim um questionário validado tem mais impacto e 
fidedignidade naquilo que ele vai representar em uma pesquisa, pelo fato 
dele passar por um processo de análise. Esse tipo de questionário pode estar 
disponível na internet para mais de um pesquisador poder utilizar e apli-
car nas diversas pesquisas conforme seu enfoque. Como exemplo, temos o 
questionário QLQ-C30-V3 da Organização Mundial de Saúde, que analisa 
a qualidade de vida de indivíduos. 

O primeiro passo é realizar uma revisão na literatura sobre o assunto 
e sobre possíveis questionários validados relacionados ao tema. Assim, se 
houver a elaboração de um novo questionário, deve haver um questionário 
piloto para verificar se as informações coletadas realmente são confiáveis e/
ou conferem em relação à pesquisa. O conteúdo, adequação da linguagem 
para o entrevistado, qualidade das perguntas, são aspectos que o pesquisador 
deve ter atenção. 

A tradução de questionários não é um trabalho mecânico. Deve le-
var em consideração o contexto no qual ele foi elaborado, os objetivos e o 
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significado cultural que o idioma carrega.  A validade de um questionário 
deve ter algumas características como simplicidade e viabilidade, confiabili-
dade e precisão nas palavras, adequado para o problema no qual será utiliza-
do, reflete uma teoria fundamental ou um conceito a ser medido e ser capaz 
de medir a mudança da variável. 

Os tipos e questões podem variar. O questionário estruturado é 
quando há as mesmas perguntas para as pessoas, utilizado mais em contexto 
epidemiológico. Já o questionário não estruturado não segue as mesmas per-
guntas para todos os participantes, e é mais utilizado em contexto clínico. 
Questões abertas podem existir, dando a liberdade para o entrevistado res-
ponder da maneira que quiser, entretanto, o pesquisador terá mais trabalho 
para analisar os dados e para atribuir códigos. 

A clareza de um questionário tem impacto significativo na coleta dos 
dados, dessa forma, o espaçamento, a fonte e seu tamanho, e a objetividade 
são relevantes para que, assim, se tenha um bom layout facilitando o enten-
dimento e rapidez na sua aplicação. 

Há dois modos de aplicação do questionário:

a) Auto-administrativo: no qual a própria pessoa o preenche, sendo 
mais barato pelo fato de não precisar de alguém treinado para aplicar, 
abrange uma área geográfica maior e possui menos efeito do viés 
de informação do entrevistador, entretanto, muitos participantes 
podem não responder por falta de motivação; 

b) Questionário administrado pelo entrevistador: no qual o 
entrevistador lê as questões para cada indivíduo, motivando a 
pessoa a responder por poder explicar e esclarecer dúvidas sobre as 
perguntas e sobre a pesquisa em si, é o melhor método para coletar 
dados em estudos epidemiológicos. 

Assim, a elaboração de um questionário demanda uma série de crité-
rios que devem ser seguidos de acordo com cada pesquisa, estabelecendo uma 
relação de segurança e confiança nos dados coletados para a análise estatística. 
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1 ASPECTOS GERAIS

A pesquisa científica visa, em última instância, à aquisição de novos 
conhecimentos que precisam ser difundidos e transmitidos à comunidade 
científica mundial. A divulgação das novas informações, ao longo dos anos, 
se fez de diferentes modos. Entre eles, é oportuno recordar que, na Idade 
Média, o uso de cartas tornou-se a alternativa preferencial e segura entre os 
pesquisadores. O temor de que as novas descobertas pudessem contrariar 
dogmas eclesiásticos contribuiu para a difusão dessa forma específica de co-
municação científica. 

As revistas ou periódicos modernos, sejam escritos ou eletrônicos, 
originam-se dessas antigas cartas, acrescidas de regulamentações gerais e es-
pecíficas a cada veículo de comunicação. É atribuída a Henry Oldenburg 
(1617-1677), a primeira tentativa de normatizar a redação científica. Já no 
século XIX, os trabalhos científicos de Pasteur (1822-1895) apresentavam 
claramente o formato de artigo IMRED (Introdução, Materiais e Méto-
do, Resultados e Discussão), padrão que permanece até hoje. As diretrizes 
uniformizaram os trabalhos científicos e permitiram o desenvolvimento de 
uma sequência didática e lógica, tanto para o leitor quanto para os editores 
e revisores. 
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A preocupação com a qualidade da escrita científica é razão de cres-
cente debate na comunidade científica, nas universidades e congressos na-
cionais e internacionais. Nesse contexto, o entendimento das diretrizes da 
redação é útil não só para facilitar a produção e transmissão dos manuscritos, 
mas também para obtenção da concisão e abrangência de seu conteúdo nos 
padrões atuais de publicação, onde o espaço do texto final tem alto valor. 

A redação científica apresenta características que a diferenciam de 
todas as demais. A primeira delas, claro, refere-se ao objetivo. Um texto 
científico não pretende divertir ou distrair. 

Sua intenção é transmitir e divulgar as descobertas ou ideias para outros 
cientistas (comunicação científica primária). Na comunicação científica secun-
dária, ou divulgação científica, o pesquisador escreve para a população leiga. 
Nos dias atuais, apenas o primeiro tipo tem sido considerado um texto cientí-
fico. A comunicação primária é representada pelas teses, monografias, papers, 
artigos científicos e resenhas publicadas em revistas especializadas. A divulgação 
científica é representada pelos artigos publicados em jornais e revistas populares. 

A redação científica apresenta características formais fáceis de serem 
percebidas, como a utilização do argumento da autoridade, isto é, cada in-
formação relevante deve ser validada ou referendada por outra autoridade 
no assunto pesquisado. Essa é a razão pela qual os textos científicos têm 
tantas citações e um setor específico destinado à ordenação das referências 
bibliográficas. A segunda característica é a linguagem unívoca, ou seja, cada 
palavra utilizada deve ter único sentido, ser denotativa e esclarecedora para 
se evitar ambiguidade de interpretação. O que se deseja é que cada leitor 
que tenha acesso ao manuscrito o interprete da mesma maneira; ao contrá-
rio da literatura, que busca a linguagem plurívoca e conotativa, permitindo 
aos leitores diferentes interpretações. No texto científico, a possibilidade de 
subjetividade interpretativa torna-se um pecado. 

Portanto, o texto científico se preocupa com o rigor no uso das pa-
lavras. Evita-se o uso de metáforas que possibilitem ambiguidade. Reco-
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menda-se que as frases sejam curtas, dotadas de sujeito, predicado e com-
plemento muito bem definidos. Utiliza-se de palavras simples, conhecidas e, 
no caso de dúvida entre duas, empregue a menor. Evita-se o rebuscamento 
literário para prender o leitor além da informação relevante da pesquisa. 

A facilidade de escrever bons textos pode ser um dom trazido do 
berço; entretanto, um estudante pode e deve aprimorar a redação de seus 
escritos e transmitir ao leitor informações de forma fluida e agradável. Há 
dois focos fundamentais que devem ser cumpridos ao final do texto: a clare-
za e a organização. Com relação à clareza no texto científico, existem cinco 
preceitos fundamentais: 

• Não usar excessivamente o artigo indefinido ou definido; 

• Evitar a união por vírgula e usar conjunções; 

• Não realizar o chamado “efeito conto de fadas”; 

• Não usar “paralelismos”; 

• Utilizar o tempo verbal correto. 

O uso excessivo de artigos indefinidos e definidos em frases do texto 
científico o torna “poluído” e compromete a fluidez da leitura. Observe os 
exemplos a seguir: 

• O paciente apresentou um tumor de pele, que necessitou de uma 
biópsia para que o patologista estabelecesse um diagnóstico. (1) 

• O paciente apresentou tumor de pele, que necessitou biópsia para 
que o patologista estabelecesse diagnóstico. (2) Este contempla todas 
as características descritas e representa a forma adequada de redação. 

A união por vírgula consiste em unir duas orações principais por 
meio de vírgula em vez de uni-las por conjunção. Este hábito deve ser evi-
tado por ser um potencial gerador de textos obscuros ou de ambiguidade. 
Alternativamente, as orações principais podem ser separadas por um ponto, 
como no exemplo a seguir, extraído da obra “A DISSERTAÇÃO CLARA 
E ORGANIZADA” (2007), que doravante utilizaremos como referência.  
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“Em 1937, num jornal local, começa a publicar em folhetins A Solidão, sua 
primeira peça teatral, encenada no Teatro Dom Pedro II em junho de 1939, 
foi escrita especialmente para a comemoração do bicentenário da cidade”. 

A sentença, corretamente pontuada proporciona maior clareza: “Em 
1937, num jornal local, começa a publicar em folhetins A Solidão. Sua pri-
meira peça teatral, encenada no Teatro Dom Pedro II em junho de 1939, 
foi escrita especialmente para a comemoração do bicentenário da cidade”.

O terceiro preceito de clareza dos textos científicos é evitar o “efeito 
conto de fadas”, desenvolvido por Williams (2000). Observe as duas senten-
ças a seguir:

Uma vez, quando um passeio através da flores-
ta estava sendo dado por parte de Chapeuzinho 
Vermelho, o surgimento do Lobo Mau ocorreu, 
causando susto em Chapeuzinho Vermelho. (1) 

Uma vez, Chapeuzinho Vermelho estava passe-
ando na floresta quando o Lobo Mau surgiu e a 
assustou. (2) 

É bastante provável que você tenha preferido a sentença (2). Por quê? 
É uma frase mais simples, o sujeito gramatical da oração coincide com o per-
sonagem da história e os verbos da oração coincidem com as ações da história. 

O quarto preceito refere-se ao paralelismo. Ele pode ser mais bem 
entendido por meio do exemplo da propriedade distributiva da soma, que 
garante a igualdade 3a+3b+3c = 3(a+b+c). A mesma estrutura deve ser utili-
zada na construção das sentenças do texto científico. Considere o exemplo: 
“A poluição está aumentando nos rios, está aumentando nos lagos e está 
aumentando nos mares.” (1) 
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Note como o texto fica enfadonho e cansativo de ser lido devido à 
repetição da locução “está aumentando nos”, que pode ser colocada em evi-
dência: “A poluição está aumentando nos rios, lagos e mares.” (2) 

O último preceito refere-se ao tempo verbal: presente ou passado? 
Tem-se como regra que os tempos verbais não devam ser uniformizados por-
que eles não carregam apenas conotação cronológica, mas também ação do 
sujeito. O presente do indicativo é empregado também para expressar ações 
válidas e consagradas pelo tempo, como: “A luz se propaga a uma velocidade 
de trezentos mil quilômetros por segundo.” 

Por sua vez, o pretérito perfeito do indicativo, ao denotar uma ação 
já finalizada é associado a experimentos realizados, medições, observações, 
como: “O veículo se deslocou a uma velocidade média de sessenta quilôme-
tros por hora entre os pontos A e B.” 

Assim, na descrição de procedimentos bem estabelecidos ou de leis 
bem conhecidas, usa-se o presente do indicativo.

Existem três meios de se extraírem células-tronco 
adultas. A mais eficaz é a punção com agulha do 
sangue de cordão umbilical, após o nascimento 
da criança. É um procedimento indolor e que não 
oferece nenhum tipo de risco para a mãe ou para 
o recém-nascido. 

Por outro lado, os relatos de experimentos, realizados pelo autor, devem 
ser expressos no pretérito perfeito do indicativo ou na forma passiva “ser + par-
ticípio”, dependendo se o autor quer que sua própria presença nos experimentos 
seja notada ou não.  A presença do autor é explícita na descrição do experimento. 

Após o ato anestésico, posicionei a paciente em 
posição de litotomia e visualizei o colo através 
de um espéculo. Injetei 2ml do corante no colo 
uterino utilizando uma agulha de raquianestesia. 
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Apliquei a injeção às 3, 6, 9 e 12 horas na muco-
sa e estroma próximo ao tumor. Evitei a injeção 
do corante dentro do tumor sempre que possível 
para diminuir o extravasamento do corante. 

A presença do autor não é explícita na descrição do experimento. 

Após o ato anestésico, a paciente foi posicionada 
em posição de litotomia e o colo foi visualizado 
através de um espéculo. Foi injetado 2ml do co-
rante no colo uterino utilizando--se uma agulha 
de raquianestesia. A injeção foi aplicada às 3, 6, 
9 e 12 horas na mucosa e estroma próximo ao 
tumor. A injeção do corante dentro do  tumor  foi  
evitada  sempre que  possível  para  diminuir  o  
extravasamento  do  corante. 

O texto científico deve proporcionar ao leitor mais que o simples en-
tendimento da mensagem, permitindo também que seja corretamente rece-
bida por meio da leitura e registrada na sua memória semântica (aquela que 
arquiva os conhecimentos gerais) para ser resgatada em momento oportuno. 

Portanto, a organização da mensagem transmitida ao leitor é de ex-
trema importância, porque ela ajuda o cérebro a classificar e a armazenar a 
informação, facilitando assim o seu futuro resgate. Para ilustrar a importância 
da organização na recuperação da informação pelo cérebro, leia as duas sequ-
ências de letras e números a seguir. 

 R 7 T 1 P 4 Q 3 V 2 U 6 S 5

P 1 Q 2 R 3 S 4 T 5 U 6 V 7

Muito provavelmente você conseguiu reproduzir a segunda sequ-
ência, mas não a primeira. A organização imposta à segunda sequência per-
mitiu o armazenamento da informação numa vizinhança do cérebro onde 
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informações anteriores sobre ordenamentos crescente e decrescente de nú-
meros e letras existem. Os oito passos mais importantes na construção de 
um texto organizado e inteligível são: 

1. Escrever, ler, reescrever; 

2. Reler, reescrever; 

3. Reler, reescrever; 

4. Reler, reescrever; 

5. Reler, reescrever; 

6. Reler, reescrever; 

7. Reler, reescrever; 

8. Reler, reescrever. 

A recomendação retrata fielmente o que fazem os bons escritores. A 
leitura repetida de um texto aumenta a percepção do autor sobre possíveis 
erros, inconsistências e falta de clareza. Além disso, é preciso ser humilde, ter 
autocrítica e ser exigente consigo mesmo, sem esquecer que um texto pode 
sempre ser melhorado. Neste contexto, a sentença: “O gênio é composto por 
1% de talento e de 99% de exaustivo trabalho” se adapta ao contexto. Os 
bons textos, de forma semelhante, demandam apenas 1% de inspiração, mas 
99% de árduo trabalho. 

Por fim, uma pesquisa não publicada em nada contribui para o de-
senvolvimento do conhecimento e da ciência. Também impossibilita que 
outros cientistas se utilizem de suas conclusões para reproduzir novos en-
saios clínicos que permitam novas evidências científicas e proposições médi-
cas. Assim, é de suma importância que o texto científico seja bem elaborado, 
tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, para que o leitor lhe dê a 
devida credibilidade. A redação inadequada de uma pesquisa diminui o seu 
valor e pode impedir a publicação. Desta forma, a adequada comunicação 
dos resultados da pesquisa é tão importante quanto os próprios resultados 
obtidos. Escrever é uma das funções do pesquisador, e o bom pesquisador 
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deve escrever não só para ser compreendido, mas também para não ser mal 
interpretado. 

Portanto, tão importante quanto conhecer os princípios do método 
científico é conhecer a forma e o estilo do texto. Neste capítulo serão abor-
dados os passos essenciais na redação de um artigo original de acordo com 
o formato imRed. 

2 TÍTULO 

O título representa a mais sintética versão do artigo científico. Deve 
ser objetivo, preciso e claro, de modo a refletir na íntegra o conteúdo da 
pesquisa. Recomenda-se o emprego do menor número de palavras possíveis 
capazes de manter sua clareza. É a parte do artigo que primeiro despertará o 
interesse de outro pesquisador na sua aquisição e leitura completa. 

O título representa a principal forma de divulgação da pesquisa 
científica. Além disso, combinado às palavras-chave, orienta a indexação do 
artigo nos diferentes bancos de dados. Recomenda-se que o título deva ser 
uma frase curta com elevado poder descritivo. Aconselha-se que seja escrito 
com base nas palavras-chave do Index Medicus, para garantir sua correta 
indexação. Deve-se evitar o uso de palavras não usuais, coloquiais, neologis-
mos, anglicismos e abreviações. 

A precisão é atributo fundamental na comunicação científica, e o 
título a exige em sua plenitude. Considera-se que o mesmo está pronto não 
quando não é possível acrescentar mais nada, mas sim quando nada mais 
pode ser retirado para a plena compreensão do trabalho. Na sua redação, 
recomenda-se iniciá-lo com palavras-chave, evitando-se expressões pouco 
informativas, como: “A propósito de...”, “Considerações sobre”, “Apresen-
tação de uma nova técnica de...”. Tais expressões não acrescentam conteúdo 
ao título, tornando-o desnecessariamente mais longo. 

O objetivo da pesquisa deve estar nele contemplado, de forma con-
densada. A concisão extrema pode fazer com que o conteúdo do texto seja 
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mal informado; entretanto, um título muito extenso indica carência de pre-
cisão. Logo, deve-se tentar ao máximo dosar a medida certa na redação do 
título, condensando o que foi feito na pesquisa e retirando-se tudo o que é 
dispensável. 

Por fim, o título deve indicar qual é o tipo de estudo em questão, quais 
são as principais variáveis e sujeitos utilizados. Algumas expressões podem ser 
usadas para indicar o tipo de estudo: “Efeito de...” ou “Influência de...” indica 
provavelmente estudo experimental; “Relação entre...” aponta para estudo de 
correlação; e palavras que remetem a tempo indicam estudo longitudinal.

3 RESUMO

O resumo representa um elo entre o título do artigo e o texto com-
pleto, sendo obviamente mais conciso que todo o artigo e bem mais deta-
lhado do que somente o título. É também a apresentação sintética do texto 
completo e deve conter os pontos mais importantes para permitir ao leitor 
rápida avaliação de seu conteúdo. Neste sentido, o resumo deve incluir a 
justificativa, hipótese, objetivo, método, principais resultados com dados 
numéricos sem exageros e as principais conclusões da pesquisa. 

Um ótimo resumo permite ao leitor compreender os principais aspec-
tos da pesquisa sem ser necessário recorrer à leitura completa do texto, pelo 
menos inicialmente. Portanto, deve ser construído como uma parte inteligível 
por si só, contendo elementos das principais seções da pesquisa, redigido no 
formato IMRED, como explicaremos a seguir. Assim como no título, para 
que o artigo seja corretamente classificado (indexado), idealmente o resumo 
deve conter palavras-chave ou unitermos retirados do Index Medicus. 

A estratégia na redação do resumo é contemplar maior objetividade, 
precisão, clareza e abrangência com menor número de palavras. É funda-
mental reconhecer que o resumo possibilita a rápida difusão do conteúdo do 
artigo original pelos sistemas eletrônicos de indexação, e que será provavel-
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mente lido logo após o título. Existem serviços de documentação científica e 
bancos de dados que trabalham exclusivamente com os resumos. 

Por tradição é escrito em parágrafo único, com frases organizadas 
seguindo a ordem das seções do artigo. No entanto, há uma tendência em 
estruturar o resumo em quatro ou cinco tópicos, cada um correspondendo 
a uma das seções, a saber: 

• Introdução: representa breve comentário sobre o tema a ser pes-
quisado, incluindo a justificativa e eventual hipótese do estudo; o 
Objetivo, que constitui a principal questão a ser respondida pelo 
estudo, pode vir em seguida, em frase avulsa ou seção específica. Se o 
objetivo já estiver contido no título, eventualmente não é necessário 
ser repetido no resumo. 

• Material/Casuística e Método: apresenta-se resumidamente o mate-
rial ou casuística e o método utilizado para responder ao objetivo. 

• Resultados: são expostos os principais, os mais representativos 
estatisticamente. 

• Discussão: como regra, é quase um consenso que não deve fazer 
parte do resumo. 

• Conclusão: devem ser citadas as principais conclusões da pesquisa, 
tomando o cuidado de não ser uma repetição dos resultados. 

O resumo não deve exceder 250 palavras. Deve ser conciso, em 
linguagem simples e introduzir diretamente o assunto, evitando o uso de 
expressões pouco informativas como: “o autor descreve...”, “o autor encon-
trou...” e “o autor expõe...”. 

As abreviações devem ser evitadas, a não ser que a expressão se repita 
outras vezes no texto. Nesse caso, indica-se a abreviatura entre parênteses 
na primeira vez em que a expressão é citada. O resumo deve ser escrito no 
passado, quando os verbos se referirem ao trabalho em questão, e na terceira 
pessoa do singular. A conclusão apresentada no resumo é escrita no presente. 
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Os periódicos estão exigindo cada vez mais uma versão do resumo 
em língua inglesa (Abstract), para maior difusão da pesquisa internacional-
mente, aumentando as chances de ser lida e citada por outros pesquisadores, 
o que colabora na formação do Fator de Impacto do periódico. Um cuidado 
deve ser tomado: o Abstract não pode ser uma transcrição literal do resumo 
original, pois deve representar o tema mantendo as características culturais 
da escrita em inglês, mas obviamente apresentará os pontos mais importan-
tes da pesquisa. 

Depois do título, a parte mais lida de um artigo é provavelmente 
o resumo. De um modo geral, durante uma pesquisa bibliográfica, esco-
lhem-se os melhores títulos e, em seguida, os melhores resumos, antes de 
se decidir quais textos serão lidos na íntegra. Se o leitor se depara com um 
resumo mal redigido, pode inferir que o texto completo também o é, subes-
timando o conteúdo do trabalho. Além disso, a seleção de trabalhos para 
serem publicados em periódicos ou apresentados em congressos, em geral, 
é fortemente feita a partir dos resumos, reforçando a necessidade de grande 
rigor científico na redação, visto ser uma das primeiras fontes de impacto 
do texto científico completo. Se o trabalho não for bem apreciado ao se ler 
o resumo, terá grandes chances de não ser aprovado para publicação ou de 
não ser lido na íntegra. 

4 INTRODUÇÃO

É a primeira seção do texto do artigo original. Tem como objetivo 
apresentar o problema que inspirou o trabalho, os motivos que sugeriram 
o estudo, os objetivos da pesquisa, a importância de se estudar o tema e as 
relações do presente estudo com outros trabalhos, estabelecendo, assim, o 
propósito da pesquisa. Três perguntas devem ser respondidas: O que tentei 
fazer? Por que tentei fazer? Para que tentei fazer? 

Visa contextualizar o leitor no assunto da pesquisa, sendo sua exten-
são inversamente proporcional ao suposto nível de conhecimento do leitor, 
ou seja, quanto mais especializado o periódico, menos extensa deve ser a 



Carlos Augusto Gomes et. al

211

introdução. No entanto, periódicos menos especializados podem exigir in-
troduções mais minuciosas. 

Caminha do geral para o específico com o objetivo de introduzir o 
leitor ao tema, em uma analogia estrutural a um “funil” ou “pirâmide inver-
tida”. Inicialmente expõe em uma ou duas frases o aspecto geral do assunto 
em questão, fornecendo uma breve atualização ao leitor com base na litera-
tura, sendo a única parte do artigo original com alguma conotação didática. 
Em seguida, apresenta-se a particularidade do assunto que será abordada, 
elucidando o problema levantado. Justifica-se a pesquisa e informa eventual 
hipótese. Finalmente, apresenta-se o objetivo do estudo. Portanto, a intro-
dução parte daquilo que é conhecido sobre o tema em direção àquilo que 
ainda não se sabe e que se pretende estudar (lacuna), ligação que deve ser 
explicitada por meio do objetivo. 

A introdução não deve conter resultados e nem conclusões da pes-
quisa. Visualmente, é a primeira a aparecer no corpo textual, visto que deve 
ser escrita para fazer parte obrigatória do Projeto de Pesquisa a ser envia-
do ao Comitê de Ética da instituição. Mas, na prática dos autores durante 
a confecção da pesquisa e do texto como um todo, em geral, é uma das 
últimas a ser totalmente finalizada, sofrendo várias alterações ao longo do 
tempo, para garantir que informe na íntegra a fidelidade e compreensão do 
restante do texto. 

É também na introdução que aparecem algumas das diversas abre-
viaturas que serão utilizadas ao longo do texto. Elas devem ser apresentadas 
entre parênteses, logo depois da primeira vez em que a expressão abreviada 
aparecer. No entanto, muitas abreviações podem tornar o texto confuso. 
Abreviaturas convencionais (unidades de medida, por exemplo), são utiliza-
das sem explicitação. Se necessário deve ser feita uma lista de abreviaturas. 

O tempo verbal a ser utilizado na introdução é o passado, quando o 
texto se referir ao estudo ora apresentado. Utiliza-se o presente para se referir 
a resultados de outros trabalhos já publicados e que continuam válidos.
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Alguns aspectos sobre os Objetivos

O tema de uma pesquisa corresponde ao assunto geral sobre o qual 
se estuda, o tópico é um aspecto particular desse tema e o problema é o as-
sunto específico sujeito à dúvida e o atual objeto de discussão. As pesquisas 
científicas não são centradas nos temas ou nos tópicos, mas sim nos proble-
mas. A conversão do tema em tópico e a seguir em problema é uma das eta-
pas mais importantes na estruturação do trabalho científico como um todo, 
e a formulação clara do problema (motivo da pesquisa) é uma etapa muito 
importante da introdução. O problema é o cerne do artigo científico, posto 
que o resultado da pesquisa dependerá muitas vezes do sucesso com que se 
formula um bom problema. 

O problema científico deve ser passível de ser formulado como per-
gunta, que é a forma mais fácil de colocá-lo e de ser abordado cientifica-
mente. A apresentação do problema de forma clara e precisa guarda íntima 
relação com o sucesso da pesquisa. Tomaremos como exemplo uma pesquisa 
sobre acidente vascular cerebral. Trata-se de um tema amplo, sendo preciso 
reduzi-lo a um tópico, como, por exemplo, a prevenção do acidente vascular 
cerebral. Para estruturar a pesquisa efetivamente deve-se formular o proble-
ma na forma de pergunta, como por exemplo: qual é a eficácia da aspirina 
na prevenção do acidente vascular cerebral? 

A apresentação do problema na forma de objetivo é a base do expe-
rimento científico. Recomenda-se que ele seja apresentado de forma direta, 
evitando introduções pouco informativas. Apresentamos alguns exemplos 
de como o objetivo deve ser redigido: “O objetivo desse trabalho foi testar 
se...”, “O objetivo desse estudo é estabelecer a eficácia do uso de aspirina 
na prevenção do acidente vascular cerebral”, “A finalidade do trabalho é 
verificar se existe relação entre...”. Deve-se evitar introduções que pouco 
acrescentam, como as seguintes: 

“Desde longa data vêm os autores procurando saber se...”, “O assun-
to aqui abordado vem merecendo, ultimamente, grande atenção por parte 
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de vários autores, motivo pelo qual julgamos ser útil trazer algumas obser-
vações pessoais sobre...”, “O presente trabalho é o resultado de demorados 
estudos feitos pelo autor acerca da relação...”. 

Na redação do objetivo utilizam-se verbos no infinitivo. 

5 MATERIAL/CASUÍSTICA E MÉTODO 

Nesta seção, valendo-se da concisão possível, todo o experimento 
é descrito em detalhes. Deve-se responder à pergunta: como a pesquisa foi 
feita e o que  foi utilizado, ou seja, quais os procedimentos realizados? O 
método escolhido deve ser capaz de solucionar o problema proposto pelo 
pesquisador, podendo-se utilizar vários procedimentos para tentar resol-
vê-lo. O problema só será resolvido se o pesquisador adotar um método 
adequado às condições disponíveis, sendo que a própria idealização pode 
ser uma grande contribuição científica, independentemente da solução do 
problema em questão, como exemplo, trazendo uma inovação tecnológica 
ao estudo daquele problema. 

Visa, fundamentalmente, atender à exigência da reprodutibilidade 
de uma pesquisa, isto é, a possibilidade da mesma pesquisa ser realizada 
por qualquer outra pessoa qualificada, quer dizer, ser reproduzida, uma das 
condições de existência dos estudos científicos. 

Utiliza-se a palavra Casuística em substituição a Material quando 
humanos, pacientes ou não, estão incluídos na pesquisa. Nesse caso, a seção 
é chamada Casuística e Método. 

Descreve-se, minuciosamente, em linguagem técnica e precisa, 
como a pesquisa foi desenvolvida. Apresentam-se as definições utilizadas, os 
critérios de inclusão e exclusão, as variáveis analisadas, os testes estatísticos 
empregados, os animais ou indivíduos utilizados, controles, equipamentos, 
medicamentos e doses. Resumindo, todos os utensílios e procedimentos são 
apresentados em pormenores. O experimento realizado é descrito no tempo 
verbal do passado. 
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Citamos algumas considerações gerais: nos trabalhos sobre fárma-
cos, é necessário explicar suas propriedades físicas e químicas, bem como 
os métodos de obtenção e outras características significativas; no caso de 
estudos que incluam animais, plantas ou microrganismos, deve-se explicitar 
o gênero, espécie e cepa, por exemplo; o método de medida das variáveis es-
tudadas, se original, deve ser descrito com precisão para garantir reproduti-
bilidade; no caso de medidas subjetivas, deve-se definir a escala de avaliação; 
qualquer comparação realizada entre grupos de indivíduos ou de unidades 
experimentais devem ser validadas por métodos estatísticos e em detalhes. 

Os procedimentos empregados no estudo são descritos na mesma 
ordem em que são utilizados na pesquisa. Os originais, ou seja, criados pelo 
autor, devem ser descritos detalhadamente, diferentemente dos tradicionais, 
que dispensam descrição em pormenor.

6 RESULTADOS

Os resultados são dados compilados que respondem à pergunta for-
mulada (problema) a partir do objetivo. Isso permite que o próprio leitor 
inicie sua interpretação e faça inferências nas conclusões, se possível. De-
vem ser expostos na mesma ordem de realização dos experimentos. Todos 
os dados que respondem com propriedade ao objetivo da pesquisa devem 
ser apresentados em detalhes, sejam eles positivos ou negativos. Não existe 
impedimento que os dados secundários também sejam apresentados toman-
do-se o cuidado de não os tornar extensos demais e cansativos ao leitor. 

Esta seção do artigo científico é bastante pontual. Os resultados de-
vem ser facilmente identificáveis e, para tanto, são utilizadas figuras, tabelas 
e quadros além do texto. Estas ilustrações, extremamente úteis, são capazes 
de condensar muitas informações, difíceis de serem redigidas textualmente 
e de leitura entediante, além de representar economia de espaço e tempo. 
Os dados devem ser apresentados de forma precisa, concisa, clara, em sequ-
ência lógica, tanto na forma absoluta quanto na relativa, sendo eventual-
mente permitido brevíssimos comentários interpretativos, mas sem conotar 
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impressão ou discussão por parte do autor. O texto deve apenas apreciar e 
sintetizar os dados significativos presentes nas ilustrações, e não os repetir na 
íntegra. Medidas de tendência central como média, mediana e moda, assim 
como medidas de dispersão dos dados como variância e desvio-padrão, de-
vem ser utilizadas com rigor metodológico. O mesmo se aplica para os testes 
estatísticos. 

Claro que são aceitos dados não significantes, mas seria útil mostrar 
ao leitor a importância desta citação, tanto clínica como para a ciência em 
geral, facilitando novas pesquisas ou demonstrando os limites deste estudo. 

O tempo verbal utilizado é o passado. 

6.1 Ilustrações 

O emprego de ilustrações é um poderoso instrumento de direcio-
namento da atenção do leitor, é complementar e melhora a visualização do 
texto. Consequentemente, devem ser preparadas de tal maneira a serem en-
tendidas sem que haja necessidade de se recorrer ao texto, da mesma forma 
que o texto deve prescindir das tabelas para sua compreensão. 

A ilustração deve ser posicionada o mais próximo possível do texto a 
que se refere. Quando houver mais de uma ilustração, todas devem ser nu-
meradas com algarismos arábicos, de modo crescente, precedido da palavra 
que a designa, seguida do título. 

Exemplo: Quadro 1 – Título; Gráfico 1 – Título. 

A escolha da ilustração depende das características dos dados e da 
relação que se pretende estabelecer entre eles. Deve-se optar por uma forma 
ou outra de representação dos dados, isto é, não utilizar tabela e gráfico para 
uma mesma informação. 

Quando os dados forem particularmente eventuais ou repetitivos, 
prefere-se texto em vez de tabelas ou gráficos. 
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6.1.1 Tabelas
As tabelas são boas alternativas para representar valores de uma série 

de variáveis que ficariam repetitivos se descritos sob a forma textual. Tam-
bém são adequadas para comparação de valores numéricos. 

Existem várias regras para a apresentação de tabelas, porém essas não 
devem ser rígidas (muitas vezes as alterações do padrão de montagem contri-
buem para uma melhor comunicação). As normas de apresentação tabular 
do IBGE destacam algumas recomendações, como a seguir: 

• Título da tabela: deve ser completo e claro sobre o conteúdo apresen-
tado, colocado na parte superior da tabela e apresentado na seguinte 
ordem: natureza do fato estudado (o quê), variáveis escolhidas para 
análise do fato (como), local (onde) e a época (quando) em que os 
fatos foram observados; 

• Exemplo: Número e proporção de estudantes deficientes físicos nas 
universidades federais do país, segundo região geográfica, Brasil, 2017. 

• Fonte: o material responsável pelo fornecimento dos dados deve ser 
indicada no rodapé da tabela, precedida da palavra “fonte”; caso seja 
uma instituição, seu nome deve aparecer por extenso, ou de forma 
abreviada se conhecida nacional e internacionalmente; caso seja uma 
publicação, deve-se indicar a referência completa do documento, ou 
remeter à referência na listagem final do trabalho; quando a ilustração 
for transcrita de outros documentos (cópia direta), é necessária na 
indicação da fonte a expressão “Extraído de:”; 

• Notas: referem-se a conceitos ou esclarecimentos do conteúdo da ta-
bela, que também devem ser colocados no rodapé da mesma; 

• Tamanho: tabelas grandes que não caibam em uma só folha devem 
ser continuadas na folha seguinte, repetindo o título e o cabeçalho; o 
horizontal de fechamento deve ser colocado apenas no final da tabela, 
na folha seguinte. Tabelas muito grandes ou pequenas demais devem 
ser evitadas. 
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6.1.2 Quadros
Os quadros são definidos como arranjo de palavras dispostas em 

linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Diferenciam-
-se das tabelas por apresentarem um teor esquemático e descritivo, e não 
estatístico. Quando se deseja ressaltar um dado específico, quadros são boas 
alternativas, por apresentarem a informação de forma mais rápida e clara. 

6.1.3 Figuras
Denomina-se figura aos gráficos, fotografias, mapas e desenhos, que 

representam dados de forma dinâmica e sinalizam tendências e comparações 
de forma bastante eficaz. 

O gráfico bem construído pode representar de forma simples e atra-
ente dados de difícil compreensão na forma tabular. A escolha do gráfico 
está ligada ao tipo de informação a ser ilustrada. Sugere-se o uso de gráfico 
de linhas para dados crescentes e decrescentes (as linhas unindo os pontos 
enfatizam movimento), gráfico de barras para estudos temporais (facilita a 
comparação de diferentes variáveis) e o gráfico de círculo quando se tem 
uma relação de proporcionalidade entre os dados. 

7 DISCUSSÃO 

Nesta seção, os resultados da pesquisa são analisados e interpretados. 
Procura-se dar explicações para os dados encontrados, concordantes ou não com 
a literatura, analisar a originalidade dos mesmos, sua contribuição à ciência e es-
tabelecer relações entre os fenômenos observados. Seu objetivo é dar significação 
aos resultados que foram expostos e fornecer subsídios à conclusão. 

É a seção que tem certa liberdade. Permite esclarecimentos, inserção de 
informações relevantes e análise crítica do trabalho e da literatura relacionada. No 
entanto, é uma parte de elaboração que pode ser mais difícil, pois depende da 
formulação de raciocínios para explicação dos resultados, exigindo vasto domínio 
do assunto por parte do pesquisador. Na discussão redigida de forma adequada é 
preciso seguir um percurso lógico e evitar generalizações precipitadas. Desta for-
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ma, é recomendado que se restrinja aos resultados que efetivamente respondam ao 
objetivo da pesquisa. Este é um momento delicado e, às vezes, bastante confuso 
para pesquisadores não acostumados com a redação de textos científicos. 

Portanto, na discussão, desenvolve-se sequência coerente de argumen-
tos, culminando na conclusão do trabalho, que aparece como consequência na-
tural de tudo que foi feito e exposto. As técnicas de argumentação utilizadas são 
a de oposição e a de progressão, tanto os dados da pesquisa quanto dos demais 
pesquisadores do problema em questão. Na oposição, os aspectos que se opõem 
são confrontados e integrados. Na progressão, relacionam-se elementos encade-
ados em sequência lógica, estabelecendo relação evidente entre um elemento e 
seu antecedente, avançando o conhecimento sobre o tema. 

No início da discussão, deve-se dimensionar a qualidade e a originali-
dade dos resultados e sua contribuição científica. Dessa forma, responde-se à 
questão colocada na introdução. É importante que a resposta ao problema da 
pesquisa seja dada logo no início, por ser a afirmação mais importante da seção 
e para servir como ponto de partida para as explicações subsequentes. Para ga-
rantir que a pergunta referida na Introdução ou Objetivo da pesquisa, quanto a 
dúvida que se está propondo responder, seja efetivamente respondida, recomen-
da-se como exemplo: Os resultados confirmam que... Portanto, ao contrário da 
Introdução, a Discussão parte do específico para o geral. 

Prossegue-se, então, trazendo os resultados discutidos em função dos 
objetivos e da eventual hipótese inicial, e as falhas dessa hipótese devem ser res-
saltadas. Este aspecto deve ser seguido com rigor, pois propicia leitura concisa, 
esclarecedora e não enfadonha. A seguir, comparam-se os raciocínios elaborados 
a partir dos resultados com o que é consenso na literatura. Exemplo: Os resul-
tados encontrados vão ao encontro àqueles da literatura... Deve-se indicar qual-
quer falha ou falta de coerência, bem como os aspectos duvidosos e delimitar 
aspectos não resolvidos da pesquisa. Exemplo: O estudo apresenta algumas limi-
tações... A Discussão caminha a partir daí, no sentido de reunir evidências que 
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levem à conclusão precisa e que responda ao objetivo. É preciso, ainda, argu-
mentar sobre implicações teóricas e possíveis aplicações práticas dos resultados. 

Como regra prática, considera-se que a discussão não deve ultrapassar 
a metade da extensão do texto integral. Em relação aos custos de editoração e 
publicação, não são permitidas divagações ou extensas defesas argumentativas 
nesta seção. 

Dado que a discussão parte de questões específicas, os achados do es-
tudo, para elaborações mais abrangentes, a estrutura dessa seção funciona de 
maneira oposta à Introdução.. 

O tempo verbal utilizado é o passado para se referir aos resultados do 
trabalho em questão e o presente para se referir aos trabalhos já publicados. Para 
a resposta à pergunta do estudo, utiliza-se o presente.

8 CONCLUSÃO 

Após a Discussão, finaliza-se com uma ou mais conclusões, que de-
vem ser breves, claras e precisas, indicando o término do assunto. Exemplo: 
Os resultados deste estudo mostram que... 

 Um equívoco comum e que deve ser evitado na redação dessa seção 
é relatar puramente dados dos resultados, apresentando-os como conclusão 
da pesquisa. 

Admite-se, ao final, a formulação de novas hipóteses para outros es-
tudos. É recomendável aos autores identificar eventuais limitações do estudo 
ao sugerir perspectivas futuras para que, a partir desse ponto, novos estudos 
sejam desenvolvidos. Tal atitude demonstra maturidade científica e compro-
metimento com a ciência, na medida em que incita outros pesquisadores a 
explorar diferentes aspectos sobre o mesmo tema. 

Devem ser baseadas nos objetivos do estudo e embasadas apenas nos 
resultados obtidos na pesquisa. 
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9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

É a seção contendo a listagem de todas as publicações citadas no 
texto, de modo a permitir a identificação dos documentos impressos, objeti-
vando justificar ou ampliar qualquer informação apresentada. 

É muito importante conhecer e seguir as regras do periódico no 
qual se deseja publicar o artigo para listar as referências bibliográficas, mas 
também para as tabelas, gráficos, características gerais do texto como fonte, 
espaçamento, tamanho do papel, margens, etc. Idealmente, sugere-se con-
sultar o próprio periódico antes mesmo de começar a redação do artigo. As 
recomendações devem ser rigorosamente seguidas, caso contrário, o artigo 
pode não ser aceito para publicação. 

A construção das referências bibliográficas consiste em dois passos: 
inserção da citação no texto e constituição da lista de referências bibliográfi-
cas propriamente dita. A citação é a menção de informação colhida em outra 
fonte. É usada para embasar ou complementar as ideias do autor. Podem ser 
livres ou textuais: 

1. Citação livre: ideias e informações de outro documento são inseri-
das, entretanto, não são transcritas Ipsis litteris, isto é, com as mes-
mas palavras do autor. 

2. Citação textual: textos de outros autores são transcritos literalmente, 
devendo-se utilizar aspas ou itálico para identificação. Quando se de-
seja omitir parte do texto, insere-se três pontos (…) e prossegue-se. 

Quando o autor considerar alguma expressão presente na citação 
como inadequada, deve utilizar a expressão latina sic (assim mesmo) imedia-
tamente após sua transcrição. 

A literatura utilizada pode ser citada em diferentes seções do artigo e 
as citações devem ser feitas no tempo verbal presente. Na Introdução, cita-se 
a literatura relacionada com o objetivo do trabalho, principalmente traba-
lhos recentes. Em Material e Método, são feitas referências acerca de método 
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e procedimentos já descritos. Na Discussão, a literatura é citada para emba-
sar o raciocínio ou para explicar em que aspectos os resultados encontrados 
divergem daqueles já publicados em outros trabalhos. O Resumo e a seção 
Resultados não devem apresentar referências bibliográficas. 

Há basicamente três formas ou Sistemas de Citação no texto: 

1. Autor-data ou sobrenome-ano (sistema de Harvard) 

2. Numérico- alfabético 

3. Número sequencial ou de ordem de citação (sistema de Vancouver). 
A indicação da numeração corresponde à ordem em que os trabalhos 
são citados no texto. Os trabalhos são apresentados nessa mesma 
ordem na seção Referências Bibliográficas. 

Os números são escritos entre parênteses ou sobrepostos à linha do tex-
to e com tamanho de letra dois pontos menores. Quando necessário citar mais 
de uma referência, os números são separados por vírgula. Se forem mais de duas 
e sequenciais, escreve-se o primeiro e o último número unidos por hífen.

Caso seja mesmo necessário fazer uma citação indireta, isto é, citar 
um trabalho ao qual não se teve acesso direto, mas do qual se tomou conhe-
cimento por meio de outro, deve-se citar a obra efetivamente consultada. 
Neste caso, para dar o devido crédito ao autor citado, utiliza-se a palavra 
latina apud (citado por, segundo). Porém, citações indiretas devem ser evita-
das, pois sua utilização diminui o valor documental do trabalho. 

10 TAMANHO DA REDAÇÃO CIENTÍFICA 

Como forma de guiar o autor no processo de escrita no que diz 
respeito ao tamanho final do texto científico e da proporção de suas seções, 
serão apresentaas a seguir sugestões de números de palavras das partes de 
um artigo científico. É importante ressaltar que não é possível redigir um 
artigo exclusivamente com base nestas médias, pois deve-se considerar, em 
primeiro lugar, a qualidade dos dados e conteúdo do manuscrito. 



REDAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO:  bases do texto técnico

222

• Título: o tamanho ideal situa-se em torno de 14 palavras, evitando 
ser excessivamente curto (genérico) ou longo (específico). 

• Palavras-chave: 3 palavras. 

• Keywords: 3 palavras, seguindo o tamanho e proposta das palavras-cha-
ves, porém sem necessidade de ser uma tradução literal das mesmas. 

• Resumo: 200 palavras, não devendo ultrapassar 250. 

• Abstract: 200 palavras, não devendo ser uma tradução literal do re-
sumo em português, mas semelhante em tamanho e qualidade das 
informações. 

• Introdução: entre 400 e 500 palavras. 

• Material e Método: entre 600 e 700 palavras, buscando evitar a des-
crição detalhada de técnicas de uso corrente ou bem conhecidas. 

• Resultados e Discussão: entre 800 e 900 palavras. 

• Literatura citada: média de 24 citações por artigo. Não existem nor-
mas exatas sobre o número de citações, visto que há assuntos exten-
sivamente estudados e outros praticamente inexplorados. Deve-se 
usar o bom senso e citar as referências mais relevantes, recentes e que 
tenham relação com o tema do artigo. 

• Tabelas e Figuras: número médio de 2 a 3 por artigo. No máximo 5. 

• Número de páginas: em média, 5 páginas impressas (por volta de 
2300 palavras). De acordo com a ABNT, os artigos científicos não de-
vem ultrapassar um total de 25 páginas (em torno de 11300 palavras).

Percebe-se, pela proporção de número médio de palavras de cada 
seção, em um texto completo, que a redação científica explora mais inten-
samente aquelas que trazem as efetivas contribuições do estudo, como o 
Resultado e a Discussão. Porém, relembramos que serão lidas provavelmente 
após o Título e o Resumo, fundamentais para o aceite final para publicação. 

O aceite e a publicação de um artigo dependem da qualidade de seu 
conteúdo e do cumprimento estrito das normas, inclusive de redação. O co-



Carlos Augusto Gomes et. al

223

nhecimento da redação científica facilita o processo de escrita, acelera a pro-
dução do artigo e, até mesmo, antecipa sua publicação. É muito mais fácil ler 
e analisar criticamente um trabalho conciso, bem escrito e bem estruturado.

11 AGRADECIMENTOS 

Os agradecimentos a indivíduos, que de alguma forma contribuíram 
na execução de qualquer etapa durante o desenvolvimento da pesquisa, po-
dem ser contemplados nesta seção auxiliar do texto científico. 

12 CONFLITO DE INTERESSE 

Os autores devem declarar se a pesquisa contou com apoio finan-
ceiro por parte de qualquer agência de fomento à pesquisa, seja nacional ou 
internacional, ou alguma empresa multinacional ou privada. 

O conflito de interesse consiste em um conjunto de condições em 
que o interesse primário, como o bem-estar de um paciente ou a validade de 
uma pesquisa, é indevidamente influenciado por um interesse secundário, 
como ganho financeiro. É resultado do confronto entre interesses públicos e 
privados que compromete o interesse coletivo. 

Como exemplo, citamos os conflitos relacionados ao financiamento 
de pesquisas científicas por indústrias farmacêuticas. Para a aprovação e im-
plantação comercial de uma substância, as indústrias farmacêuticas estabe-
lecem parcerias com médicos e instituições pesquisadoras externas aos seus 
quadros de colaboradores para realizar a fase clínica de teste do produto. Nesse 
momento, a indústria pode oferecer recursos financeiros e materiais em troca 
de eventuais resultados positivos do produto. Por consequência, pode ocorrer 
considerável viés na pesquisa, produzindo falsos resultados, má ciência e, mais 
grave, afetar negativamente a saúde dos participantes com efeitos adversos 
inesperados por não obter a ação medicamentosa prevista. Quando se trata de 
conflito de interesses, esse viés, seja premeditado ou involuntário, em maior 
ou menor proporção, deve ser sempre levado em consideração. 
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A identificação e o controle das situações de conflito de interesses são 
fundamentais para que haja credibilidade na produção científica. O compro-
misso do pesquisador deve, em qualquer circunstância, respeitar princípios 
éticos e preservar isenção metodológica, aplicando os critérios definidos pelo 
estudo com o maior rigor ético e científico possível. Nesse sentido, é obriga-
tório revelar prontamente à comunidade científica os resultados do trabalho, 
quaisquer que sejam, favoráveis ou desfavoráveis ao financiador.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escolha do artigo científico como veículo de comunicação entre 
pesquisadores se prende ao fato deste representar a alternativa mais impor-
tante, didática e disponível de difusão do conhecimento científico. Teses, 
Dissertações e Monografias devem ser reduzidas a este formato, facilitando 
sua notabilização. 
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COMO EMPREGAR CITAÇÕES E 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Cintya Martins Vieira

Os trabalhos de cunho científico devem preocupar-se em apontar as 
bases do conhecimento sobre o tema que foram utilizadas nas fundamenta-
ções teóricas aplicadas em uma determinada pesquisa. Dessa forma, outros 
pesquisadores terão acesso às origens das informações, que poderão ser con-
cordantes ou discordantes. 

A identificação das fontes consultadas ocorre por meio das citações 
e das referências bibliográficas. Existem diversas normas que padronizam a 
forma de referenciar, com o objetivo de facilitar a busca de publicações cien-
tíficas. Isso se mostra especialmente importante nos tempos atuais, já que o 
advento da internet e das tecnologias de informação possibilitou o aumento 
da produção de publicações científicas e, consequentemente, produtos que 
viabilizam sua busca e recuperação. 

“A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é um órgão 
responsável pela normatização técnica no país, fornecendo a base necessá-
ria ao desenvolvimento tecnológico brasileiro” (ABNT, 2019). É membro 
fundador da International Organization for Standartization (ISO), sendo a 
representante oficial no Brasil dessa entidade. Atua em diversos campos, 
incluindo os referentes à documentação, revendo constantemente as Nor-
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mas Brasileiras (NBRs). Dentre as diversas NBRs relacionadas a trabalhos 
científicos (NBR 6023: referências; NBR 6024: numeração progressiva das 
seções de um documento escrito; NBR 6027: sumário; NBR 6028: resumo; 
NBR 6034: índice; NBR 10520: citações em documentos; NBR 12225: 
lombada), destacaremos neste capítulo as mais pertinentes e de interesse ao 
tema apresentado. 

A NBR 6023 (Informação e documentação - Referências - Elabora-
ção) “estabelece os elementos a serem incluídos em referências”; “fixa a or-
dem dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição 
e apresentação da informação originada do documento e/ou outras fontes de 
informação”; “destina-se a orientar a preparação e compilação de referências 
de material utilizado para a produção de documentos e para inclusão em 
bibliografias, resumos, (...)” (ABNT, 2019). 

As citações, por sua vez, são regulamentadas pela NBR 10520 (In-
formação e documentação – Citações em documentos – Apresentação), que 
“especifica as características exigíveis para apresentação de citações em docu-
mentos” (ABNT, 2019). 

Salientamos que informações adicionais poderão ser obtidas por 
pesquisa direta nas Normas (NBR 6023 e NBR 10520), já mencionadas 
neste texto e apontadas nas Referências Bibliográficas deste capítulo, que são 
constantemente atualizadas. Por esse motivo, iremos expor apenas aspectos 
conceituais ou pouco mutáveis nessa seção.

1 CITAÇÕES 

Podemos caracterizar citação como uma forma abreviada de fazer 
menção ao conteúdo de outros autores ao longo do texto científico, po-
dendo esse conteúdo estar transcrito (textual, direta) ou parafraseado (livre, 
indireta). 

Importante lembrar que a cada citação no texto corresponderá uma 
fonte posicionada na lista de referências ao final do documento. Uma cita-
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ção deve apresentar a informação suficiente que garanta sua localização na 
respectiva referência bibliográfica. 

1.1 Tipos de citação 

1.1.1 Citação direta ou textual
É a transcrição textual fiel de parte de um conteúdo de uma obra. 

Por ser a transcrição exata de uma frase ou parágrafo, será apresentada entre 
aspas duplas, podendo assumir duas formas: 

Citando e referenciando: 

“Não saber usar a internet em um futuro próximo 
será como não saber abrir um livro ou acender 
um fogão, não sabermos algo que nos permita 
viver a cidadania na sua completitude” (VAZ, 

2008, p. 63). 

Referenciando e citando: 

Segundo Vaz (2008, p. 63) “não saber usar a internet em um futuro 
próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não sa-
bermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude”. 

A citação direta com mais de três linhas deve ter um tipo de des-
taque diferente, feito através da redução do tamanho da fonte e aplicação 
de um recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda, sem aspas. 
Apresentação do recuo:

1.1.2 Citação indireta ou livre
É utilizada quando o texto teve como base uma obra consultada, 

sem usar as mesmas palavras e a mesma estrutura encontrada na referência 
em questão. Seguindo o mesmo formato de apresentação da citação direta, 
a indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como o ano da 
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publicação do artigo/livro. Apresentar a página em que o conteúdo se en-
contra é opcional. Exemplos: 

• Lancaster (1993, p. 6) aponta como um aspecto importante na 
recuperação das informações a extensão dos conteúdos a serem 
indexados. 

• Um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão 
dos conteúdos a serem indexados (LANCASTER, 1993). 

As citações indiretas podem ter mais de um autor, até pelo fato de 
que você pode ter consultado várias obras até chegar à sua conclusão. 

1.1.3 Citação de citação 
É a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve 

acesso ao original, e sim à citação de outro autor. É estruturada na seguinte 
ordem: autor da citação, seguido da data da obra original, a expressão latina 
“apud”, o nome do autor consultado, a data da obra consultada e a página 
onde consta a citação. 

Por exemplo: você leu um livro do SALVADOR onde ele cita OR-
TEGA Y GASSET. Você quer citar ORTEGA Y GASSET: 

“O homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se 
define pelo que é, mas pelo que deseja ser.” (ORTEGA Y GASSET, 1963, 
apud SALVADOR, 1997). 

1.2 Sistemas de chamada
Enfatizaremos agora os sistemas disponíveis para a realização de ci-

tações nos casos mencionados acima. 

1.2.1 Autor-data = sobrenome-ano = Sistema de Harvard: 
Um autor: (CHEHUEN NETO, 2018). 

Dois ou três autores: (CHEHUEN NETO; SIRIMARCO, 2018). 

Quatro ou mais autores: (CHEHUEN NETO et al., 2018). 
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A chamada pelo nome do autor deve apresentar-se entre parênteses, 
contendo o sobrenome do autor em letra maiúscula, seguido pelo ano de 
publicação em que o texto se encontra. Quando há um único autor, indi-
ca-se o autor pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do(s) 
prenome(s) e outro(s) sobrenome(s), abreviado(s) ou não. Na existência de 
dois ou três autores, os nomes devem ser separados por ponto e vírgula, 
seguido de espaço. Quando houver mais de três autores, indica-se apenas o 
primeiro, acrescentando a expressão latina et al. 

Todas as citações serão organizadas em ordem alfabética na lista final 
de referências. 

Trata-se do método mais imediato para identificar o trabalho de um 
autor e para avaliar o quão recente é a informação. Por outro lado, promove 
uma leitura do texto algo interrompida. 

Existem vários estilos bibliográficos que seguem esse modelo de ci-
tação, tais como o APA (American Psychological Association), usado gene-
ricamente em várias disciplinas das Ciências Sociais (www.apa.org); o MLA 
(Modern Language Association), usado nas áreas de Literatura e Linguística 
(www.mla.org); e o Chicago Manual of Style (www.chicagomanualofstyle.
org), que é o mais usado internacionalmente e possibilita as três formas de 
citação (notas de rodapé, numérica e autor-data em texto). 

1.2.2 Sistema numérico = sistema numérico sequencial = sis-
tema de ordem de citação = citação em sequência = sistema 
de Vancouver 
O sistema de Vancouver deve-se a um grupo de editores de revistas 

da área médica que se reuniu em Vancouver (Canadá), em 1978, para esta-
belecer diretrizes para o formato dos trabalhos submetidos aos seus periódi-
cos. Esse grupo se expandiu formando o Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas – International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), do qual fazem parte, atualmente, os editores das revistas interna-
cionais de maior impacto na área médica. 
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O sistema é utilizado, sobretudo, na Medicina, nas Ciências da Saú-
de e nas Ciências Exatas e se caracteriza por empregar citações numéricas 
(as citações devem ser numeradas sucessivamente pela ordem em que são 
mencionadas pela primeira vez no texto, devendo a lista de referências seguir 
essa numeração). 

Sua grande vantagem é permitir uma leitura mais fácil do texto, sem 
interrupções. 

A versão atualizada das políticas e diretrizes adotadas pelo ICMJE 
está disponível aos interessados no site do Comitê http://www.icmje.org/
index.html e/ou http://www.icmje.org/icmje.pdf.

1.3 Notas de rodapé 
São observações colocadas na parte inferior da página com o intuito 

de esclarecer ou complementar informações abordadas no documento, utili-
zadas para abordar questões que não devem ser posicionadas no texto a fim 
de não o sobrecarregar. 

a) Notas de referência (notas bibliográficas): indicam as fontes 
consultadas sobre o assunto que foi referido no texto. São numeradas 
por algarismos arábicos com numeração única e consecutiva. A 
primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua 
referência completa e as subsequentes citações da mesma obra podem 
ser referenciadas de forma abreviada, utilizando-se as seguintes 
expressões: 

• Idem ou id. – mesmo autor 

• Ibidem ou Ibid. – na mesma obra 

• Opus citato ou opus cit – obra citada 

• Pasim – aqui e ali 

• Lócus citato ou loc. cit. – no lugar citado 

• Confira ou cf. – confronte 

• Secientia ou et seq. – seguinte ou que se segue 
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• Apud – citado por 

 As expressões idem, ibidem, opus citato, cf. só podem ser citadas na 
mesma folha da citação a que se referem. A única expressão que pode ser 
usada no texto é apud. 

b) Notas explicativas: são usadas quando se referem a esclarecimentos 
ou comentários pessoais do autor que não devem ser adicionadas 
ao texto. São também usadas para indicar dados relativos às 
comunicações pessoais, a trabalhos não publicados e a originais não 
consultados, mas citados pelo autor. 

2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas são como uma lista completa padroni-
zada de todas as citações do texto, colocada ao final do documento, con-
templando elementos descritivos que as identifiquem de maneira precisa e 
única. Além de identificarem as publicações consultadas e sua originalidade, 
garantem ao texto científico credibilidade, validade e mérito das informa-
ções utilizadas. 

Por outro lado, entende-se por bibliografia o conjunto das obras que 
foram úteis em todo o processo de fundamentação e construção do conheci-
mento utilizado na pesquisa, porém que não foram citadas no texto. 

As referências bibliográficas são alinhadas somente à margem esquer-
da do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento. São 
digitadas usando espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. A 
pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as 
referências. O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para 
destacar o elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um 
mesmo documento. 

Os dados a serem incluídos variam de acordo com o tipo de pu-
blicação citada, como, por exemplo, se é um artigo, livro ou documento 
de internet. Existem, entretanto, elementos considerados essenciais, como 
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autoria (último sobrenome seguido das iniciais do prenome), título, edição, 
local de edição, editor e ano da publicação; e complementares, como página 
e subtítulo. 

Seguem alguns exemplos de modelos de referências padronizados 
pela ABNT, não sendo objeto dessa obra contemplar sequer a maioria das 
possibilidades. Solicitamos ao estudante pesquisador acessar o periódico de 
interesse que disponibiliza na íntegra os critérios a serem seguidos para pu-
blicação. Outra sugestão é acessar o endereço www.abnt.org.br. 

Referimos inicialmente que quando houver dois ou três autores, os 
nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço. 

• ADES, L.; KERBAUY, R. R. Obesidade: realidade e indignações. 
Psicologia USP, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 197-216, 2002. 

Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, 
acrescentando-se a expressão latina et al. 

• CHEHUEN NETO, JA. et al. Percepção sobre queda como fator 
determinante desse evento entre idosos residentes na comunidade. 
Geriatr Gerontol Aging, 2017;11(1):25-31. 

2.1 Publicação periódica como um todo 
Um periódico é uma publicação, normalmente sobre assuntos específi-

cos, editada com determinada regularidade temporal. Essas publicações podem 
estar formatadas como jornais, revistas, boletins ou mesmo em meio eletrônico. 

Os elementos essenciais são: título (escrito todo em letras maiúsculas), 
local de publicação (cidade e, em caso de homônimo de cidades, estado/país), 
editora, datas de início e de encerramento da publicação (ano sempre em alga-
rismos arábicos e mês, quando presente, indicado de forma abreviada no idioma 
original da publicação), se houver. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939. 
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Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à refe-
rência para melhor identificar o documento: 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 
1939. Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 
1939-1983. ISSN 0034-723X

2.2 Parte de publicação periódica 
Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, número 

especiais e suplementos, com título próprio), comunicações, editorial, en-
trevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros. 

Os elementos essenciais são: autor(es); título da parte, artigo ou ma-
téria; título da publicação; local de publicação; numeração correspondente 
ao volume e/ou ano, fascículo ou número; paginação inicial e final quando 
se tratar de artigo ou matéria; data ou intervalo de publicação; e particulari-
dades que identificam a parte (se houver). 

Neste caso, apenas o título do periódico é destacado. 

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de Janeiro, n. 12, 
p. 131-148, 1998. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à re-
ferência para melhor identificar o documento: 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. 
Em Pauta: revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, 
n. 12, p. 131-148, 1998.

2.3 Monografia no todo 
Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicio-

nário, por exemplo) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, entre outros). 

Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e 
data de publicação. 

 Exemplos: 
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GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: 
EdUFF,1998. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à refe-
rência para melhor identificar o documento: 

 GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 
1998. 137 p., 21 cm. 

(Coleção Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131- 
132. ISBN 85-228-0268-8. 

2.4 Parte de monografia 
Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, 

com autor(es) e/ou título próprios. 

Os elementos essenciais são: autor(es) e título da parte, seguidos da 
expressão “In:” e da referência completa da monografia no todo. No final da 
referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a 
parte referenciada. 

É importante lembrar que, neste caso, o destaque vai para o título 
do livro e não para o do capítulo. 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: 
LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

Quando se referenciam várias obras do mesmo autor, o prenome e o 
sobrenome devem ser repetidos.

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujus. In: História 
do Amapá, 1o grau.



COMO EMPREGAR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

236

2.5 Documentos obtidos em meios eletrônicos 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para o docu-

mento específico, como citado anteriormente, acrescidas das informações 
relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, Cd-Rom, online, 
entre outros). Para documentos online, além dos elementos essenciais e com-
plementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão 
“Disponível em:”, e a data de acesso, precedida da expressão “Acesso em:”.

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo 
Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

CHEHUEN NETO, José Antonio et al. Atitudes dos pais diante 
da vacinação de suas filhas contra o HPV na prevenção do câncer de colo 
do útero. Cad. saúde colet., Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 248-251, jun. 
2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1414462X2016000200248&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 08 out.  2017.

2.6 Documento jurídico – Legislação 
Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos 

legais infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, 
decreto em todas as suas formas, resolução do Senado Federal) e normas 
emanadas das entidades públicas e privadas (ato normativo, portaria, reso-
lução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, 
decisão administrativa, entre outros). 

Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, 
no caso de se tratar de normas), título, numeração, data e dados da publica-
ção. No caso de Constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e 
o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de promulga-
ção, entre parênteses. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 
1998. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, 
p. 217-220.
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2.7 Artigo e/ou matéria de jornal 
Inclui comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, 

resenhas e outros. 

Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título, título do 
jornal, local de publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do 
jornal e a paginação correspondente. 

Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo 
ou matéria precede a data. 

COSTURA x P.U.R. Aldus, São Paulo, ano 1, n. 1, nov. 1997. En-
carte técnico, p. 8. 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 28 jun. 1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à re-
ferência para melhor identificar o documento: 

PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania 
em forma de samba para crianças e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, p. 2, 12 jan. 2002.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa seção é caracterizada por mudanças em seu conteúdo ao longo 
do tempo. 

Reforçamos a necessidade de serem seguidas as normas estabelecidas 
pelo Conselho Editorial do periódico de seu interesse como um todo. As-
sim, o autor poderá aliar o conteúdo à qualidade científica de sua pesquisa. 

Apesar de ser, muitas vezes, uma tarefa árdua e densa, a correta uti-
lização desses conhecimentos e sua aplicação na produção do trabalho cien-
tífico darão maior credibilidade e melhor visibilidade a todo o seu esforço. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Durante os cursos de graduação em geral, os alunos são estimulados 
a desenvolver um pensamento crítico reflexivo, por meio do desenvolvimen-
to de trabalhos científicos, como parte dos requisitos de avaliação. Apesar 
dessa oportunidade e cobrança curricular, as dificuldades são enormes para 
grande parte dos estudantes, quer pela escassez de preparo e de oportunida-
des de aprendizado, quer pela ausência de participação em grupos específi-
cos de pesquisa. Somado a isso, mesmo que o aluno tenha criatividade na 
seleção de um tema, é bem provável que muitas das vezes não conseguirá 
desenvolver adequadamente a estrutura do trabalho, seguindo os padrões de 
desenvolvimento e redação. 

Desse modo, há um déficit na elaboração das hipóteses, na adequada 
relação causa e efeito, na definição de testes estatísticos e na eventual “de-
fesa” (apresentação oral formal do trabalho) de suas investidas bibliográfi-
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cas, argumentações e conclusões. Estes vieses serão eliminados com a plena 
orientação docente. 

Nos cursos de pós-graduação, os problemas continuam em virtude 
das poucas vagas e do grau de aprendizado e comprometimento necessários 
ao candidato. Não é raro o aluno ainda precisar evoluir nos ensinamentos 
básicos da metodologia científica. É sabido que é difícil entrar e também 
sair. Nesta fase discute-se a heterogeneidade do nível de cobrança, além do 
tipo de exigência para os trabalhos de conclusão. Enquanto na pós-gradu-
ação lato sensu, o foco é direcionado à atuação profissional, como é o caso 
das residências médicas, na pós-graduação stricto sensu, visa-se à carreira aca-
dêmica e formação científica, englobando mestrado e doutorado. Uma das 
modalidades da pós-graduação stricto sensu é o Mestrado Profissional, que 
apresenta uma estrutura curricular que enfatiza a articulação entre conheci-
mento atualizado, domínio da metodologia pertinente e aplicação orientada 
para o campo de atuação profissional específico. 

A motivação e a satisfação espontânea e natural pela atividade de 
pesquisa são ainda pouco entendidas: uns sequer começam, outros desistem, 
outros não recuam mesmo diante de qualquer dificuldade. Há uma bela e 
conhecida maneira de resumir esse contexto: a motivação é uma porta que 
se abre por dentro. É difícil explicar este comportamento. O próprio indi-
víduo parece ser o responsável por sua motivação, visto que muitas vezes 
não é possível estimular outra pessoa, caso ela não tenha paixão e perceba 
necessidade naquilo que faz, apresentando, assim, aspirações de acordo com 
seus sonhos e metas. 

Não é raro um docente solicitar aos seus alunos a construção de 
um trabalho científico ligado à sua disciplina ou como uma conclusão de 
curso, mas sem oferecer oportunidade de orientação direta a cada um deles, 
gerando estresse durante todo o processo, óbvia desmotivação, dúvidas que 
comprometem o propósito final deste esforço, e eventualmente a “aquisição” 
de um texto por parte do estudante para tentar solucionar seu “problema”. 
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Assim, distancia-se do propósito inicial do trabalho científico como uma 
excelente oportunidade de aprendizado e desenvolvimento pessoal. 

Nosso foco não é discutir a qualidade ou a intenção de qualquer um 
desses textos ou forma de apresentação de maneira crítica junto aos envolvi-
dos, nem sequer sua validade ou objetivo final, mas de retratar as principais 
maneiras de se envolver com a pesquisa, quer de um jeito mais elementar 
(por exemplo, um pôster) até um trabalho original a ser apresentado a uma 
experiente banca examinadora (tese de doutorado ou pós-doutorado, livre 
docente e para titular). 

Assim, entendemos que este capítulo é complementar aos outros, 
visto que, para a confecção de um pôster, artigo, dissertação ou tese, todos 
os princípios fundamentais sobre ciência, ética e pesquisa de cunho científi-
co devem ser obedecidos. O aluno então necessita se ater aos demais textos 
apresentados nesta obra quanto às bases que fundamentam um trabalho 
científico, seguir as normas gerais dos afazeres estabelecidas pelo seu curso, 
quanto ao texto seguir as normas da Associação Brasileira de Normas técni-
cas (ABNT) ou outra direcionada pelo seu orientador/curso e, finalmente, 
os entendimentos gerais aqui apresentados. 

1 MONOGRAFIA

A monografia é um trabalho sistemático e completo sobre um assun-
to particular, usualmente pormenorizado na abordagem, mas não extenso 
no alcance. Apresenta uma visão crítica do autor, a partir de fundamenta-
ção comprobatória e deve trazer contribuição importante e original para a 
ciência. Em linhas gerais, inclui-se em outras terminologias certos tipos de 
textos, referidos como textos monográficos, como dissertação (nível de mes-
trado) ou tese (nível de doutorado e livre-docência), porém com abordagem 
e aprofundamento diferenciados, abordados em seguida. 

Essa modalidade é muito utilizada como trabalho de conclusão de 
curso e possui como objetivo propiciar oportunidade aos alunos de demons-
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trarem o grau de habilitação e conhecimento adquirido, bem como estimu-
lar a produção científica, a busca e a leitura de bibliografia especializada, 
consolidando o processo formativo. Através do contato com o orientador, 
o aluno tem um acompanhamento personalizado e direto na condução das 
suas atividades de pesquisa. Além disso, a monografia permite o aprimora-
mento tanto da capacidade de interpretação crítica, como também a aquisi-
ção de novas competências, preparando para o mercado de trabalho e para 
exercício profissional. 

O tema da monografia é o de interesse dos envolvidos, sendo em 
geral livre, mas que aborde um assunto ou problema peculiar, o qual recebe 
uma abordagem mais individualizada, atendo-se ao substancial da pesqui-
sa, sem realizar contextualizações muito amplas. Contempla-se a coerên-
cia interna do texto, dividida nas seguintes vertentes: lógico estrutural e 
metodológica. 

Normalmente é composta por elementos pré-textuais: capa (nome 
do autor, título, explanação da natureza do trabalho, instituição, cidade, 
data), folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, re-
sumo, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos e sumário. Já os 
elementos textuais englobam: introdução, desenvolvimento e conclusão, se-
guindo as normas de estruturação já mencionadas em outros capítulos. Por 
fim, tem-se os elementos pós-textuais: referências, apêndices e anexos. 

Após escolhido o tema, deve-se proceder à natural operacionaliza-
ção da pesquisa. Ou seja, se escolheu um tema teórico, realizar uma extensa 
revisão bibliográfica (escolher posteriormente o que vai usar; confeccionar 
uma lista que será exposta no texto final) de modo a construir as bases sóli-
das de uma argumentação racional e sistemática. Se optar por uma pesquisa 
de campo, inclua os dados obtidos na seção resultados, sem maiores apro-
fundamentos ou análises de todos eles. É importante que as contribuições 
do autor tenham um caráter geral, a linguagem seja de cunho científico e a 
conclusão siga as normas propostas. 
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Outro ponto que se deve ressaltar é em relação ao emprego de abre-
viaturas e siglas, que normalmente são utilizadas para evitar a repetição de 
palavras ao longo do texto. Devem ser empregadas apenas as abreviaturas 
e siglas já estabelecidas, sendo que ao apresentá-las pela primeira vez, elas 
devem ser precedidas do nome por extenso e estar entre parênteses. Além 
disso, títulos e resumos não devem contê-las, uma vez que pode haver pro-
blemas em relação à tradução.

2 DISSERTAÇÃO

A dissertação trata da comunicação dos resultados de uma pesquisa 
e uma reflexão, que versa sobre tema delimitado. É frequentemente utilizada 
na conclusão de pós-graduação Stricto Sensu em nível de mestrado, sob a su-
pervisão de um orientador e pode ser submetida a uma defesa perante uma 
banca de avaliadores na dependência de cada curso. 

Ao contrário da tese (nível de doutorado), em uma dissertação é 
aceita a falta de originalidade do tema, tendo como característica básica o 
cunho reflexivo teórico. Mais do que explanar um assunto, deve-se demons-
trar uma proposição com base em pesquisa experimental que envolva obser-
vação e raciocínio indutivo, complementando-se com reflexão interpretativa 
e argumentação dedutiva. Deve conter todas as partes de um texto científico 
completo e cumprir as exigências da monografia científica. 

Pode ser dividida em dois grupos: expositiva e argumentativa. Na 
primeira, visa à exposição, articulação, interpretação ou explicitação de 
ideias. Há uma ampla abordagem do tema, apresentando causas, consequ-
ências e exemplos. Já a argumentativa, por meio de alegações, tem como 
objetivo provar as avaliações e as evidências que foram bem embasadas, bem 
como construir uma nova hipótese, uma ideia ou uma teoria. 

A contribuição do autor deve ser restrita ao que foi pesquisado, sem 
reforço de cunho pessoal no texto. 
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3 TESE

É o resultado de uma pesquisa considerada modelo, sendo o tipo 
mais representativo do trabalho monográfico. Deve ser completa e se ca-
racterizar pela originalidade, quer pela sua natureza, quer pelo fato de ser 
defendida perante uma comissão de examinadores para obtenção do grau de 
mestre (menos comum), doutor e de livre-docência. 

Tem como característica uma abordagem profunda sobre um tema 
específico e único, em geral que não foi discutido desta maneira anterior-
mente, representando progresso e real contribuição para a área científica em 
que se situa. É também elaborada sob a supervisão de um orientador, tem 
maior rigor do que a dissertação de mestrado, tanto em relação às bases teó-
ricas quanto do ponto de vista da metodologia. Envolve exigências maiores 
de corretismo e sistematização do método, procedimentos, revisão biblio-
gráfica, argumentação e apresentação. 

Considera-se que outros objetivos de se elaborar uma tese, além de 
trazer novos conhecimentos à ciência, são os de tornar formalmente comple-
tada a formação de um pesquisador e especialista em um determinado tema, 
capacitá-lo a formar novos pesquisadores, para os concursos na carreira do-
cente e formar material humano capacitado para constituir novos centros de 
pesquisa, entre outros. 

4 PÔSTER

O pôster é um meio de comunicação visual que tem por objetivo 
demonstrar, de forma clara e sucinta, apenas as informações e dados mais 
relevantes de uma pesquisa científica, sendo muito utilizado em congressos, 
simpósios, jornadas e outros eventos ligados à pesquisa em diversas áreas da 
ciência. 

Nesses eventos científicos, existem seções específicas para os pôste-
res, permitindo uma demonstração rápida e simultânea de vários exposito-
res. Desse modo, como ficam expostos parte do tempo sem a presença dos 
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autores, eles devem ser naturalmente atrativos visualmente para chamar a 
atenção da comunidade científica presente no evento, sendo compreendido 
mesmo na ausência do autor. 

Durante a confecção e apresentação do pôster deve-se ficar atento 
às regras do evento quanto ao local, horário da exposição e do conteúdo. A 
estrutura de um pôster é em geral composta de: título, autores (acompa-
nhados de sua vinculação), introdução, objetivos, metodologia, resultados, 
conclusão e referências bibliográficas (às vezes, não é obrigatória). 

Título e subtítulo: Deve ser sintético e refletindo a essência do tra-
balho. Deve atrair o interesse para a leitura do trabalho. O subtítulo (se 
houver) deve ser separado do título topograficamente ou separado por dois 
pontos (:). 

Autores: Podem ser citados por extenso ou abreviados. Devem sem-
pre vir acompanhados de sua titulação máxima e sua vinculação, sendo o 
autor principal citado primeiramente. Recomenda-se utilizar o símbolo da 
instituição, serviço, etc. Também incluir um endereço eletrônico ou algum 
outro tipo de contato, o que favorece a novas e importantes comunicações 
com outros pesquisadores. 

Introdução: Deve apresentar uma visão geral do tema abordado no 
trabalho. 

Objetivos: Podem ser gerais ou específicos, expondo a finalidade do 
trabalho. Devem vir destacados do texto. 

Metodologia: Apresenta de forma sucinta a população/amostra do 
estudo, os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

Resultados: Deve conter apenas os resultados mais importantes. Po-
dem-se utilizar gráficos, diagramas, estatísticas, tabelas, colocando a legenda 
e a fonte. 

Conclusão: Deve responder aos questionamentos dos objetivos da 
pesquisa e, assim como eles, vir destacada. Normalmente, nos eventos cien-
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tíficos há pôsteres em grande número, então lembre-se que o seu trabalho 
pode ser lido pelos presentes apenas quanto ao título, objetivos e conclusão. 

Referências Bibliográficas: Referir os autores mencionados no tex-
to, sendo normalmente utilizado um tamanho de fonte menor que a do cor-
po do texto. Alguns eventos optam por não utilizar o tópico das referências, 
ou deixar como opção aos autores se forem indispensáveis. 

O texto deve ser hierarquizado por meio de tópicos, sendo cada um 
deles sucinto, objetivo e bem visível (incluindo as legendas). Recomenda-se 
que o pôster possa ser lido a uma distância de 1 a 2 metros e a apreensão das 
informações seja em apenas 2 minutos. 

Preconiza-se que a fonte utilizada seja Times New Roman ou Arial, 
com o seguinte tamanho: título em caixa alta (maiúsculas), em negrito e 
com tamanho entre 40 e 50, e o corpo entre 18 e 26. O alinhamento deve 
ser realizado à esquerda, ampliando o espaçamento relativo entre colunas, 
evitando a repetição cansativa de um padrão excessivamente enquadrado 
e ajudando na legibilidade geral. Evita-se o modo justificado, visto que há 
dificuldade em manter os olhos na mesma linha, prejudicando a leitura. Já 
o espaçamento deve ser adequado para facilitar a leitura do trabalho, sendo 
que todo o espaço disponível do pôster deve ser utilizado, porém com mo-
deração, evitando o excesso de informações e de textos, tornando-o desinte-
ressante e cansativo. 

Aconselha-se a evitar para o corpo do texto frases longas ou compli-
cadas, com muitas vírgulas e parênteses, clip-arts, inscrição totalmente em 
maiúsculos ou fontes artísticas, pois esses itens dificultam a leitura. 

As ilustrações (gráficos, fotografias, mapas, desenhos, tabelas, esque-
mas e outros) servem para elucidar, complementar e explicar o entendimen-
to de um texto. Superiormente, deve haver a palavra que designa aquela 
ilustração, seu número de ordem em algarismo arábico e o título (descri-
ção que represente seu conteúdo). Abaixo da imagem, deve constar a fonte 
consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja de produção do próprio 
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autor). Estas devem ser de ótima qualidade para manter a nitidez e somar no 
máximo 06, com formato grande e legendas que possam ser facilmente lidas. 

Atenção também deve ser dada ao contraste. Quando se utiliza uma 
cor ou uma ilustração para o fundo deve-se observar a cor da fonte, para que 
a leitura não fique prejudicada. Normalmente utiliza-se fundo claro e cores 
escuras para as letras. O excesso de cores, efeitos e ilustrações prejudica a 
visualização das informações importantes e desvia a atenção do leitor. 

Para realçar o objetivo e a conclusão, ou qualquer outro detalhe, 
deve-se utilizar no máximo um ou dois destaques. E eles podem ser: aspas, 
negrito, sublinhado, itálico, maiúsculas, recuo ou tamanhos diferentes. 

Antes de enviar o pôster para a impressão, tenha uma cópia em ta-
manho A4, sem alterar as proporções, o chamado “handout”, pois muitas 
vezes o que se observa na tela do computador não é o que se vê na cópia im-
pressa. Desse modo, avalia-se se há proporção entre o texto, gráficos, tabelas 
ou figuras, se há alguma confusão visual e se as cores, contrastes e tamanho 
da fonte permitem uma leitura fácil. 

Os principais erros cometidos durante a confecção são: dificuldade 
de leitura a uma distância de 1-2 metros, excesso de informações e objetivo e 
conclusões não destacados do texto. Além disso, não se esqueça de fazer uma 
revisão gramatical. Erros de português desvalorizam o trabalho. 

Não deixe a confecção para a última hora. São muitas regras e deta-
lhes a serem executados para que o pôster fique bem-feito e atraente. 

Notas importantes:

• Composição: título, autor, instituição, introdução, objetivo, méto-
do, resultado, conclusão, referências bibliográficas. 

• Texto: atrativo, visível a cerca de 1 a 2m, hierarquizado, letras maio-
res que 24. 

• Figuras: não impedir a leitura ou disfarçar os dados do texto, equi-
líbrio visual. 
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• Tempo de apresentação: curto, poucos minutos. 

Para a confecção do pôster pode ser utilizado o programa Power-
Point ou o CorelDraw. 

A seguir exemplificamos no PowerPoint. 

Na página inicial do programa, clicar em “Design” que é o terceiro 
ícone da barra de ferramentas. Depois, clique em “Tamanho do slide” (pe-
núltimo ícone à direita). Abrirá uma pequena janela na qual deve-se colocar 
as dimensões (largura e altura) desejadas. É importante lembrar-se que o 
tamanho dependerá das exigências do evento. É comum que as dimensões 
sejam de 0,9 metros de largura e 1,2 metros de comprimento. 

Após a configuração da página, pode-se começar a inserir os textos 
que comporão o pôster. Para isso, clicar em “inserir” presente na barra de 
ferramentas e depois em “Caixa de texto”. Depois, clicar no documento e 
comece a digitar. 

Seguem os principais passos para a confecção de um pôster:

• Abrir o programa PowerPoint; 

• Configurar tamanho do pôster: Clicar em “Design” e depois em 
“Tamanho do Slide”; 

• Depois basta colocar as dimensões que se deseja na janela que se 
abrirá; 

• Escrever: Clicar em “Inserir” e depois em “Caixa de Texto”. 

5 APRESENTAÇÃO ORAL DE UM TRABALHO CIENTÍFICO E 
AULA MAGISTRAL 

São várias as especificidades de uma apresentação oral, principal-
mente se pensarmos na intenção ou objetivo, no tipo de evento e público, 
nos recursos didáticos disponíveis, na extensão e profundidade do tema, 
no tempo disponibilizado, entre tantos outros. Também é fundamental co-
nhecer as características naturais do apresentador, seu grau de firmeza, co-
nhecimento e preparo. A plateia também tem importância, pois se estiver 
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naturalmente interessada, o sucesso estará mais próximo. Este contexto deve 
ser harmônico para que o resultado final seja satisfatório. 

Desta forma, nos ateremos às características gerais quanto à apre-
sentação de um trabalho de pesquisa científica em um evento aberto, úteis 
também para as apresentações formais magistrais em concursos ou aulas em 
geral, sem exatamente focar algum acontecimento específico. Assim, nosso 
interesse é fornecer sugestões que serão úteis em qualquer ocasião, devendo 
o apresentador se aprofundar quanto às peculiaridades.

1. Os diapositivos devem complementar a informação oral e não com-
petir com ela, sendo o texto apenas o guia para a apresentação. Desse 
modo, utilize poucas palavras e com fonte 24 em geral ou acima 
quando se utiliza o software para produção e apresentação. Cada 
um deve conter no máximo 7 linhas, com cerca de 7 palavras por 
linha. Se estiver formatado em duas colunas, cada uma deve conter 
até 4 linhas. Evite textos longos e apenas ler o que está escrito para 
os presentes. 

2. A cor do pano de fundo deve ser escolhida com cuidado para permi-
tir boa leitura. A cor azul é altamente indicada. Como as condições 
de luminosidade podem atrapalhar, pode-se utilizar um fundo de 
cor clara com letras escuras ou ainda um fundo escuro com letras 
de cor clara, para facilitar o realce. Lembre-se que nem sempre os 
efeitos obtidos no computador são equivalentes aos de uma tela de 
projeção. Desse modo, preconiza-se utilizar até três cores, com mo-
deração para não tirar a atenção dos ouvintes e não dificultar a visu-
alização dos textos. 

3. Prefira o formato paisagem (“landscape”), pois geralmente as telas 
são apenas um pouco mais elevadas que as cadeiras da plateia. 

4. Todos os dispositivos devem seguir o mesmo modelo de confecção, 
como cor de fundo, estilo, tamanho da fonte e  uso de títulos e sub-
títulos (estes dois últimos são indicados em todos). 
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5. Quanto à escolha das fontes, aconselha-se o uso de Arial ou Cali-
bri, visto que se adequam melhor às condições de projeção. Evite as 
fontes que possuem serifa (pequenos traços e prolongamentos que 
ocorrem no fim das hastes das letras) e o uso de abreviações (orien-
tação que não é vista frequentemente em eventos médicos) não re-
conhecidas ou uniformizadas na literatura. 

6. Ao utilizar elementos gráficos, identifique-os de forma direta, por 
meio da palavra que designa aquela ilustração, seu número de ordem 
em algarismo arábico, título e fonte consultada. O gráfico de barras 
deve conter até 8 barras. 

7. Evitar se possível tabelas com muitos números. Priorize as informa-
ções mais relevantes. Não utilize textos completos em letras maiús-
culas, deixando este recurso apenas para enfatizar algumas informa-
ções mais importantes. 

8. Durante a apresentação é muito importante manter um contato vi-
sual com a plateia, atraindo sua atenção e transmitindo segurança. A 
voz deve ser clara, modulada, com ritmo e variabilidade, realizando 
explicações breves que esclareçam o conteúdo dos dispositivos. 

9. Treine a apresentação previamente, pois assim é possível calcular 
o tempo gasto em cada dispositivo e habituar com o discurso a ser 
utilizado, ou seja, com o desenvolvimento da apresentação. 

10. É muito importante não ultrapassar o tempo estipulado. Se for preci-
so, treine a forma de apresentar, reformule alguns dispositivos, retire 
informações menos relevantes. É preferível expor menos conteúdo e 
de forma harmônica, do que apressar-se ao longo da apresentação, 
trazendo muitos dados ou demonstrando erudição, tornando-se até 
mesmo incompreensível. Também é inadmissível alongar-se, no que 
se refere ao respeito ao próximo expositor e aos organizadores, em 
virtude de uma programação cuidadosa e previamente realizada. 
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As principais orientações para a confecção dos diapositivos são: 

• Modelos semelhantes em todos. Máximo de 7 linhas em cada. 

• Usar até 3 cores. 

• Evite excesso de dados, principalmente números. 

E as principais regras para apresentação oral são: 

• Seja firme e positivo. 

• Fale devagar, com clareza, motivação e olhando para a plateia. 

• Correlacione a fala com o conteúdo dos diapositivos e aponte para eles. 

• Respeite o tempo de apresentação. 

• Responda as perguntas que lhe forem colocadas. 
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ONDE PUBLICAR? OS  
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: 

Fator de Impacto e Qualis
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 Thaís Chehuen Bicalho 

O conhecimento científico pode ser dividido em duas etapas, am-
plas, elementares e essenciais: a produção e a divulgação desse conhecimen-
to. A primeira etapa engloba todo o processo de elaboração do problema a 
ser investigado, levantamento bibliográfico, metodologia, coleta e análise 
dos dados obtidos e, por fim, a redação do texto científico. A segunda envol-
ve os meios de divulgação do conhecimento como, por exemplo, palestras, 
congressos, periódicos. Este capítulo abordará a disseminação do conheci-
mento por meio de revistas científicas, ditos periódicos. 

Atualmente, os periódicos impressos e online são os meios mais utili-
zados para a divulgação do conhecimento científico e, por terem publicação 
em intervalos regulares, permitem uma rápida disseminação das informa-
ções, contribuindo para o avanço da ciência. 

1 PUBLICAÇÃO EM UM PERIÓDICO

Quando se pretende publicar um trabalho científico em uma re-
vista, os autores devem estar atentos a diversos detalhes antes do envio do 
documento. A escolha do periódico deve ser realizada de forma consciente, 
devendo ser observado se o mesmo é indexado e onde, qual é o público-alvo 
das publicações, o idioma no qual é escrito e divulgado, bem como seu Fator 
de Impacto e o Qualis. 
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Quando um periódico recebe um artigo científico, os revisores ana-
lisam diversos aspectos positivos do estudo, alguns citados adiante: se não há 
outro trabalho semelhante publicado nos últimos cinco anos; o modo como 
está escrito (se é claro, objetivo); e qual é a magnitude de revisão necessária 
(grande, média ou pequena). Outros dois aspectos que valorizam a avaliação 
é a comprovação de novas teorias assim como ideias criativas. Muito além 
disso, utilizar o método correto é fundamental, pois é dele que depende a 
evidência científica do estudo (Fig. 1), sendo certamente o principal passo a 
ser avaliado após o Título e Resumo no momento da submissão. Os reviso-
res podem aceitar de forma plena, aceitar mediante revisão dos autores com 
ou sem reapresentação, ou rejeitar. Se for necessário realizar modificações, 
o revisor encaminha o artigo para os autores sugerindo as correções. Após a 
revisão e adequação do documento, que aumentam as chances de aceitação 
final, haverá nova avaliação pelos mesmos revisores. Raramente um trabalho 
é aceito sem a realização de algumas correções e, geralmente, quando é pe-
dido para se fazer revisões, caso não sejam aspectos metodológicos ou graves 
quanto ao texto, provavelmente será aceito após as correções. 

Durante a preparação do manuscrito para a publicação, os autores 
devem estar atentos quanto à redação do trabalho, que deve ser clara, obje-
tiva, seguindo as regras da norma culta da língua. Além disso, o artigo deve 
conter referências bibliográficas recentes de autores e revistas relevantes na 
área. Se houver algum artigo publicado na própria revista sobre o assunto 
de seu estudo, é interessante que este seja citado, pois denota interesse pelos 
textos do periódico e ajuda a aumentar o Fator de Impacto da revista, sendo 
de interesse dos editores. Desta forma, faz-se uma comparação acurada com 
os dados já existentes na literatura, incluindo os contrários. 

Outro detalhe importante para o envio do manuscrito é se informar 
sobre as normas de publicação do periódico de interesse. O autor deve se-
guir o padrão determinado pela revista, pois o fato de não estar de acordo 
com as exigências pode levar à rejeição, antes mesmo que seja avaliado pelos 
revisores. Por isso, antes do envio, realizar revisão criteriosa com o intuito 
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de corrigir eventuais erros desapercebidos e avaliar se contempla as normas 
solicitadas pela revista, como o tipo de referenciação (Vancouver, ABNT), 
tipo e tamanho da fonte, espaçamento, configuração das margens, modelo 
de tabelas, gráficos, entre outros. É fundamental não enviar o manuscrito 
para mais de um periódico ao mesmo tempo. Só se envia um artigo para 
outra revista após rejeição. 
 

Figura 1 - Hierarquia da evidência: pesquisa clínica

Fonte: Os autores, 2019.
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2 QUALIDADE DE UM PERIÓDICO

Algumas especificações são utilizadas para definir a qualidade de um 
periódico, explicitadas a seguir. 

2.1 Fator de Impacto
Criado por Eugene Garfield, é um indicador de qualidade dos peri-

ódicos permitindo a avaliação acadêmica e da produção científica. 

Esta medida, que não é um preditor isolado de qualidade, permite 
categorizar os periódicos por relevância devido à maior influência do conheci-
mento publicado. O cálculo do fator de impacto é realizado através da razão 
entre o número de citações de artigos publicados na revista nos dois últimos 
anos e o número de artigos publicados por ela neste mesmo período (fig. 2).

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠𝑑𝑜𝑠𝑃𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = ______________________________

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠𝑒𝑚2𝑎𝑛𝑜𝑠

Figura 2 - Cálculo do fator de impacto de um periódico

Fonte: Os autores, 2019.

O fator de impacto dos periódicos científicos indexados ao Institute 
for Scientific Information (ISI) são publicados anualmente pelo Journal of 
Citation Reports (JCR) desde 1972. O JCR reúne os dados do Science Cita-
tion Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) e Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI), todos publicados pelo Institute for Scientific Infor-
mation. As informações são organizadas no sentido de revelar o número de 
citações dos artigos publicados nele próprio e nos demais periódicos inde-
xados, naquele ano. 

2.2 Índice de Citação Imediata (Immediacy Index)
É o número de vezes que um artigo corrente de um periódico é cita-

do durante o ano em que foi publicado. 
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2.3 Meia Vida de Citações (Half-life) 
É o tempo decorrido para que se tenha alcançado metade da quanti-

dade total de citações recebidas por um periódico em determinado período. 
Este índice também pode ser considerado como um indicador da influência 
do periódico. 

2.4 Índice H (H-index) 
Este índice é capaz de medir a produtividade e o impacto das pes-

quisas em nível individual ou em grupo, baseando-se no número de artigos 
publicados e no número de citações de cada artigo. Esse indicador biblio-
métrico propõe que “H” seja o número de artigos publicados por um de-
terminado autor ou grupo que obtenham um total maior a H de citações. 
Por exemplo, um pesquisador que possui índice H igual a 10 significa que 
apresenta trabalhos com 10 ou mais citações. 

A avaliação do pesquisador será tanto melhor quanto maior o núme-
ro de publicações citadas, sendo maior também o impacto de sua produção, 
ou seja, quanto mais citada uma publicação, maior é sua relevância ou inte-
resse no meio científico. 

Este índice está disponível pelas bases de dados da “Web of Science” 
e “Scopus”, que podem ser acessadas por meio do portal dos Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

2.5 Qualis Capes
A partir de 2019, esse tema em específico é motivo de atualizações 

e isso deve ser considerado pelo leitor, pois certamente teremos publicações 
cada vez mais renovadas.

É o conjunto de procedimentos que a CAPES utiliza para avaliar 
e estratificar as revistas que divulgam a produção intelectual dos pesquisa-
dores - docentes e discentes - que estão vinculados aos programas de pós-
-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em território nacional. Esse 
indicador foi criado em 1998 e, indiretamente, estimula a publicação em 
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periódicos de melhor classificação, bem como indica os periódicos de maior 
relevância para cada área do conhecimento. 

A classificação Qualis consiste, de forma simplificada, em uma estra-
tificação da qualidade dos meios de divulgação da produção de cada pesqui-
sador e de todos os programas de pós-graduação, medida de forma indireta. 
Os veículos de divulgação são avaliados por áreas e a atualização é realizada 
anualmente, de modo que a classificação não é absoluta e é sempre feita a 
posteriori. Além disso, apenas os periódicos que tenham recebido produção 
no ano ou período de classificação serão listados e classificados. 

As listas Qualis são obtidas por meio de informações apresentadas 
pelos programas do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e da Pla-
taforma Sucupira (PS), lançada a partir de 2014. A estratificação é realizada 
em oito níveis: A1 (mais elevado), A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (que possui 
peso zero) (tab. 1). O estrato C abrange publicações que não constituem pe-
riódicos científicos ou que não atendem aos critérios mínimos estabelecidos 
em cada área para ser classificadas. 

O Qualis também é estratificado nas diversas áreas do conhecimen-
to. Na área da saúde, por exemplo, é subdivido em: Ciências Biológicas 
I, II e III; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Medicina I (ciências 
básicas), II (ciências biológicas) e III (cirurgia) - Quadro 1 -; Medicina Ve-
terinária; Química; Odontologia; Psicologia e Saúde Coletiva. Uma revista 
pode ter pontuação diferente em diferentes áreas, porém isso está mudando, 
já que cada área de avaliação possui seus próprios critérios classificatórios. 
Tal fato expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo 
veiculado. Portanto, essa classificação específica não significa a definição da 
qualidade dos periódicos de forma absoluta.
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Quadro 1 - Subdivisão das áreas da Medicina segundo a classificação 
Qualis CAPES 

Áreas de avaliação – 
Medicina Especialidades relacionadas 

Medicina I  
(ciências básicas) 

Clínica Médica, Angiologia, 
Dermatologia, Oncologia Clínica, 
Endocrinologia, Cardiologia, 
Gastroenterologia, Pneumologia, 
Nefrologia, Fisiatria, Medicina Legal e 
Deontologia 

Medicina II  
(ciências biológicas) 

Alergologia e Imunologia 
Clínica, Hematologia, Neurologia, Pedia-
tria, Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, Reumatologia, Saúde 
Materno-Infantil, Psiquiatria, 
Anatomia Patológica e Patologia Clínica, 
Radiologia Médica 

Medicina III  
(cirurgia) 

Ginecologia e Obstetrícia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgia, 
Cirurgia Plástica e Restauradora, Cirurgia 
Otorrinolaringológica, 
Cirurgia Oftalmológica, Cirurgia 
Cardiovascular, Cirurgia Torácica, Cirurgia 
Gastroenterológica, 
Cirurgia Pediátrica, Neurocirurgia, Cirurgia 
Urológica, Cirurgia 
Proctológica, Cirurgia Ortopédica, 
Cirurgia Traumatológica, 
Anestesiologia, Cirurgia Experimental 

Fonte: Os autores, 2019.
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A consulta, a classificação e a divulgação dos critérios utilizados para 
a estratificação Qualis dos periódicos estão disponíveis no Webqualis, que 
pode ser acessado por meio do link: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/. 
Nesta página, para fazer a busca do período de interesse basta selecionar o 
“Evento de Classificação” (preferencialmente o mais recente) e escolher o 
modo de consulta no Webqualis, clicando no ícone. 

A consulta no Webqualis pode ser realizada:

1. Pelo ISSN do periódico; 

O ISSN (International Standart Serial Number – Número Inter-
nacional Normalizado para Publicações Seriadas) é o identificador aceito 
internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. 
Deve aparecer na capa, à direita e acima, na página de rosto e na ficha cata-
lográfica. Pode-se dizer que o ISSN é o RG do periódico. 

Digite o ISSN da publicação seriada no campo correspondente e 
clique em “Consultar”. 

2. Por parte de título do periódico; 

3. Por classificação/área de avaliação. 

Cada área de avaliação deverá classificar todos os títulos constantes 
em sua lista. Atualmente, existem 48 áreas de avaliação, que são, por sua vez, 
agrupadas em nove grandes áreas e, estas, em três colégios de ciência. 

Apesar de cada área ter as suas individualidades quanto aos critérios 
de classificação, existem três regras no Qualis Capes a todas elas, além da 
obrigatoriedade de classificar todos os títulos da respectiva área. A primeira 
regra determina que no máximo 50% dos títulos de cada lista podem ser 
classificados nos três estratos mais altos: A1, A2 ou B1. A segunda, por sua 
vez, propõe que apenas 25% dos títulos em cada lista podem ser considera-
dos de excelência (estratos A). Já a terceira estabelece que, dentre os títulos 
classificados no estrato A, aqueles pertencentes ao A1 têm que necessaria-
mente ser em menor número do que os classificados no A2. 
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Tão importante quanto saber o que é o Qualis Periódicos é também 
saber o que ele não é. O Qualis não é uma base de indexação de periódicos, 
sendo apenas uma ferramenta para avaliação de programas. Adicionalmente, 
o Qualis não é uma base bibliométrica, não permitindo, portanto, o cálculo 
de medidas de impacto dos seus períodos e não sendo uma fonte adequada 
de classificação da qualidade dos periódicos científicos para fins diferentes 
de avaliação dos programas de pós-graduação. Por fim, o Qualis Periódicos 
não é uma ferramenta para avaliação do desempenho científico individual. 

É importante destacar que o Qualis Periódicos não tem a finalidade 
de servir como critério comparativo. Se um periódico tem uma classificação 
Qualis maior do que outro (estratos diferentes), não significa que aquele 
de estrato mais elevado tem maior qualidade técnica ou científica em com-
paração ao outro. Da mesma forma, o fato de dois periódicos estarem em 
um mesmo estrato não significa que seus artigos possuem a mesma quali-
dade técnica ou científica. Trata-se apenas, como já dito anteriormente, de 
uma análise direcionada aos programas de pós-graduação e que está sendo 
aprimorada.
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BASES DE DADOS:
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Ao se pensar em fazer um trabalho científico, ou mesmo estudar o 
caso de um paciente para definir a melhor conduta, é importante realizar um 
levantamento da literatura sobre o tema. Para esse embasamento teórico é 
necessário utilizar-se de sistemas de busca de dados especializados e de qua-
lidade. Existem várias bases de dados disponíveis de literatura médica e de 
fácil acesso via internet. Um dos principais sites para a pesquisa de informa-
ções científicas em português é o portal da BIREME (Biblioteca Regional de 
Medicina) / BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). A BIREME é um centro es-
pecializado da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS), criada em 1967, que coopera tecnicamente com 
a informação e a comunicação científica em saúde na região das Américas. 

Sediada no campus central da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), seu objetivo é orientar o desenvolvimento de capacidades e 
infraestruturas, tanto nacional quanto regional, para gerir todo o processo 
que envolve a preservação e a disseminação das informações e dos conheci-
mentos científicos. 

No ano de 1998 foi firmada uma parceria técnica entre a BIREME 
e a BVS objetivando o fortalecimento de infraestrutura e capacidades, faci-
litando o acesso amplo às informações científicas. 

O portal BVS/BIREME pode ser acessado por meio do bvsalud.org e 
as fontes de informações disponíveis são subdividas em “Ciências da saúde em 
geral” (LILACS, SciELO, MEDLINE), “Portal de Evidências” (Revisões siste-
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máticas, ensaios clínicos, sumários de evidência), “Áreas Especializadas” (ADO-
LEC, REPIDISCA), “Organismos Internacionais” (WHOLIS, PAHO). 

O presente capítulo tem o objetivo de fornecer informações práticas 
para orientar o leitor em como delimitar sua busca para obtenção do conte-
údo necessário de forma mais rápida, precisa e objetiva. 

1 BASES DE DADOS 

Apresentamos algumas plataformas de busca nas quais podem ser 
encontradas informações sobre determinados assuntos científicos. 

1.1 LILACS 
A LILACS é o mais importante e abrangente índice da literatura 

científica e técnica da América Latina e Caribe. Abrange 27 países e mais de 
novecentos periódicos estavam cadastrados em sua base de dados em fins de 
2017. Além de artigos científicos, possui também monografias e teses. 

Para acessar este banco de dados pode-se clicar no ícone “Base de 
dados LILACS”, localizado abaixo do título “Acesso direto” do Portal Regio-
nal da BVS (http://bvsalud.org/) ou acessar diretamente o site: http://lilacs.
bvsalud.org/. Para iniciar a pesquisa basta clicar em 

“Pesquisa via formulário iAH”.

1.2 SciELO 
A Scielo Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica 

Eletrônica em Linha) é um modelo para a publicação eletrônica cooperati-
va de periódicos científicos na Internet. Especialmente desenvolvida para 
responder às necessidades da comunicação científica nos países em desen-
volvimento e particularmente na América Latina e Caribe. Foi criada em 
2002 a partir de um projeto de pesquisa da FAPESP (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado), em parceria com a BIREME, recebendo o apoio do 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
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Nesta base de dados estão incluídos 1447 periódicos (setembro de 
2017) em diversas áreas da ciência e de diversos países da América Latina, 
Portugal e Espanha. Para acessar o site da SciELO basta acessar o Portal 
Regional da BVS (http://bvsalud.org/) ou acessar diretamente o link www.
scielo.org. 

1.3 MEDLINE 
MEDLINE é uma sigla em inglês para Análise de Literatura Mé-

dica e Sistema Online de Busca (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online). É a base de dados bibliográficos da Biblioteca Nacional de 
Medicina dos Estados Unidos da América (US National Library of Medici-
ne’s – NLM). Na MEDLINE estão incluídos mais de 27 milhões de artigos 
científicos, concentrados principalmente na área da literatura biomédica. 

A MEDLINE pode ser acessada a partirde vários links, sendo os 
principais o Portal Regional da BVS (http://bvsalud.org/) em português e, 
em inglês, pelo PUBMED (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

1.4 Google Acadêmico (Google Scholar) 
O Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br) é um site de 

busca que permite a pesquisa abrangente da literatura acadêmica. Pesqui-
sa-se em várias fontes e diversos tipos de informações: artigos revisados por 
especialistas (peer-rewiewed), artigos de editoras acadêmicas, organizações 
profissionais, bibliotecas de pré-publicações, teses, livros, resumos e outros. 
Além disso, permite identificar as pesquisas consideradas de maior relevân-
cia e armazenar o artigo na web ou na sua biblioteca. Nem todos os artigos 
encontrados no Google Acadêmico estão disponíveis na íntegra. 

2 DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (DeCS) 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram criados pela 
BIREME a partir do MeSH (Medical Subject Headings) da U.S. National Li-
brary of Medicine (NLM) com o objetivo de padronizar a linguagem científi-
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ca na indexação de periódicos, anais, livros e outros tipos de materiais. Eles 
também são utilizados para a recuperação de temas da literatura nas fontes 
de informação que podem ser acessadas por meio da BVS, como a SciELO, 
MEDLINE, LILACS e outras. Os DeCS permitem o uso de uma termino-
logia comum para a pesquisa em três idiomas (português, inglês e espanhol). 

São também utilizados para compor as palavras-chave do trabalho 
científico, ou seja, só é correto utilizar palavras cadastradas no DeCs ou no 
MeSH como palavra-chave de um artigo científico. Para acessá-los, basta 
entrar no site da Biblioteca Virtual em Saúde (http://bvsalud.org/), e clicar 
em “DeCS – Terminologia” ou então acessar diretamente o link: http://decs.
bvs.br/. Para acessar o MeSH, entre no link do MeSH Database (www.ncbi.
nlm.nih.gov/mesh). 

Ao clicar no item dos descritores, abrirá uma nova página, na qual 
deve-se clicar em “Consulta ao DeCS”. Na nova página que abrirá, digite o 
termo que se deseja buscar e clique em “Consulta”. Prefere-se a busca por 
“palavra ou termo” por ser mais abrangente e não ter a necessidade de co-
nhecer o descritor exato. 

Na página de resultados da busca, haverá o descritor procurado nos 
três idiomas (português, inglês e espanhol), bem como sua definição e outras 
informações importantes. 

3 COMO FAZER UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Apresentamos algumas ferramentas de auxílio na busca de informa-
ções científicas: 

3.1 Operadores Lógicos Booleanos 
Os operadores booleanos são utilizados para auxiliar na procura de 

informações, modificando a pesquisa por meio da combinação dos termos 
utilizados na busca. Esses operadores são as palavras AND, OR e NOT (ou 
AND NOT), que devem ser digitadas em letras maiúsculas para diferenciar 
dos termos a serem pesquisados. 
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O operador “AND” faz o refinamento da busca (relaciona os ter-
mos), fornecendo a interseção, ou seja, recupera somente os registros que 
contêm todos os termos. Por ser considerado um operador padrão (default) 
na pesquisa, é assinalado automaticamente. Exemplos: febre amarela AND 
Brasil, obesidade AND hipertensão (Fig. 1). No primeiro exemplo, febre 
amarela AND Brasil, o programa procurará concomitantemente as palavras 
“febre”, “amarela” e “Brasil”. No espaço entre “febre” e “amarela” ele entende 
como se tivesse sido colocado o operador AND. 

 

Figura 1 - Pesquisa utilizando o operador “AND”: Obesidade AND Hipertensão

Fonte: Os autores, 2019.

A palavra “OR” é utilizada para somar termos, recuperando documen-
tos que possuem pelo menos um dos termos da pesquisa, ampliando os resulta-
dos. Exemplos: Brasil OR Argentina; obesidade OR hipertensão (fig. 2). 
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Figura 2 - Pesquisa utilizando o operador “OR”: Obesidade OR Hipertensão

Fonte: Os autores, 2019.

Já o operador “NOT” ou “AND NOT” é utilizado para excluir ter-
mos. Os documentos recuperados não terão o termo digitado após o ope-
rador. Exemplos: Malária Brasil AND NOT Chile; obesidade AND NOT 
hipertensão (fig. 3). 

                    
Figura 3 - Pesquisa utilizando o operador “AND NOT”: Obesidade AND NOT 
Hipertensão
Fonte: Os autores, 2019.
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3.2 Operadores de Truncagem 
Os operadores de truncagem são utilizados para encontrar palavras 

no plural ou no singular, além de variações na grafia. 

O cifrão ($) pode ser utilizado ao final de uma palavra de modo a 
substituir os possíveis sufixos da mesma (realiza a truncagem do radical da 
palavra). Assim, durante a busca, se for colocado um dos termos a seguir, 
enferm$ ou enferm*, o programa buscará termos como: enfermagem, enfer-
meiro, enfermeiras, enfermo enfermidade e outros. Não funciona se utiliza-
do de forma simultânea com as aspas. A interrogação (?) pode ser utilizada 
no meio de uma palavra, substituindo um caractere. Desse modo, além de 
poder substituir as possíveis variações de uma palavra (Bra?il: Brasil e Brazil) 
pode também ser utilizada quando há dúvida na grafia. 

3.3 Operadores de Proximidade 
As aspas (“ ”) são utilizadas para limitar a busca, uma vez que procura 

apenas termos adjacentes, sem conter outros termos entre as palavras busca-
das, ou seja, encontra a expressão por inteiro e não as palavras isoladas. Exem-
plos: “Metodologia Científica”, “febre amarela”. Por exemplo, se colocarmos 
no site do PUBMED o termo: URINARY TRACT INFECTION, em fins de 
2017 obteremos 62.468 referências. Porém, se o mesmo termo for colocado 
entre aspas “URINARY TRACT INFECTION”, teremos uma redução para 
19.881 referências, pois o programa procura as 3 palavras juntas e no primeiro 
caso, procura de maneira ampla urinary OR tract OR infection. 

Ao utilizar o operador “NEAR” há recuperação de registros nos 
quais os termos buscados estão separados por até duas palavras. Exemplo: 
Metodologia NEAR Científica. 

3.4 Outros operadores 
Os parênteses são utilizados para estabelecer a ordem do processo 

de pesquisa e também para separar conjunto de termos. Por exemplo, se 
você estiver pesquisando sobre pneumonias e quiser saber sobre tratamento 
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com penicilinas ou com quinolonas, então você faria a pesquisa da seguinte 
forma: pneumonia AND (penicilina OR quinolona). 

4 PESQUISANDO NA BVS

A pesquisa por meio da base de dados da BVS pode ser direcionada a 
uma das bases de dados ou ainda contemplar todas as fontes de informação.

5 PESQUISANDO NA LILACS 

Para a pesquisa na base de dados da LILACS basta digitar o termo 
que se deseja diretamente no campo da página inicial. Depois, escolha qual 
será o campo de busca: “todos os índices”, “título”, “autor” ou “assunto” e 
clicar em “Pesquisar” . 

O resultado da pesquisa aparece por ordem decrescente de anos, 
sendo apresentados primeiramente os artigos de publicação mais recente 
em seu formato resumido (curto). Há a possibilidade de ordenação dos re-
sultados por relevância (referências bibliográficas) e por ano (decrescente ou 
crescente). 

O formato da apresentação dos resultados da busca pode ser modi-
ficado para curto ou detalhado. No primeiro, mostram-se apenas as infor-
mações mais básicas do documento como título, os autores e a fonte. Já no 
segundo, há a inclusão do resumo em português, espanhol e inglês. 

O resultado da pesquisa é dividido em grupos, chamados “clusters”. 
Para o acesso dos itens que compõem cada grupo, clique em “Mostrar”. 
Por meio dos “clusters” consegue-se refinar a pesquisa facilitando a busca de 
resultados que contenham as informações de maior interesse para o usuário. 

Os clusters são modificados a cada nova pesquisa permitindo que 
novos refinamentos sejam realizados. Dentro do refinamento, alguns docu-
mentos possuem o texto na íntegra, que pode ser acessado a partir do ícone 
“texto completo” . 
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No topo da página, à direita, há todos os passos realizados para a 
procura no sistema de bases de dados da LILACS, no item “filtros selecio-
nados”. Ao clicar em “Limpar todos”, o refinamento realizado se desfaz, 
voltando para o início da busca.

Caso haja interesse em alguns dos documentos encontrados na busca 
pode-se fazer a seleção por meio do clique na “caixinha” ao lado do número 
do documento. Posteriormente, basta clicar um dos ícones de “imprimir”, 
“exportar” ou “enviar por e-mail”. 

Outras informações relevantes na pesquisa de base de dados da LI-
LACS aparecem ao clicar no ícone “Mostrar mais”. Uma delas é o fato dos 
dados dos documentos estarem organizados em campos como título, autor, 
resumo, fonte, idioma e outros. Pode-se realizar pesquisa nesses campos. 

Não é obrigatório indicar um campo para realizar a busca dos ter-
mos na pesquisa. Qualquer palavra digitada será buscada de forma automá-
tica nos títulos, resumos, descritores e autores dos documentos presentes 
na base de dados da LILACS. Porém, a utilização desse recurso permite o 
refinamento da busca, facilitando o encontro de documentos que estejam 
mais relacionados ao interesse do usuário. 

Outra forma de pesquisar no LILACS é clicando no item “Pesquisa 
via Formulário iAH”. Uma nova página será aberta, contendo um formulá-
rio avançado de busca de dados. No campo 1, onde está escrito “palavras”, 
pode-se clicar na seta logo ao lado, fazendo com que apareçam diversas for-
mas de busca, como autores, descritores, palavras do resumo, tipo de publi-
cação e outros . 

Após a escolha do tipo de busca a ser realizada, clique no índice, que 
abrirá uma nova página que permite a busca pelo termo desejado. Para isto, 
basta digitar a palavra a ser procurada no campo indicado e depois clicar em 
“mostrar índices” . 

A nova página conterá os termos que podem ser utilizados na pes-
quisa, possibilitando que você selecione com um clique o mais adequado. 



BASES DE DADOS: como consultar 

272

Se o termo que deseja não estiver na lista apresentada, clique em “próximo” 
para abrir nova página com o restante dos termos a serem buscados. Se a 
palavra da busca foi encontrada, ao clicar em “adicionar” ela será acrescen-
tada automaticamente no formulário avançado. Mantendo o botão “CON-
TROL” no teclado pressionado, torna-se possível adicionar mais de um ter-
mo do índice à sua pesquisa. Os termos adicionados serão interpretados pelo 
programa como tendo o operador “OR” entre eles. 

Clicando em “adicionar”, aparecerá o formulário avançado já con-
tendo o termo da pesquisa que foi selecionado. Após selecionar os campos 
necessários à confecção do formulário para a busca, basta clicar em “pesqui-
sar” que o resultado de sua busca aparecerá. 

Nesta página de resultados há várias informações importantes para 
o usuário, como base de dados e termos utilizados para a busca e quantas 
referências foram encontradas. Também há a possibilidade de selecionar os 
documentos de maior interesse, por meio do ícone “seleciona”. 

Depois de escolher os textos preferidos, clique em “sua seleção” (no 
topo da página) para visualizar somente os resultados selecionados. Se pre-
ferir, após a seleção pode-se enviar os documentos por e-mail, a partir do 
ícone “Enviar Resultados”. 

Outra opção é a impressão do documento a partir do ícone “para 
imprimir” ou então o acesso do arquivo desejado, na íntegra, por meio de 
“Texto completo.” 

6 PESQUISANDO NA SCIELO (WWW.SCIELO.ORG)

Dentre as vantagens do uso da base de dados da SciELO está a qua-
lidade da informação, visto que aí encontram-se periódicos mais bem qua-
lificados, em comparação ao LILACS e todos os artigos encontrados estão 
disponíveis na íntegra e de forma gratuita. Em setembro de 2017 continha 
1.447 periódicos.
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A pesquisa na página inicial da SciELO é feita da mesma forma 
como a descrita para a página inicial da LILACS. 

Selecionado o item “Ciências da saúde” abrirá uma lista contendo os 
periódicos referentes à saúde, permitindo fazer a busca por lista alfabética, as-
sunto ou títulos . Clicando em “Brasil” abrirá uma página na qual é possível 
procurar por artigos por meio de autores, títulos, assuntos, editoras ou coleções.

A pesquisa de artigos na base de dados da SciELO é semelhante ao 
site da LILACS. 

Para iniciar a pesquisa clique em “Pesquisa de artigos” e, posterior-
mente em “formulário básico”. 

Ao buscar o termo “artrite reumatoide” em todos os índices e clicar 
em “pesquisar”, abrirá a página de resultados. Ao clicar em “texto em inglês” 
você terá acesso ao artigo completo. 

Porém, há outras informações relevantes. No topo da página, você 
encontra o nome completo da revista onde o artigo foi publicado e logo 
abaixo, o nome abreviado do periódico seguido pelo seu volume, número, 
cidade e o ano de publicação . 

Além disso, na barra de informações à direita, você pode ter acesso 
ao artigo no formato “pdf ”. Para auxiliar no momento da formatação das 
referências bibliográficas pode-se clicar no item “Como citar este artigo”, 
permitindo obter de forma fácil a maneira correta de referenciar o artigo 
utilizado para compor o seu levantamento. Na página que se abrirá, os for-
matos disponíveis são em ISO, ABNT e Vancouver. 

7 PESQUISANDO NA MEDLINE

A pesquisa na MEDLINE pode ser feita tanto a partir do site do 
Portal Regional da BVS (http://bvsalud.org/), quanto por outros sites. O 
que mais indicamos é o da PUBMED (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), 
que é o site de pesquisa em periódicos de saúde da Biblioteca Nacional de 
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Medicina dos Estados Unidos. É na MEDLINE que estão os periódicos 
mais importantes e com maior fator de impacto nas diversas áreas da saúde. 

A busca de informações se dá da mesma forma que nas outras bases 
de dados. Deve-se utilizar os operadores booleanos, de truncagem e de pro-
ximidade para auxiliar na pesquisa. Como na PUBMED não há um campo 
específico para a pesquisa por autores, palavras do título, por exemplo, po-
de-se utilizar algumas abreviações, entre colchetes [], limitando a busca dos 
dados. A desvantagem da pesquisa no site da PUBMED é que os termos de 
busca devem ser inseridos em inglês.

8 BIBLIOTECA COCHRANE (HTTP://WWW.COCHRANELI-
BRARY.COM/)

A Biblioteca Cochrane é uma coleção de seis bancos de dados que 
contêm diferentes tipos de evidências independentes de alta qualidade, e 
um sétimo banco que fornece informações sobre os grupos Cochrane. Por 
meio da Base de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas (CDSR) é pos-
sível encontrar revisões sistemáticas completas e resumidas de forma crítica, 
enquanto pelo Registro Cochrane Central de Ensaios Controlados (CEN-
TRAL) é possível visualizar relatos de ensaios clínicos randomizados, seus 
detalhes bibliográficos e um resumo do artigo. Também existe o Banco de 
Dados de Resumo de Revisões de Efeitos (DARE), Registro de Metodolo-
gia Cochrane (CMR), Banco de Dados de Avaliação Econômica do NHS 
(EED) e Banco de Dados de Avaliação de Tecnologia em Saúde (HTA). 

O Centro Cochrane do Brasil foi inaugurado em 1996, sendo um 
dos treze centros da colaboração, cuja ação consiste em elaborar, manter e 
divulgar revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, fornecendo 
subsídios para tomada de decisões em saúde. Também promove workshops 
de revisão sistemática e metanálise e funciona como laboratório para a pes-
quisa e ensino de graduação e pós-graduação.  
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A pesquisa na Cochrane deve ser realizada em língua inglesa. Basta 
clicar em “Advanced Search” e inserir os termos da busca. Os resultados 
aparecem divididos nas categorias dos sete bancos de dados, havendo artigos 
gratuitos e de acesso restrito.

9 CATÁLOGO DE REVISTAS 

O O site da BVS também permite o acesso a informações referentes 
aos diversos tipos de periódicos. Para ter acesso a este catálogo clique na 
página inicial deste site, em “Revistas Científicas em Saúde”. 

Na nova página de busca, digite o nome da revista que necessita 
procurar e clique em “pesquisa”. 

Na página contendo os resultados da pesquisa, acesse o ícone do pe-
riódico desejado para se obter as informações referentes ao mesmo. O sím-
bolo, presente ao final do nome de todos os periódicos da busca, informa ao 
usuário se o mesmo está presente em formato eletrônico. Se estiver presente, 
ainda informa se o acesso é livre e gratuito ou se é de forma controlada. 

O resultado da pesquisa conterá o nome e diversas informações im-
portantes sobre a revista. Esse catálogo também auxilia na montagem da 
referência bibliográfica do trabalho científico. Se a referenciação seguir o 
modelo ABNT (Associação Brasileira de Normas técnicas), é necessário co-
locar o nome completo da revista, bem como a cidade-sede da mesma. Caso 
a referência siga o modelo Vancouver, precisa-se saber qual é a abreviação 
correta do periódico a ser citado. Todas essas informações estão disponíveis 
por meio deste catálogo. 
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10 OBTENDO O ARTIGO NA ÍNTEGRA 

A seguir, temos os passos para o acesso aos artigos científicos por 
completo. 

10.1 Periódicos CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, sob o nome de Campanha 
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Seu principal 
objetivo era “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade 
e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 
públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país”. Atualmente, 
além de possibilitar expansão e consolidação dos programas de pós-gradua-
ção stricto sensu (mestrado e doutorado), a CAPES também atua na forma-
ção de professores da educação básica, ampliando suas ações tanto no Brasil 
como no exterior. 

Para fazer a pesquisa de uma revista no portal da CAPES, digite o 
nome no campo “Buscar Periódico” e clique em “Buscar”. 

Na página do resultado da busca haverá uma lista de periódicos. 
Ao clicar no segundo ícone do item “Ações” do periódico de escolha, abrirá 
nova página. Nesta página, do lado esquerdo, o usuário pode obter informa-
ções da revista, e ter acesso ao periódico.

11 COMUT (http://comut.ibict.br) 

O Programa de Comutação Gráfica (COMUT) foi instituído ini-
cialmente junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) em 1980 e, em 2002, os procedimentos passaram a ser 
online. O serviço permite a compra de cópias de documentos técnicos cien-
tíficos de bibliotecas de todo o Brasil, possuindo em seu acervo periódicos, 
teses, anais de congressos, partes de documentos. 
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Após cadastro no sistema (Fig 47), é necessária a compra de “bônus” 
(Fig 48), que é a moeda do COMUT, sendo que o valor de cada texto cien-
tífico corresponde a uma determinada quantidade de bônus. Os pedidos são 
efetuados pelo site, preenchendo dados do documento a ser solicitado (Fig 
49), que será posteriormente enviado por correio, fax ou e-mail, sendo que 
os pedidos são normalmente atendidos em 3 ou 4 dias úteis. 
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CRIANDO SEU  
CURRÍCULO LATTES

 
 Fernando Antonio Basile Colugnati 

Renato Erothildes Ferreira 

1 INTRODUÇÃO

Todo aluno aspirante a pesquisador ouve falar sobre a carreira acadê-
mica: “tem que participar de congresso”, “tem que participar de projeto de 
pesquisa”, “tem que escrever e publicar um artigo” e, não menos importante, 
“você já fez seu currículo Lattes? ”. Portanto, todos os graduandos já ouviram 
falar, mas nem todos sabem exatamente o que é o Currículo Lattes. 

O Currículo Lattes é um sistema online e vinculado à Plataforma 
Lattes. Foi idealizado e criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Seu principal objetivo é compilar em um 
único sistema de informações os seguintes componentes inter-relacionados: 

• Dados dos currículos de grupos de pesquisa (alunos e pesquisadores); 

• Informações sobre instituições de ensino técnico e superior (números 
de alunos, tipo de especialização, qualidade e frequência de publica-
ções, entre outros); 

• Avaliar instituições, pesquisadores, professores e alunos; 

• Padronizar a entrada da informação, armazenar e disseminar a infor-
mação sobre a carreira de alunos e pesquisadores de forma organizada. 
Desta forma, melhorar o controle, a coordenação e a tomada de deci-
são em instituições de nível técnico ou superior. 

Por exemplo, qualquer pessoa pode consultar um currículo cadastrado 
a partir do “Painel Lattes”, pois as informações são públicas. As informações 
contidas no currículo são apresentadas na forma de painéis e atualizadas com 
base nas últimas 48 horas. Com isso, a Plataforma Lattes reafirma uma de suas 
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principais características: uso de novas tecnologias de informação com o intui-
to de melhorar a pesquisa e avaliação curricular para o usuário final. Vejamos, 
no exemplo da nova busca de currículo, as inovações da Plataforma: 

1. Layout atualizado e intuitivo com link aderente ao modelo de aces-
sibilidade do Governo Eletrônico; 

2. Buscar e visualizar os currículos de forma mais ágil e rápida; 

3. Maior detalhamento do currículo já implementada na janela inicial; 

4. Retornar a busca por nome do pesquisador ou aluno, assunto ou 
instituição como termo de busca; 

5. Integrar-se com a base ORCID 

6. Eliminar a paginação, o que facilita a visualização de todos os regis-
tros recuperados. 

Essa nova plataforma de busca pode ser acessada em: 

Link 1 -  http://buscacv.cnpq.br/buscacv   

Link 2 - http://buscacv.cnpq.br/buscacv/#/
espelho?nro_id_cnpq_cp_s=8894513268293611 

Outra característica do Lattes é a extração de estatísticas. Qualquer 
pesquisador pode ter acesso a informações que são extraídas diretamente 
das bases contidas em cada documento cadastrado. O total de currículos 
cadastrados até o momento é próximo de 3.550.000, sendo atualizado 
anualmente. 

A pergunta que todo estudante faz é: mas, isso realmente é im-
portante no período da academia? Aos alunos que almejam construir uma 
carreia acadêmica sólida e dar continuidade aos seus estudos por meio de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), que intuitivamente 
direciona para uma carreira em pesquisa, devem sim se ancorar nos aspectos 
requeridos no Lattes, como por exemplo, participar de atividades de pesqui-
sa, extensão, monitoria e iniciação científica, que são condições com desta-
que no Lattes. Porém, atualmente, na medicina o currículo da graduação é 
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motivo de grande pontuação nos concursos para residência médica em todo 
o país. 

2 HISTÓRIA 

Os pesquisadores do CNPq começaram a se preocupar com a falta 
de padronização dos currículos no Brasil e no final dos anos 80 passaram a 
pensar um formulário padrão para registro dos currículos dos pesquisadores 
brasileiros.

Os objetivos deste formulário seriam, além de 
permitir a avaliação curricular do pesquisador, a 
criação de uma base de dados que possibilitasse 
a seleção de consultores e especialistas, e a gera-
ção de estatísticas sobre a distribuição da pesquisa 
científica no Brasil. Foi, então criado, um sistema 
denominado Banco de Currículos que à época, 
contava com formulário de captação de dados em 
papel e etapas de enquadramento e digitação de 
dados em um sistema informatizado (Plataforma 
Lattes, CNPq, 2017).  

Cronologia dos acontecimentos: 

• No início dos anos 1980 os currículos eram enviados em papel im-
presso ao CNPq; 

• No final dos anos 1980 a rede BITNET – primeira a manejar a 
internet no Brasil – começa a disponibilizar o envio de currículos; 

• Nos anos 90, o CNPq passa a usar o sistema DOS para preenchimen-
to e envio dos documentos, que ainda eram enviados via disquetes; 

• Com as melhorias do sistema operacional Windows surge o Currí-
culo Vitae e o CNPq cria uma versão apenas para docentes e pro-
gramas de pós-graduação; Em 1999 o CNPq cria o Currículo Lat-
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tes. Uma sinergia entre tecnologia de informática e tecnologia de 
informação; 

• Em 2002 surge uma versão em língua espanhola; 

• No mesmo ano o CNPq, juntamente com a Bireme e OPAS, cria a 
rede ScienTI, com o objetivo de promover a padronização e a troca 
de informação, conhecimento e experiências entre os participantes 
na atividade de apoio à gestão da área científica e tecnológica em 
seus respectivos países; 

• O Currículo Lattes se expande a outros países, tais como: Colômbia, 
Equador, Chile, Peru, Argentina, Portugal e Moçambique; 

• Em 2005, a Presidência do CNPq cria a Comissão para Avaliação do 
Lattes para promover o aperfeiçoamento da ferramenta. 

O nome advém de uma homenagem a Cesar Lattes, eminente pes-
quisador da área de física que na década de 1940 teve participação decisiva 
em uma das descobertas mais importantes da física no século 20: a detecção 
da partícula méson pi, que mantém o núcleo atômico coeso. 

3 PRIMEIROS PASSOS PARA CADASTRAR O LATTES 

A Acessar o Lattes a partir de uma ferramenta de busca padrão, por 
exemplo, o Google. Digitando Lattes na guia de entrada, o termo aparecerá 
em primeiro lugar no retorno dos assuntos. 

Dentro da página do CNPq você deverá efetuar o cadastro do seu 
curriculum. É rápido e fácil. 

A primeira janela é padrão, você deverá selecionar a opção “brasilei-
ro” (se for o caso), digitar seu e-mail usual e escolher uma senha que você 
usará para acesso ao cadastro. Digite os caracteres da imagem e passe para a 
próxima página. A página seguinte será para o cadastro das suas informações 
pessoais. Todas as informações deverão ser digitadas exatamente iguais às 
dos documentos, pois há cruzamento com dados da receita federal brasileira. 
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Alguns dados, como do passaporte, por exemplo, não são obrigató-
rios. Atente-se, pois o preenchimento do nome do pai e da mãe, inclusive, 
deverão estar semelhantes aos dados do seu documento. Clique na imagem 
representativa da foto e insira uma foto que será disponibilizada no seu 
currículo. 

Os dados obrigatórios estarão em vermelho no destaque do sistema. 

A foto passou a ser obrigatória na abertura, mas não impede a con-
tinuação dos demais dados do cadastro e pode ser inserida depois. Após 
o preenchimento, clique para seguir à próxima página. Nesta página, será 
necessário preencher os dados da instituição a que o pesquisador é vincula-
do e os dados do endereço em que você deseja receber as correspondências 
enviadas pelo CNPq. 

A terceira janela é referente a endereço e outras informações sobre a 
localização da residência e trabalho do solicitante. 

Informe os dados da formação acadêmica. O início e fim da maior 
titulação concluída, a instituição deverá ser obtida clicando na lupa e procu-
rando pelo nome ou inserindo uma nova. Se houver uma formação acadê-
mica em andamento, inserir os dados da instituição e o ano de início e siga 
para a próxima página. Para buscar a instituição, clique na lupa e insira seu 
nome no campo indicado. 

Caso sua instituição não apareça, clique em “cadastrar nova 
instituição”. 

Uma vez que o currículo foi gerado, o que pode demorar de um a 
dois dias, você deverá começar a atualizá-lo com as atividades acadêmicas. 
Nesta segunda fase, você deverá entrar na página inicial da plataforma e 
clicar em “atualizar currículo”. 

Aparecerá uma janela de entrada onde o login será seu CPF ou e-mail 
e a senha que você determinou nas etapas anteriores. 

Clicando em “atualizar seu currículo”, temos a visão da página ini-
cial do currículo Lattes. Observe que existe um resumo que pode ser cons-
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truído pelo próprio site ou bem melhor, editado pelo autor, bastando clicar 
em Editar Resumo. Nas abas superiores é possível preencher todas as in-
formações relacionadas às atividades acadêmicas, científicas, profissionais e 
culturais. No preenchimento, será necessário observar os avisos que poderão 
ajudá-lo a atualizar o seu currículo. 

Na primeira guia dos DADOS GERAIS algumas definições, segun-
do a própria página do Lattes:

3.1 Principais campos sobre informações pessoais 
IDENTIFICAÇÃO: Informações sobre seu nome, nome em cita-

ções bibliográficas, filiação, data e local de nascimento, CPF, identidade 

ENDEREÇO: Dados sobre suas formas de contato (e-mail, telefo-
ne, fax, endereço físico) residencial e profissional. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO: Informações sobre a 
sua formação acadêmica, período de início e termino, nível da formação, 
instituição onde você se formou e curso realizado. 

1. Formação complementar: Inserir Informações sobre workshops aper-
feiçoamentos, extensões, cursos de atualização e educação continuada. 

2. Atuação profissional: Inserir Informações sobre atividade profissio-
nal e qualquer tipo vínculos ou atividades remuneradas. 

3. Linhas de pesquisa: Informações sobre linha de pesquisa. 

4. Áreas de atuação: Inserir informações sobre as suas áreas de atuação 
profissional. 

5. Idiomas: inserir conhecimentos sobre a sua proficiência em idiomas. 

6. Prêmios e títulos: inserir comunicações sobre prêmios e títulos que 
você tenha recebido. 

7. Membro de corpo editorial e revisor de periódico: Inserir informa-
ções sobre atividades de seleção de artigos em periódicos. 
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8. Texto inicial do currículo Lattes: Você pode criar um texto resumido 
na página inicial. 

9. Outras informações relevantes: Qualquer informação relevante e 
não contemplada em outros locais do currículo. 

3.2 Projetos 
“O campo Projetos dá acesso ao item “Projeto de pesquisa”. Neste 

item você pode editar e cadastrar seus projetos de pesquisa que estejam em 
andamento ou concluídos. Observe que se um projeto de pesquisa for as-
sociado, vinculado ou realizado no âmbito de uma instituição, ele deve ser 
cadastrado em “Atuação profissional > Instituição > Atividade > Projeto de 
pesquisa. Portanto, projetos que forem cadastrados em “Atuação profissio-
nal” serão agrupados aqui neste módulo”.

3.3 Produções 
Dentro de Produções, temos campos específicos para a inserção de 

atividades de produção bibliográfica, produção técnica e outros tipos de 
produção artística/cultural.

3.4 Produção bibliográfica 
“O módulo “Produção Bibliográfica” reune informações a respeito 

da produção bibliográfica (artigos, resumos, apresentações de trabalhos) re-
alizada pelo aluno. E é dividido da seguinte maneira”: 

• Artigos completos publicados em periódicos: “área destinada para 
inclusão de artigos científicos já publicados em revistas indexadas 
com ISSN”. 

• Artigos aceitos para publicação: “Artigos no prelo (in-press) que ain-
da não foram publicados. Os artigos neste item podem ser transferi-
dos quando publicados. Devem ser indexadas com ISSN”. 

• Livros e capítulos: “Área para inclusão de informações a respeito de 
livros ou capítulos de livros produzidos pelo usuário. Estas publica-
ções devem ser indexadas com ISBN”. 
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• Texto em jornal ou revista: “qualquer publicação escrita que tenha 
sido publicada em meio jornalístico, como roteiros, ensaios, maté-
rias, reportagens, relatos, depoimentos, entrevistas, resumos, rese-
nhas, crônicas, contos, poemas e afins”. 

• Trabalhos publicados em anais de eventos: “Textos publicados em 
anais de eventos, vinculados a um evento específico. Este item pos-
sui um vínculo com o item “Eventos”. 

• Apresentação de Trabalho: “Apresentação de trabalho não vinculada 
a evento (aulas magnas, palestras, trabalhos acadêmicos)”. 

• Partitura musical: “área para cadastro de partituras escritas para can-
to, coral, orquestra, etc.”. 

• Tradução: “destina-se ao cadastramento de artigos, livros ou outras 
publicações traduzidas pelo usuário”. 

• Prefácio, posfácio: “destina-se ao cadastramento de prefácio, posfá-
cio, introdução ou apresentação de livros”. 

• Outra produção bibliográfica: “Qualquer outra produção biblio-
gráfica que não se enquadre nas opções anteriores, inclusive artigos 
publicados em periódicos sem ISSN”. 

3.5 Produção técnica 
Neste módulo o Lattes reúne informações a respeito da produção 

técnica realizada pelo aluno ou professor. Alguns exemplos são: softwares, 
produtos e processos técnicos, cartas, maquetes, editorações e etc. E encon-
tra-se dividido nos seguintes subitens:

• Softwares: “trata-se de qualquer sistema computacional, programa 
ou conjunto de programas que instrui o hardware sobre a maneira 
como ele deve executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, 
processadores de textos e programas de aplicação”. 

• Produtos: “área para cadastro de protótipos, projetos (concepção), 
pilotos, etc”. 
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• Processos: “processo ou técnica de transformação envolvendo bens 
e/ou serviços em que foram incluídas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento”. 

• Trabalhos técnicos: “trabalhos e serviços variados tais como consul-
torias, pareceres, nas diversas áreas”. 

• Cartas, mapas ou similares: “área destinada para o cadastro de foto-
gramas, mapas, aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos 
que o usuário tenha desenvolvido”. 

• Curso de curta duração ministrado: “área para a inclusão de cur-
sos de aperfeiçoamento, extensão, especialização ministrados pelo 
usuário”. 

• Desenvolvimento de material didático ou institucional: “área para 
inclusão de apostilas, treinamentos, guias, manuais e similares ela-
borados pelo usuário”. 

• Editoração: “área para cadastro de trabalhos de editoração realizados 
pelo usuário”. 

• Manutenção de obra artística: “área para o cadastro de produtos 
conservados ou restaurados, sejam em papel, vídeo, tela, meios di-
gitais ou outros”. 

• Maquete: “cadastro de maquetes que tenham sido realizadas como 
produção técnica”. 

• Programa de rádio ou TV: “espaço para o registro de participação 
em programas de rádio ou TV, como em entrevistas, mesa redonda, 
comentários, etc”. 

• Relatório de pesquisa: “trata-se dos relatórios periódicos ou finais 
que documentam e descrevem as pesquisas”. 

• Outra produção técnica: “Qualquer outra produção técnica não re-
lacionada nos outros itens”. 
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3.6 Campo produção artística e cultural 
“Esse módulo agrupa informações a respeito da produção artística 

ou cultural do usuário, como: apresentação de obra artística, arranjo musi-
cal, composição musical, sonoplastia, etc. Esse módulo se encontra dividido 
da seguinte maneira”: 

• Apresentação de obra artística: “opção para o cadastro de apresenta-
ção de peças de teatro, musicais, coreografias, recitais, etc”. 

• Arranjo musical: “área para inclusão de arranjos de coral, orquestra, 
canto e outros de autoria do usuário”. 

• Composição musical: “área para inclusão de composições para coral, 
orquestra, canto e outros de autoria do usuário”. 

• Programa de rádio e TV: “área para cadastro de apresentações em 
rádio ou TV de peças 

• de teatro, musicais, coreografias, entre outros”. 

• Obra de artes visuais: “área destinada para a inclusão de obras de 
arte visuais - vídeos, fotos, esculturas, desenhos, apresentação de 
programas de televisão, entre outros”. 

• Sonoplastia: “área para a inclusão de trabalhos de sonoplastia criados 
para cinema, rádio, televisão, teatro, música e etc”. 

• Outra produção artística/cultural: “demais itens pertencentes à área 
artística ou cultural que não se encaixem nas áreas anteriores”. 

• Demais trabalhos: “demais trabalhos relevantes que o usuário tenha 
interesse em cadastrar”. 

3.7 Orientações 
“Este módulo reúne informações a respeito de orientações ou su-

pervisões realizadas pelo aluno. Caso o usuário queira acrescentar algum 
item, basta selecionar a área ideal para o tipo de material e prosseguir para 
a inclusão. Para detalhes sobre o procedimento para edição/alteração/exclu-
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são de um item pertencente a essa área, verificar instruções em produção 
bibliográfica”. 

Divisões deste módulo: 

• Orientações e supervisões concluídas: “área para o cadastro de todo 
tipo de orientação ou supervisão que o usuário tenha realizado”. 

• Orientações e supervisões em andamento: “área destinada para o ca-
dastro de orientações ou supervisões que o usuário esteja realizando 
atualmente”. 

3.8 Eventos 
“No módulo sobre eventos as informações reunidas dizem respeito 

a eventos que o usuário tenha participado (organização, bancas julgadoras, 
e etc). Caso o usuário queira acrescentar algum item, basta selecionar a área 
ideal para o tipo de material e prosseguir para a inclusão. Para detalhes sobre 
o procedimento para edição/alteração/exclusão de um item pertencente a 
essa área, verificar instruções em produção bibliográfica”. 

Divisões deste módulo: 

• Participações em eventos, congressos etc.: área para cadastro de 
eventos ou congressos dos quais o usuário tenha participado. 

• Organização de evento: área para inclusão de eventos ou congressos 
que o usuário tenha organizado. 

3.9 Bancas 
“O módulo reúne informações a respeito das bancas nas quais o 

usuário esteve presente”. Divisões deste módulo: 

• Participação em bancas de trabalhos de conclusão: 

• Participação em bancas de comissões julgadoras: 
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3.10 Citações 
A medida das citações em bases bibliográficas é um instrumento im-

portante para aferição da relevância das pesquisas. Nestas bases, os artigos 
dos pesquisadores são cadastrados, bem como as citações destes artigos, o que 
mostra o quão produtivo é o pesquisador e o quanto ele é citado por outros. 

Neste módulo é possível cadastrar os índices em três das bases mais re-
levantes: ISI (Web of Science), Scielo e Scopus. Também existe a possibilidade 
de se registrar uma quarta base, o que é especialmente útil no caso de bases de 
áreas específicas. 

• Citações no ISI 

• Citações no SciELO 

• Citações no SCOPUS 

• Citações em outra base bibliográfica 

Dentro do arquivo ajuda na Plataforma você encontra um tutorial 
mostrando a forma de manuseio de cada um dos itens citados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Currículo Lattes representa um significativo avanço para o de-
senvolvimento científico e tecnológico brasileiro, uma vez que permite que 
instituições de ensino superior reflitam sobre as habilidades e conhecimen-
tos desenvolvidos tanto pelo acadêmico, assim como, pelos programas de 
graduação, especialização e pós-graduação em nosso país. Torna-se impor-
tante ensinar o aluno a construir um bom Currículo Lattes, pois este é uma 
ferramenta de auxílio na gestão e tomada de decisão para as áreas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no país. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
SOFTWARE ESTATÍSTICO

STATA
Fernando Antonio Basile Colugnati

 Renato Erothildes Ferreira 

1 UMA BREVE INTRODUÇÃO AO USO DA INFORMÁTICA 
EM PESQUISAS DE SAÚDE 

De acordo com Homer & Werner (1995), levantamentos feitos entre 
1968-1969 e 1986-1987 sugerem haver uma preocupação dos pesquisado-
res das áreas biológicas com a porcentagem de artigos publicados e pesquisas 
biomédicas que utilizaram recursos de informática para sua produção. 

Entretanto, Lindberg & Humphreys (1995) lembram que os sistemas 
e dispositivos de informática foram incorporados de maneira mais sistemati-
zada e de forma mais acelerada somente a partir de 1989. Essa influência dos 
computadores dentro do campo da medicina pode ser observada nos sistemas 
de diagnóstico por imagem, radioterapia, unidade de terapia intensiva, labo-
ratório clínico, administração hospitalar e principalmente na pesquisa clínica.

De forma bem sintética, a preocupação com o uso da informática se 
dá principalmente na base das pesquisas biomédicas, por exemplo, Homer 
& Werner (1995) acrescentam a forte influência dos computadores como 
suporte na estrutura e planejamento das pesquisas, e listam cinco linhas es-
truturais da pesquisa biomédica que foram fortemente impulsionadas com 
o avanço da tecnologia em informática:

1. processamento de sinal (internet e pesquisa em bancos de dados on line); 

2. montagem e construção de banco de dados; 

3. modelagem e simulação de estruturas de dados; 
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4. tomada de decisão a partir de modelagem; 

5. otimização da interface entre o humano e a máquina. 

Em 1990, a Division of Biomedical Science, American Medical Asso-
ciation Council on Scientific Affairs and the Council on Long Range Planning 
and Development (Chicago, Illinois) afirmou em sua reunião anual, “que o 
uso da tecnologia de processamento de dados e informática nas áreas da 
medicina de base e da pesquisa médica não é mais o domínio de apenas al-
guns “gadgets”, mas está crescendo em ritmo acelerado do progresso médico 
frente às crescentes demandas da pesquisa em saúde”. O computador hoje é 
uma ferramenta habitual a serviço do pesquisador. 

De acordo com o referido por Homer & Werner (1995), já naquela 
época praticamente todos os centros médicos ao redor do mundo, mesmo 
em cidades do interior tinham sistemas funcionando de maneira online, 
ou seja, permitem que pesquisadores, médicos e estudantes de saúde bus-
quem, por exemplo, informações na MEDLINE ou outro banco de dados 
virtual. Uma conexão rápida com o conhecimento, gerando crescimento de 
instituições e indivíduos com o uso e conexão de computares com a rede 
mundial de internet. O pesquisador pode checar suas fontes de informação, 
transmitir dados em tempo real, receber e compartilhar texto completo de 
documentos, entre outros. Pode-se dizer que a pesquisa em ciências médicas 
mudou consideravelmente nas últimas décadas, principalmente em relação 
ao uso da informática. 

No cotidiano da pesquisa clínica ou qualquer pesquisa em saúde o 
pesquisador produz e recebe uma série de estruturas de dados – medidas 
produzidas por um instrumento de precisão ou respostas qualitativas em um 
questionário – e necessita avaliar e questionar sua natureza, sua fidedignida-
de e sua validade. Por exemplo, a diferença de peso de um paciente ao longo 
do tempo, a diferença entre duas medidas de glicose em dias alternados, a 
eficácia e efetividade de um novo tratamento (medicamento), o percentual 
de pessoas infectadas pelo vírus da gripe Influenza durante o inverno, só 
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para citar algumas mais comuns. Por meio delas, o pesquisador tenta uma 
representação da realidade que o circunda. 

Baseados nessas medidas, muitos pesquisadores, médicos e gestores 
de saúde tomam decisões importantes em seus segmentos, e o sucesso ou 
o fracasso dessas decisões podem ser crucialmente dependentes das infor-
mações que lhes são postas e de como mensurar essas informações. É nesse 
momento que a informática e a estatística se fundem. 

A evolução dos métodos estatísticos no contexto de pesquisa clínica 
e biomédica, em grande parte, se deu nas últimas duas décadas. A bioesta-
tística está bem estabelecida e integrada com as metodologias quantitativas, 
a biologia e medicina. 

Para fins científicos, a estatística veio preencher uma lacuna grande 
que existia até meados de 1960. A porta de entrada foram os testes para 
novas aprovações de medicamentos. Gradualmente, a estatística passa a ser 
a base para estabelecer a eficácia de uma nova droga. Isso se deve à promul-
gação das emendas de drogas de 1962, oriunda de um desastre mundial de 
drogas em 1961. A Food and Drug Administration (FDA) afirmou explicita-
mente passar a requerer “evidências substanciais” do impacto de uma droga 
em uma configuração de ensaio clínico e que as novas aprovações de medi-
camentos não seriam concedidas com base apenas na prova de segurança 
farmacêutica. (JUNOT at al, 2016).   Ensaios clínicos projetados conforme 
a princípios estatísticos tornaram-se a norma nos EUA seguindo Segunda 
Guerra Mundial. 

É fato concreto que vivemos na era do conhecimento e a estatística é 
uma ferramenta profissional relacionada à informação e tomada de decisão. 
Logo, o sucesso das análises depende do modo como somos capazes de co-
letar, processar, salvaguardar e disseminar esta informação. É inimaginável 
o gerenciamento de dados em pesquisas nas áreas da saúde sem o apoio da 
informática e de software estatísticos potentes. A estatística na área da saúde 
evoluiu na mesma medida da evolução tecnológica no campo da informá-
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tica, com o desenvolvimento de computadores cada vez mais potentes em 
termos de memória e velocidade de processamento de dados. (LELE, 2017).

2 SOBRE O STATA 

O programa STATA foi desenvolvido em 1985 pela StataCorp LCC 
(College Station, Texas, USA) e disponibiliza versões para Windows e Mac. 
É membro de uma nova geração de softwares mais modernos, robustos e ver-
sáteis. O STATA é um software pago, com versões para empresas, profissio-
nais independentes e para estudantes. O que altera é o tipo de licença, que 
pode ser anual e renovável ou licença dita perpétua, bem como o número de 
permissões por IP de computador. 

Diferente de outros pacotes existentes no mercado, uma de suas ca-
racterísticas é ser mais “amigável” para pesquisadores que não são estatísticos 
de formação. Outra característica é que sua interface permite o acesso aos 
pacotes de duas formas: 

• O método tradicional de “point and click”, muito útil para quem 
não domina linguagem de programação; 

• Ou comandos baseados em princípios da linguagem de programa-
ção que permitem a inserção de argumentos (sintaxe de comando 
intuitiva) para gerar de forma rápida os outputs de saída. 

É muito comum vermos a denominação do STATA como pacote 
estatístico/econométrico. Isto porque o software é adequado para trabalho 
com grandes bases de dados. O STATA oferece uma gama de métodos pa-
dronizados de análises estatísticas básicas capazes de resolver tarefas simples 
no cotidiano da pesquisa em saúde, tais como: 

• Sumários de dados – incluindo medidas de tendência central e dispersão; 

• Tabelas cruzadas – incluindo tabelas 2x2, 3x2 ou outras configurações; 

• Análise de correlação, Testes t, Análise de variância; 

• Testes de proporções, Intervalos de confiança, geração gráficos, entre 
outros. 
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Também fornece uma estrutura mais avançada e especializada de 
análise de dados, como: 

• Análise de sobrevivência – incluindo modelos não paramétricos, se-
miparamétricos e paramétricos; 

• Modelos para dados binários e de contagem – incluindo modelo 
Logístico, Poisson, Probit, Binomial, entre outros;   

• Modelos lineares generalizados (GLMs);   

• Método de Equações de Estimativas Generalizadas (GEEs); 

• Método dos Momentos Generalizados (GMM), entre outros. 

Por exemplo, entre suas inúmeras vantagens, pode-se destacar os 
gráficos, que são gerados com qualidade ideal para publicação científica, ou 
seja, estão prontos para serem enviados aos periódicos especializados. Outro 
ponto positivo é que a linguagem de programação facilita implementar uma 
análise “feita sob medida” para um público específico, acessíveis para pes-
quisadores ou estudantes. Além dessas vantagens citadas, a StataCorp man-
tém em sua página na web http://www.stata.com informações para melhor 
entendimento do pacote, incluindo uma extensa série de perguntas feitas 
as “FAQs” e tutoriais no formato de vídeo “netcourses”. Existe uma parce-
ria com a UCLA (University of California, Los Angeles) por meio do IDRE 
(Institute for Digital Research and Education) que tem por objetivo ajudar 
os professores da UCLA, funcionários e estudantes de pós-graduação a re-
alizar pesquisas de primeira linha, com a maior ênfase na análise de dados. 
A UCLA disponibiliza uma série de materiais e tutoriais de aplicação no 
STATA, que podem ser acessados no site: https://stats.idre.ucla.edu/stata/ 

Existe também uma série de livros e manuais em inglês, sendo um 
dos mais famosos o livro intitulado “A handbook of statistical analyses using 
Stata/ Sophia Rabe-Hesketh & Brian Everitt (2004)”. No Brasil, temos o livro 
“Métodos quantitativos com STATA (2014)”, do professor de economia 
Luiz Paulo Fávero.
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3 MÓDULOS DE ANÁLISE DE DADOS COM O STATA 

Em todos os módulos faremos um tutorial como este, em Power-
Point, com os argumentos para acessar o menu e uma imagem de caixa de 
diálogo subsequente. 

3.1 Principais módulos abordados 
• Estrutura e apresentação do STATA 14 

• Interface de tela inicial do STATA 

• Do-file 

• Como importar bancos do Excel para o STATA 

• Exemplo de data set e editor de dados 

• Manipulação de variável (letras em números) 

• Manipulação de variável (gerando label em variável numérica) 

• Manipulação de variável (transformar contínua em ordinal ou 
binomial) 

• Manipulação de variável (gerar nova variável a partir de outras) 

• Manipulação de variável (apagar ou excluir variável) 

• Gráficos – histograma, dispersão e box-plot 

• Resumo de dados com tabelas 

• Tabelas flexíveis 

• Principais comandos para outras funções estatísticas 
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4 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO STATA14 

4.1 Interface da tela inicial do STATA 
A tela principal de trabalho padrão está dividida em seis grandes áreas: 

• Acesso ao menu – direciona para as funções com execução point and 
click. Também permite toda rede de gerenciamento do software e 
suas estruturas. 

• Arquivos das sintaxes (Review) – guardando o script (sintaxe) de co-
mandos, mesmo quando você utiliza via menu, o software gera uma 
sintaxe. Esses comandos podem ser salvos em um arquivo do tipo 
(.do), ou seja, é outra função do STATA, os Do-files do trabalho. 

• Janela de comandos (command) – é onde você deve entrar (digi-
tar) os argumentos (sintaxes) de comando intuitivo do sistema. No 
exemplo a seguir foi escrito o comando tab + [ipaq]. 

• Janela de resultados (Results) – É onde aparecem os resultados, no 
exemplo a seguir apareceu uma tabela com as frequências absolutas e 
relativas da variável ipaq. 

• Listagem das variáveis (Variables) – se refere às variáveis do banco de 
dados que está ativo no momento, em nosso exemplo: idade, sexo, 
ipaq, cons, renda, peso, estat, col1, col2 e col3. 

• Propriedades das variáveis (Properties) – permite uma série de ajus-
tes, como arredondar uma variável, definir seu status, entre outros.       

Cada uma dessas áreas (janelas) pode ser movida ou redimensionada 
de acordo com a preferência do usuário: 

1: COMANDOS PARA MUDAR A JANELA PRINCIPAL 

• Mudar a disposição da área de trabalho: 

EDIT > PREFERENCE > LOAD PREFERENCE SET [escolher qual] 

• Mudar a cor do plano de fundo da área de trabalho: 

EDIT > PREFERENCE > GENERAL PREFERENCE [escolher qual] 
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4.2 Composição da janela de comando principal 
Ao iniciar o STATA, automaticamente a tela é exibida, as trilhas 

para os menus de comando ou os ícones para acesso às funções rápidas. 

4.3 Do-file 
O Do-file é um arquivo de texto com comandos (sintaxes) que, 

quando inseridos no STATA, podem ser armazenados e salvos em arquivo 
com formato próprio. Uma vez salvo, pode ser utilizado por qualquer pessoa 
em qualquer época, e permite a outros pesquisadores reproduzir as mesmas 
análises e chegar nos mesmos resultados. O Do-file é uma alternativa ao uso 
do menu “point and click” que é realizado por meio da digitação dos coman-
dos na janela Command. 

Uma das principais vantagens ao utilizar um Do-file é a capacida-
de de reprodutibilidade de qualquer trabalho no futuro. Outra vantagem é 
que caso se perceba algum erro nos comandos ou no banco de dados, basta 
corrigir o erro e executar o Do-file novamente. (PROCÓPIO et al, 2013). 

É consenso que o método científico se baseia na reprodutibilidade. 
Dito isto, revistas com forte fator de impacto cada vez mais se preocupam 
com a publicação responsável das pesquisas e adequadas a padrões inter-
nacionais. Isto é, os pesquisadores devem apresentar os resultados obtidos 
de forma clara, honesta e sem fabricação, falsificação ou manipulação ina-
propriada de dados. E ainda, se esforçar para descrever, de forma clara e 
inequívoca, os métodos utilizados, a fim de que os resultados possam ser 
confirmados e reproduzidos por outros. (WAGER et al, 2014) 

4.4 Estrutura do banco de dados para trabalhar no 
STATA. 
O STATA possui seu próprio formato de entrada e saída de dados 

com a extensão padrão (.dta). Entretanto, são necessários alguns esclareci-
mentos. O STATA não trabalha na versão padrão com vírgula (,) seu default 
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é ponto (.). Um grande número de usuários usa o Excel para construir ban-
cos de dados, neste caso é preferível configurá-lo para ponto (.). 

2: COMANDOS NO EXCEL PARA CONFIGURAR PONTO (.) 

•  Mudar vírgula (,) para ponto (.) 

ARQUIVO > OPÇÕES > AVANÇADO > USAR SEPARADOR 
DE DECIMAIS DESMARCAR [escolher OPÇÃO (.) no lugar da 
vírgula] 

4.4.1 Características de um banco de dados para uso no 
STATA 
O STATA funciona melhor com ponto (.), mas além desse detalhe, 

existem algumas recomendações no que se refere a boas práticas para mon-
tagem de banco de dados. Vamos listar as principais e que facilitam muito a 
vida do pesquisador durante o trabalho de análise dos dados. Vamos a elas: 

• É sempre bom a primeira coluna ser a chave (primary key) e nome-
ada com id (identificação) para localizar de forma rápida a ficha do 
indivíduo em caso de dúvidas ou erros de digitação; 

• As colunas das tabelas devem ser designadas no singular, ou seja, 
“desfecho”, “categoria”, “usuário”; 

• As legendas da tabela podem ter um padrão próprio do pesquisador, 
mas neste caso deverá seguir sempre o mesmo padrão. Não é acon-
selhável ficar adaptando a cada situação de interesse; 

• Em caso de ser obrigado a fazer ajustes, por exemplo, se o centro de 
pesquisa tem uma norma inflexível, ou qualquer condição em que 
você não tenha escolha, deverá deixar registradas todas as alterações; 

• Usar sempre underline para unir palavras, nunca usar hífen ou outro 
caractere; 

• Não é aconselhável deixar espaços em branco entre as palavras; sem-
pre palavras curtas; 
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• Sempre usar letras minúsculas, não usar verbos, não usar acentuação 
ou pontuação, não usar preposições, evitar números (salvo em caso 
de necessidade), também se aconselha a não usar nomes próprios e 
ter cuidado com palavras que precisem de interpretação.

Tabela 1 - Exemplo de banco de dados para ser usado nos exercícios 

Idade sexo Ipaq Cons renda peso estat col1 col2 col3 

53 mas 
mas 

sedentario 

Ativo 

6.1 

8.6 

7 

8.4 

91.2 

83 

178.5 

167 

270 

214 

196 

270 

300 

160 32 

55 mas sedentario 7.5 7.9 65.8 184 245 259 245 

33 mas ins_ativo 10.2 8.9 55.1 178 171 214 213 

28 mas 
mas 

Ativo  
sedentario 

10.9 

10.8 

8.7 

12.2 

111 

83 

169 

171 

158 

267 

216 

245 

192 

226 47 

45 mas ins_ativo 12.1 11.7 95 176.5 154 206 246 

45 mas ins_ativo 13.4 14.3 56 168 194 178 153 

45 mas Ativo 11.4 12.7 74 165 239 216 222 

45 mas ins_ativo 15.8 15.7 69.3 182 218 173 236 

44 mas Ativo 12.7 15.7 76 168 225 162 231 

29 
mas 
mas 
mas 

mui-
to_ativ o 
ins_ativo 
Ativo 14.6 

14.1 

15.3 

17.7 

18 

18.3 

67.1 

61.3 

65 

169 

171 

182 

213 

298 

229 

164 

248 

245 

199 

201 

155 

41 

47 

48 fem 

muito_
ativ o 

16.5 19.3 70 173 186 213 220 
41 fem ins_ativo 17.4 21.5 80.1 190 205 245 228 

(continua)
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Idade sexo Ipaq Cons renda peso estat col1 col2 col3 

49 fem sedentario 15.4 20.6 93 177 261 145 221 

41 fem Ativo 20.9 23.2 101 170 192 171 214 

32 fem sedentario 19.9 22.9 57 167 193 192 228 

27 fem ins_ativo 22.8 25.9 62 174 207 184 155 

25 fem Ativo 16.5 19.3 62 177 177 157 199 

25 fem 

muito_
ativ o 

17.4 21.5 62 181 157 202 191 

25 fem 

muito_
ativ o 

15.4 20.6 73 169 227 158 220 

40 fem 

muito_
ativ o 

20.9 23.2 86 187 167 226 238 
58 fem ins_ativo 19.9 22.9 86.4 172 204 160 212 

58 fem 
fem 
fem 

ins_ativo 
ins_ativo 
sedentario 

22.8 

22.8 

22.8 

25.9 

25.9 

25.9 

87.9 

74.2 

70 

181 

175 

173 

151 

236 

169 

166 

146 

267 

189 

118 

233 
60 

40 

40 fem 

muito_
ativ o 

22.8 25.9 94.8 172 175 246 186 
40 mas muito-ativo 6.1 7 85 164 165 210 137 

Fonte: Dados simulados, os autores, 2018 

(conclusão)
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5 PRIMEIROS PASSOS NO STATA 

5.1 Manejo de datasets 

Exemplo 1: importando dados do Excel para o STATA. 

Os datasets têm uma extensão própria do tipo (.dta) e normalmente 
podem ser carregados diretamente da maneira usual. O STATA também lê 
outros formatos de arquivo, tais como, Excel, SPSS, R, SAS e txt. 

Para ler um arquivo do Excel, a tabela 2 (exemplo de banco de dados 
para ser usado nos exercícios) será disponibilizada para os exercícios desta seção. 

Para importar um banco de dados em formato do Excel para o STA-
TA, basta seguir os próximos passos. 

ACESSO POR MENU

FILE > IMPORT > EXCEL SPREADSHEET (*xls.,*xlsx.) > BROW-
SE > selecionar a pasta onde o arquivo está armazenado > WORSHEET > se-
lecionar qual pasta dentro do Excel (pode ter mais de uma) > IMPORT FIRST 
ROW AS VARIABLE NAMES > (manter o cabeçalho) > manter a opção (VA-
RIABLE CASE > PRESERVE) 

ACESSO POR SINTAXE (Janela command) 

use “C:\Users\Renato\Desktop\exercício_livro.dta”, clear 

DICA:

Você deverá sempre especificar o diretório de trabalho onde o STA-
TA buscará e/ou salvará os arquivos em: 

FILE > CHANGE WORKING DIRECTORY > procurar pasta 
(especificar)
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5.2 Editor de dados (checando seu dataset) 
O editor de dados pode ser usado para editar um conjunto de dados. 

É normal o pesquisador querer checar seu banco de dados. Principalmente 
para procurar possíveis erros, verificar o formato das variáveis e quais preci-
sam de transformação, entre outros tipos de análise. Isso é feito para “lim-
par” o banco de dados antes do início das análises e, de certa forma, isso já 
é uma “análise crítica do banco de dados”  a priori. 

ACESSO POR MENU

DATA > DATA EDITOR > DATA EDITOR (Edit) 

5.3 Exemplos de datasets para exercícios 
O grupo STATACorp oferece um conjunto de bancos de dados que 

já vem listados e instalados do software. Esses bancos já estão no formato 
(.dta) e podem ser usados para treinamento e estudo. Os referidos a seguir 
foram selecionados especificamente para demonstrar o uso do pacote esta-
tístico. São dados de pesquisas já realizadas, mas previamente modificados 
pela STATAcorp e com autorização dos autores para que uma característica 
específica pudesse ser explicada. Não devem ser usados para fazer generaliza-
ção ou publicações, pois são apenas para exercício e treinamento. 

ACESSO POR MENU

FILE > EXEMPLE DATASETS > EXAMPLE DATASETS IN-
STALLED WITH STATA > [escolher qual] 

DICA:

No mesmo caminho: FILE > EXEMPLE DATASETS > STATA 14 
MANUAL DATASETS 

Você poderá baixar vários manuais de aplicação das principais fun-
ções de trabalho do pacote. 
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5.4 Gestão de dados (gerando e alterando variáveis) 
Uma das principais operações em análise de dados é gerar ou trans-

formar uma variável. Novas variáveis podem ser geradas usando os coman-
dos específicos. O comando facilmente “gera” uma nova variável para ser 
manipulada sem apagar a variável “mãe”. No STATA esses comandos são: 

• generate 

• replace 

• recode 

A seguir, demonstraremos a aplicação de cada um deles, tanto com 
acesso pelo menu, quanto pela sintaxe na janela command. 

5.4.1 Transformando uma variável STRING (letras) em  
números

Exemplo 2: letras em números

No exemplo a seguir, a variável sexo está apenas com letras (string) 
e por isso não é possível realizar operações matemáticas. É necessário gerar 
números para essa variável. Para gerar os números para a referida variável, 
siga os passos a seguir.

ACESSO POR MENU

PASSO 01:  DATA > CREATE OR CHANGE DATA > CREATE 
NEW VARIABLE (abre a caixa generate) > VARIABLE NAME (digitar o 
nome da nova variável) > Clicar em FIL WITH MISSING DATA > SUBMIT 

PASSO 02:  DATA > CREATE OR CHANGE DATA > CHANGE 
CONTENTS OF VARIABLE (abre a caixa replace) > VARIABLE (digitar o 
nome da nova variável) > NEW CONTENTS (digitar o número que a variável 
receberá) > if/in > if: (expression.) (digitar o nome da variável antiga == “nome 
da label antiga”) > repetir o processor quantas vezes necessário > SUBMIT 
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ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

generate sexo_rec = . 

replace sexo_rec = 0 if sexo==”mas” 

replace sexo_rec = 1 if sexo==”fem” 

5.4.2 Gerando label em variáveis numéricas

Exemplo 3: números em letras

ACESSO POR MENU

PASSO 01:  DATA > VARIABLE MANAGER > em NAME (clicar na 
variável que deseja manipular) > Click no segundo MANAGE (o segundo) > 
abre a janela (MANAGE VALUE LABELS) > CREATE LABEL 

PASSO 02:  LABEL NAME > dar nome a variável em caso de usar em 
outras situações > VALUE  (digitar o número que está em seu banco de dados) > 
LABEL (digitar o nome que você deseja) > Click ADD > OK (e em seguida close) 

PASSO 03:  Voltar no primeiro MANAGER > abrir a caixa e clicar na 
variável que acabou de manipular > APLICAR 

ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

label define sexo_rec 0 “masculino” 1 “feminino” label values sexo_
rec sexo_rec 
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5.4.3 Transformando uma variável contínua

Exemplo 4: transformar variável contínua em ordinal

ACESSO POR MENU

PASSO 01:  DATA > CREATE OR CHANGE DATA > OTHER 
VARIABLETRANSFORMATION COMMANDS > RECODE CATOGO-
RICAL VARIABLE > RECODE > VARIABLE (marcar a variável que deseja 
transformar) > REQUIRED (digitar a expressão ex: 25/29=2) > SUBMIT 

ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

recode idade 25/29=1 30/39=2 40/49=3 50/60=4 

DICA 1

O procedimento é o mesmo para criar uma variável binária 
(categórica) 

DICA 2:

Recomenda-se repetir o procedimento do item 5.4.2. para criar a 
label da nova variável 

5.4.4 Gerando uma nova variável a partir de outra

ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

generate imc = peso / (( estat/100)^2) 

5.4.5 Apagar ou excluir uma coluna

ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

drop ipaqnova 
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6 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 

Uma vez que o pesquisador carregou seu banco de dados, corrigiu 
os erros (análise crítica do banco de dados) e transformou as variáveis de 
interesse para sua pesquisa, começa uma nova etapa, as análises descritivas. 
Esse procedimento é essencial para organizar e resumir informações gerais 
acerca dos dados coletados. 

Resumir as informações que o pesquisador coletou em uma análise 
descritiva preliminar permite uma visão geral das variáveis estudadas, revela 
padrões identificáveis, tendências e assim por diante. Servem também de 
ponto de partida para a escolha de modelos e técnicas estatísticas mais avan-
çadas. Normalmente, os especialistas em análises de dados sugerem sempre 
começar pelos gráficos. O STATA fornece uma variedade de modelos, cada 
um apropriado a dado problema da pesquisa. Nesta seção apresentaremos: 

• Gráfico de dispersão 

• Histograma com curva normal 

• Box Plot 

6.1 Criando gráfico de dispersão

Exemplo 5: criando um diagrama de dispersão two-way

ACESSO POR MENU

PASSO 01: GRAPHICS > TWOWAY GRAPH > CREATE > BA-
SIC PLOT > PLOT TYPE > (em (y) marcar CONS, em (x) marcar (REN-
DA)  > SUBMIT (esses comandos geram o plot 1)

PASSO 02: novamente CREATE > FIT PLOT > PLOT TYPE > 
(em (y) marcar CONS, em (x) marcar (RENDA)  > SUBMIT (esses coman-
dos geram o plot 2) 

PASSO 03: OK 
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ACESSO POR SINTAXE (Janela command)

twoway (scatter cons renda) (lfit cons renda) 

6.2 Criando histograma 

Exemplo 06: gerando histograma com curva normal                      

ACESSO POR MENU

GRAPHICS > HISTOGRAMA >  MAIN > VARIABLE (definir con-
tínua se for o caso) > 

DENSITY PLOTS > ADD NOMAL DENSITY PLOTS > SUBMIT 

ACESSO POR SINTAXE (Janela command) 

histogram col3, normal 

6.3 Criando Box Plot 

Exemplo 7: gerando box plot por grupo

ACESSO POR MENU

GRAPHICS > BOXPLOT > VARIABLE (definir ) > CATEGO-
RIES (marcar GROUP 1) > definir a variável categórica > SUBMIT 

DENSITY PLOTS > ADD NOMAL DENSITY PLOTS > 
SUBMIT 

ACESSO POR SINTAXE (Janela command) 

graph box col2, over(sexo_rec) 
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7 RESUMOS DE DADOS COM TABELAS 

Assim como os gráficos, o objetivo das tabelas é resumir dados, ou 
seja, agrupar a informação da maneira mais sintética possível e, ainda assim, 
com capacidade de gerar informação relevante para o pesquisador.

8 PRINCIPAIS COMANDOS PARA OUTRAS FUNÇÕES  
ESTATÍSTICAS

1. TESTE T INDEPENDENTE 

• Click STATISTICS> SUMMARIES, TABLES AND TESTS> 
CLASSICAL TESTS OF HYPOTHESES> T TEST (mean-com-
parison test)>T TEST> TWOSAMPLE USING GROUPS> 
(definir variable name (contínua e definir group variable(dicotômi-
ca))> SUBMIT 

2. TESTE T PAREADO 

• Click STATISTICS> SUMMARIES, TABLES AND TESTS> 
CLASSICAL TESTS OF HYPOTHESES> T TEST (mean-com-
parison test) PARED> (definir FIRST VARIABLE (1° contínua) e 
SECOND VARIABLE (2° continua)) > SUBMIT 

3. ANOVA ONE WAY (um fator) 

• Click STATISTICS> LINEAR MODELS AND RELATED> 
ANOVA/MANOVA> ONE-WAY ANOVA> RESPONSE VARIA-
BLE >(definir contínua) e  FACTOR VARIABLE (definir grupos)> 
BONFERRONI> defini o test post hoc> SUBMIT 

4. CORRELAÇÃO 

• Click STATISTICS> SUMMARIES, TABLES AND TESTS> 
SUMMARY AND DESCRIPTIVE STATISTICS> PAIRWISE 
CORRELATIONS> VARIABLE (definir duas ou mais contínu-
as) >PRINT SIGNIFICANCE LEVEL FOR EACH ENTRY> 
SUBMIT 
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5. TESTE DE NORMALIDADE DA VARIÁVEL DEPENDENTE (y) 

• Click STATISTICS> SUMMARIES, TABLES AND TESTS> DIS-
TRIBUTIONAL PLOTS AND TESTS> NORMAL QUANTILE 
PLOT> (definir variável contínua (a dependente ou desfecho(y))> 
SUBMIT 

6. REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

• Click STATISTICS> LINEAR MODELS AND RELATED> 
LINEAR REGRESSION> DEPENDENT VARIABLE> (DES-
FECHO)> INDEPENDENT VARIABLE>(EXPLICATIVAS)> 
SUBMIT 
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PRINCÍPIOS DA PUBLICAÇÃO 
CIENTÍFICA RESPONSÁVEL

 
Fernando Antonio Basile Colugnati

 Renato Erothildes Ferreira 

1 INTRODUÇÃO

Segundo Wager et al. (2014), o produto final de um processo de 
pesquisa é um artigo, ou seja, uma publicação e, consequentemente, esse 
processo final que envolve a redação da pesquisa científica exige precisão. 
Uma publicação acadêmica deve respeitar essa precisão também sob a forma 
de clareza. Há pesquisadores que avaliam criticamente os textos científicos, 
revelando que o ideal anteriormente mencionado muitas vezes não é alcan-
çado. (DONEV, 2013) 

Muitas das críticas da falta de rigor científico ou de “obscuridade”, e 
ainda de “elitismo” dentro da comunidade científica provavelmente se origi-
nam do fato de que muitos cientistas não são capazes de expressar de forma 
clara e simples seus objetivos, hipóteses e conclusões. (MASIC et al., 2014) 

A maneira científica de pensar, aplicar e redigir o método científico 
requer honestidade, criticidade, confiança, criatividade e abertura, e acei-
tação desses princípios como pré-requisitos desejáveis para o envolvimento 
bem-sucedido na ciência por parte de pesquisadores já engajados e, princi-
palmente, de jovens cientistas.  (MASIC et al., 2014) 

Wager et al. (2014) explicam que a exigência deste rigor reside no 
fato de que as publicações científicas formam a base tanto para novas pes-
quisas como para aplicação dos resultados, e podem afetar não apenas a 
comunidade de pesquisa, mas também, direta e indiretamente, a sociedade 
em geral. Assim, os pesquisadores têm a responsabilidade de assegurar que 
suas publicações são honestas, claras, precisas, completas e equilibradas, e 
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devem evitar relatórios enganosos, seletivos ou ambíguos. Editores de pe-
riódicos também têm responsabilidades para assegurar a integridade da li-
teratura produzida pela pesquisa, como se estabelece nas diretrizes próprias 
para a ciência. 

O objetivo deste capítulo é motivar os autores de trabalhos científi-
cos a se esforçarem para aderir aos mais altos padrões de ética de publicação, 
promovendo diretamente uma reflexão sobre a conduta responsável de pes-
quisa por meio de suas políticas e processos. Para alcançar o máximo efeito 
dentro das instituições e dos núcleos de pesquisa, as diretrizes a seguir são o 
ponto de partida e são direcionadas a todos os pesquisadores para garantir a 
integridade do registro final da pesquisa.

2 ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS COM ÉTICA EM PESQUISA 

Para manter o melhor padrão e integridade do trabalho que será pu-
blicado, várias entidades governamentais e não governamentais têm reforça-
do que o valor da publicação acadêmica depende de que todos os envolvidos 
se comportem de forma ética. É importante aderir aos princípios éticos para 
proteger a dignidade, os direitos e o bem-estar dos participantes da pesquisa. 
Se o pesquisador não se sente confiante quanto às questões éticas relaciona-
das ao seu trabalho, poderá encontrar a resposta em vários guidelines: 

1. Committee on Publication Ethics (COPE): <http://publicationethics.
org/>     

2. American Educational Research Association  
(AERA): <http://www.aera.net/Portals/38/docs/About_AERA/Co-
deOfEthics(1).pdf> 

3. American Political Science Association  
(APSA): <http://www.apsanet.org/RESOURCES/For-Faculty/
Ethics>  

4. American Psychological Association  
(APA): <http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx> 
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5. British Educational Research Association  
(BERA): <https://www.bera.ac.uk/researchers-resources/
resources-for-researchers> 

6. Council of Science Editors (CSE):  
<http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3331> 

7. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):  
<http://www.icmje.org/urm_main.html> 

8. National Institutes of Health (NIH):  
<http://ethics.od.nih.gov/procedures.htm#protocol>  

9. World Association of Medical Editors (WAME): <http://www.wame.
org/policiesand-resources>  
World Medical Association 

10. (WMA): <http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/index.
htm> 

3 COMITÊ DE ÉTICA EM PUBLICAÇÕES (COPE) 

Sassi et al. (2005) já apresentaram um texto muito esclarecedor so-
bre o Comitê de Ética em Publicações (COPE). Esta organização foi criada 
em 1997 por um pequeno grupo de editores de revistas no Reino Unido e 
conta com pesquisadores de todos os campos acadêmicos em todo o mundo. 
O processo de adesão ao portal é aberto a editores de revistas acadêmicas e 
outros interessados em ética de publicações. 

O COPE fornece conselhos aos editores e autores sobre todos os 
aspectos da ética da publicação, por exemplo, casos reservados e muito espe-
cíficos e problemas referentes à aceitação para a publicação. Também possui 
um fórum para os membros discutir casos individuais. Porém, este comitê 
não investiga casos individuais, mas encoraja os editores a garantir que os 
casos sejam averiguados pelas autoridades competentes (geralmente uma 
instituição de pesquisa ou empregador). 
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Entre seus objetivos, o destaque é apresentar diretrizes sobre ética 
em publicação científica aos editores de periódicos, diretrizes que visam a 
aconselhar e não estabelecer regras, que evoluem com o tempo, para serem 
apoiadas e disseminadas pelos profissionais responsáveis pelas publicações. 
A participação no comitê é aberta a editores de periódicos acadêmicos e a 
todos os interessados em ética na publicação. 

O COPE criou um código de conduta para Editores Científicos 
(Code of Conduct and Best Parctice Guidelines for Journal Editors), uma re-
lação das diretrizes de boas práticas em publicação científica, que é um con-
junto de normas mínimas de procedimentos abrangendo deveres e respon-
sabilidades gerais dos editores, para o qual sugerimos leitura pormenorizada. 

Resumo das Diretrizes Gerais aos editores, nas quais devem: 

• Ser responsáveis por tudo o que for publicado em seus periódicos; 

• Esforçar-se para atender às necessidades dos autores e leitores; 

• Adotar processos para assegurar a qualidade do material que 
publicam; 

• Ser um defensor da liberdade de expressão; 

• Manter a integridade do registro acadêmico; 

• Impedir que interesses empresariais comprometam os padrões inte-
lectuais e éticos do periódico; 

• Publicar correções, esclarecimentos, retratações e pedidos de descul-
pas sempre que necessário; 

• Disponibilizar informações sobre quem financiou pesquisas ou ou-
tros trabalhos acadêmicos; 

• Promover revisão por pares justa, imparcial e oportuna; 

• Incentivar a exatidão, integridade e clareza dos relatórios de pesquisa; 

• Exigir do Corpo Editorial a avaliação objetiva e imparcial; 

• Obedecer às leis sobre confidencialidade em sua própria jurisdição; 
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• Obter consentimento informado por escrito para publicação em 
caso de pessoas que possam ser reconhecidas ou identificadas em 
participação nas pesquisas; 

• Adotar sistemas de detecção de plágio; 

• Apoiar autores cujos direitos de autor tenham sido violados ou que 
tenham sido vítimas de plágio. 

O COPE ainda oferece um curso eLearning para novos editores. São 
onze módulos no total, que atualmente inclui Introdução à Ética de Publi-
cação e Plágio e Autoria, entre outros. O COPE também financia pesquisas, 
organiza seminários anuais e criou uma ferramenta de auditoria para que os 
membros avaliem o cumprimento de seu Código de Conduta e Diretrizes de 
Melhores Práticas para Editores de Revistas. 

4 POLÍTICA DE ACESSO ABERTO

O Medical Research Council (MRC) apoia a excelência em ciência, 
por meio de treinamento em boas práticas para editores e pesquisadores. É 
um órgão público não departamental financiado pelo orçamento científico 
e de pesquisa do governo do Reino Unido. 

Uma das práticas é a Open access policy ou política de acesso aber-
to. Pioneiros desde 2006, defendem o “acesso aberto” em ciência, ou seja, 
permitir que os pesquisadores e outros leitores (estudantes e professores) 
acessem documentos gratuitamente, sem taxas impressas ou de assinatura de 
diário online. O objetivo é ampliar as oportunidades para que os resultados 
da pesquisa de alta qualidade sejam amplamente divulgados e disponíveis 
gratuitamente, para promover pesquisas biomédicas em todo o mundo. 

A primeira política de acesso aberto da MRC foi introduzida em 
2006. Em 2012, os Conselhos de Pesquisa anunciaram uma nova polí-
tica conjunta, que entrou em vigor em 2013. A MRC disponibiliza para 
baixar em pdf as perguntas frequentes ou “RCUK” Policy on Open Ac-
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cess (para saber mais: <http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/
openaccessfaqspdf/>). 

Outro ponto da política de acesso aberto da MRC e talvez o mais 
importante, é o Europe PubMed Central (Europe PMC). Sendo uma par-
te do PubMed, mas com sistema de acesso diferenciado, por meio de um 
espelho, é um arquivo digital estável, permanente e de acesso livre do texto 
completo a publicações de pesquisa revisadas por pares e a conjuntos de 
dados que surgem de pesquisas financiadas pelo MRC.

5 POLÍTICA DE PUBLICAÇÕES NEGATIVAS 

Conceito: “Aquelas cujos resultados esperados não concordam com 
as hipóteses que os pesquisadores delinearam”.   

Dentro do tema ética, as publicações negativas ganham força. Nor-
malmente, achados negativos, ou seja, aqueles em que os resultados espera-
dos não concordam com as hipóteses que os pesquisadores formularam, são 
eventualmente desconsiderados, negligenciados e, portanto, não apresenta-
dos para publicação. O estigma em torno de resultados negativos significa 
que eles podem ser considerados como baixa prioridade para publicação. 
Isso levanta um problema importante: se os resultados não são relatados (po-
sitivos ou negativos), os conceitos que são falsos ou incompletos nunca são 
corrigidos, apesar de suas consequências potencialmente importantes. Ig-
norar uma vasta fonte de informações que são os resultados negativos pode 
ser problemático de várias maneiras, como distorcer a literatura científica 
incluindo apenas informações escolhidas e causar um enorme desperdício 
de tempo e recursos ao repetir as pesquisas. 

As questões que envolvem a “descoberta negativa” certamente ga-
nham força. No entanto, o viés desta publicação ainda é um problema, 
indicando que uma mudança na tradição científica é necessária. A seguir, 
apresentamos um periódico denominado Negative Results (Resultados 
Negativos). 
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6 POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE PESQUISA 

Um dos grandes exemplos é o da revista Nature, que tem como 
princípio ao candidato à publicação, que qualquer pesquisador ao redor do 
mundo deve ser capaz de replicar e construir os mesmos resultados que os 
reivindicados pelos autores. É condição de publicação nesse periódico que 
os autores são obrigados a tornar públicos os materiais, dados, códigos do 
software estatístico, assim como protocolos associados prontamente dispo-
níveis para os leitores. Qualquer restrição à disponibilidade de materiais 
ou informações deve ser divulgada aos editores no momento da submissão. 
Qualquer restrição também deve ser divulgada no manuscrito enviado. 

Após uma publicação, os leitores interessados no tema podem en-
frentar a recusa dos autores em cumprir alguma dessas políticas, como não 
divulgar um banco de dados ou os códigos para análise estatística de algu-
mas variáveis. Nesta circunstância, os interessados devem entrar em contato 
com o editor-chefe da revista para, enfim, disponibilizar as informações so-
licitadas pelo leitor. Nos casos em que os editores não conseguem resolver, a 
revista pode encaminhar o assunto para a instituição de financiamento dos 
autores e/ou publicar uma declaração formal de correção, anexada em linha 
à publicação, afirmando que os leitores não conseguiram obter os materiais 
necessários para replicar os resultados. Todos os detalhes podem ser conferi-
dos na página da Nature no link das notas.

7 OS CONFLITOS DE INTERESSE

Hui et al. (2012) relatam que os constantes interesses financeiros e 
a concorrência entre autores, instituições, revisores e editores, bem como fi-
nanciamento de pesquisa e honorários, podem representar uma importante 
fonte de viés tanto para a condução de estudos como para a interpretação 
da literatura. Os autores com papéis principais na execução do estudo são 
mais propensos a ter laços financeiros com a indústria, em comparação com 
aqueles sem essa atuação; os estudos patrocinados pela indústria são mais 
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prováveis de interpretação positiva. A divulgação apropriada de todas as re-
lações financeiras que poderiam ser percebidas como potenciais conflitos de 
interesse representa um passo importante para manter a confiança pública e 
a integridade científica. 

Na tentativa de padronizar os relatórios de conflito de interesses, o 
Comitê Internacional de Editores de Revista Médica (ICMJE) desenvolveu 
um formulário de divulgação revisado em 2016 e 2017 e adotado por todas 
as revistas ICMJE. (ICMJE, 2017; SPRINGER, 2013). 

Vários estudos examinaram a qualidade de relato de fontes de finan-
ciamento e conflito de interesse na literatura médica (BHARGAVA et al., 
2007). 

A compreensão da extensão do financiamento da pesquisa e do rela-
tório de conflito de interesse pode minimizar o viés ao interpretar a literatu-
ra científica, visto que toda pesquisa pode ter intrinsicamente algum conflito 
de interesse, mesmo que mínimo e não fira a ética. Os insights sobre os me-
canismos de financiamento existentes também nos permitiriam identificar 
as áreas em que o apoio adicional é necessário. 

7.1 Políticas para os autores 
Entre as linhas gerais de orientações para os autores, a SAGE destaca: 

• “Seu trabalho deve ser sempre original e escrito por você, com ou 
sem orientação de um supervisor (orientador). Aluno de graduação 
não deve escrever texto científico sem orientador”; 

• “Os dados do seu trabalho não devem ser publicados previamente 
antes de ser enviado ao periódico”; 

• “As fontes para a redação do artigo (incluindo a sua própria escrita 
publicada), deve ser claramente citada e, quando apropriado, obter 
a permissão dos autores originais”; 

• “A pesquisa e sua redação final não deve violar quaisquer direitos de 
terceiros, incluindo de privacidade e de propriedade intelectual”; 
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• “Seus dados devem ser verdadeiros e não deve ser feita nenhuma 
manipulação para atender a requisitos das hipóteses testadas”; 

• “Seus dados são próprios ou devem ter a devida permissão (carta de 
anuência para uso de dados de terceiros) ou para reprodução parcial 
de dados em seu artigo”; 

• “Qualquer interesse conflitante ou concorrente real ou aparente 
deve ser claramente indicado na apresentação de seu documento 
(isso inclui auxílio financeiro)”; 

• “Aos autores devem aderir a todas as diretrizes de ética de pesquisa, 
particularmente onde temas relacionados a seres humanos ou ani-
mais de experimentação estejam envolvidos”; 

• “Os autores devem contatar o Editor para identificar e corrigir er-
ros metodológicos após alguma descoberta fortuita, seja anterior ou 
posterior à publicação de seus trabalhos”; 

• “A autoria do artigo deve ser representada com total precisão, in-
cluindo a garantia de que todos os indivíduos credíveis como auto-
res, de fato participaram das etapas de construção e elaboração do 
trabalho (autoria real do trabalho), e que todos os que participaram 
são creditados e consentiram para publicação”; 

• “Os autores devem ser transparentes. Caso um autor não tenha certe-
za se seu artigo é original, ele deve informar ao editor do jornal. Isso 
pode acontecer caso haja demora na resposta e edição do texto. O 
artigo deve indicar claramente qualquer potencial de sobreposição”. 

• “Em hipótese alguma, omissões devem ser praticadas, ou seja, toda 
limitação da pesquisa deve ser reportada no próprio documento ou 
aos editores, que devem avaliar como lidar individualmente com 
cada limitação”.
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8 POLÍTICAS PARA OS REVISORES 

• “Manter a confidencialidade do processo de revisão”; 

• “Alertar imediatamente o editor sobre qualquer interesse real ou po-
tencial que possa afetar a imparcialidade de sua revisão e recusar-se 
a rever, quando apropriado”; 

• “Conduzir-se de forma justa e imparcial”; 

• “Ter consciência de que os pesquisadores veem de uma determina-
da escola de pensamento e/ou podem ter fortes laços com algum 
interesse particular no tema. Assim, devem agir de forma justa. Em 
caso de dúvida sobre se a existência de um conflito, o revisor deve 
procurar as orientações do editor do jornal”. 

9 POLÍTICAS PARA OS EDITORES 

• “Manter e promover políticas éticas consistentes para suas revistas”; 

• “Supervisionar e agir para cumprir estas políticas conforme necessá-
rio de forma justa e consistente”; 

• “Garantir a confidencialidade do processo de revisão”; 

• “Exercer os altos padrões de integridade pessoal em seu trabalho, re-
conhecendo e avaliando casos que possam ter aparência ou interesse 
concorrente”; 

• “Trabalhar com os autores, revisores e membros do conselho de re-
dação, conforme necessário, para garantir que sejam suficientemen-
te recomendados quanto às políticas de ética e publicação de seus 
periódicos e que a administração da revista em questões éticas seja 
justa, imparcial e oportuna”. 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os atores envolvidos no projeto, execução e redação de um 
documento científico, devem ter em mente que realizar uma pesquisa cien-
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tífica adequada exige horas de dedicação, flexibilidade e mente aberta para o 
desconhecido, honestidade, confiança e obediência aos princípios éticos que 
envolvem a publicação de um artigo científico. 

Na ciência da saúde ainda se mantém a afirmação de que “A saúde 
do meu paciente será a minha primeira consideração”, (Declaração de Gene-
bra, adotada pela 2ª Assembleia Geral da WMA, Genebra, Suíça, setembro 
de 1948). Esta frase deve sempre orientar o pesquisador. 

No nível da graduação, as universidades devem investir na educa-
ção em pesquisa, formar recursos humanos com vistas a fomentar ideias 
de inovação e liberdade de pensamento, divulgar a ética em pesquisa e a 
publicação responsável, assegurando que as carreiras sejam construídas com 
honestidade e integridade. 
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SOFTWARE DE ACESSO LIVRE R  
E INTERFACE GRÁFICA R 

COMMANDER
Fernando Antonio Basile Colugnati 

Renato Erothildes Ferreira 

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VERÁ:

1. Instalação: Como instalar o R commander (Rcmdr) / Como carregar 
o Rcmdr/ Como carregar um banco de dados para o Rcmdr; 

2. Manipulação de variáveis:  transformar variável string em numérica/ 
Gerar Label/ Transformar variável numérica contínua em categórica 
ou ordinal/ Computar nova variável a partir de outras; 

3. Estatística descritiva: Resumos numéricos; 

4. Resumos descritivos (Gráficos): Histograma/ Gráfico de Barras/ 
Diagrama de dispersão/ Box plot/ Quantis de normal;

5. Correlações: Correlação de Pearson/ Tabelas 2X2/ Teste de X2; 

6. Testes para média: Teste de normalidade/ Teste T independente 
(Two-sample t-tests Between-groups/Independent-groups t-test) / 
Teste T pareado (Paired t-test) / ANOVA de uma via (One-Way 
Analysis of Variance (ANOVA) and Post-Hoc Tests). 

1 INTRODUÇÃO AO AMBIENTE R

O programa R é uma linguagem de programação de alto nível 
aplicado à análise de dados em estatística. O designer do R foi fortemente 
influenciado pelas linguagens de programação de Becker, Chambers and 
Wilks ‘s (1985) e Steel and Sussman’s Scheme (1975), que formam a base da 
linguagem S (CROWLER, 2007). 
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Até a metade do século passado havia uma grande dificuldade para 
se fazer análises estatísticas com grandes bases, principalmente nas áreas da 
medicina, economia e sociologia. Pesquisadores, estatísticos e especialis-
tas em ciência da computação se esforçavam para solucionar essa lacuna. 
Os mainframes já estavam consolidados e os PC começavam a se tornas 
realidade. 

Diante deste panorama surgem entre as décadas 1960 e 1970 os 
primeiros pacotes estatísticos um pouco mais estruturados:

• (1965) surgiu o BMDP (Biomedical Package) com base no BMD 
(1961) e no BIMED (1960), seus antecessores mais antigos. Foi 
desenvolvido por Wilfrid Dixon e Linda Glassner na Universidade 
da Califórnia (UCLA). O National Institutes of Health (Califórnia), 
primeiro instituto do câncer e, em seguida, os outros Institutos Na-
cionais de Saúde dos EUA sentiram que a pesquisa médica deveria 
obter os benefícios dos computadores e financiaram três centros de 
pesquisa computacional, um no MIT, um em Tulane e outro na 
UCLA. O MIT deveria focar no desenvolvimento do hardware e 
Tulane e UCLA nas medidas ideais para a pesquisa clínica. 

Especificamente, a UCLA, estava focada na aplicação do computa-
dor na pesquisa clínica. 

• (1966) surgiu o SAS (Statistical Analysis System) desenvolvido na 
North Carolina State University através de um consórcio que envol-
veu oito universidades americanas e liderados por Jim Goodnight e 
Jim Barr. Recentemente uma interface de apontar e clicar foi adicio-
nada na versão de 2004 e um pacote para análise de mídia social foi 
adicionado na versão de 2010. 

• (1968) foi a vez do SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Foi 
desenvolvido por Norman H. Nie, C. Hadlai Hull e Dale H. Bent, 
adotado e aperfeiçoado entre os anos de 1969 e 1975 pela Univer-
sidade de Chicago. O SPSS é um programa amplamente utilizado 
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para análise estatística em ciências sociais e médicas, também é usa-
do por pesquisadores de mercado, pesquisadores de saúde, empresas 
de pesquisa, governos, pesquisadores de educação e organizações de 
marketing. Os pesquisadores veem como grande vantagem o menu 
do tipo apontar e clicar. 

Entre as décadas de 1970 e 1990 surge a linguagem S (1976). S é 
uma linguagem de programação computacional voltada à estatística e desen-
volvida por John Chambers, hoje mantida por Rick Becker e Allan Wilks da 
Bell Laboratories, antiga AT&T. De acordo com John Chambers, o objetivo 
é acelerar e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho com linguagem de progra-
mação para pesquisadores não familiarizados com este tipo de informação. 

Já o R é uma história um pouco mais recente. Desenvolvido por 
Ross Ihaka e Robert Gentleman, ambos do departamento de estatística da 
Universidade de Auckland (Nova Zelândia). Este pacote estatístico foi de-
senvolvido por meio de um esforço conjunto entre estatísticos de diversas 
partes do mundo, pertencente à uma categoria denominada software livre 
(open source). Termo originário do inglês e que significa “código aberto”. 
O termo diz respeito ao código fonte de um programa, ou seja, pode ser 
manipulado por diferentes pessoas e para diferentes finalidades. O termo foi 
criado pela OSI (Open Source Initiative). Apesar de ser muito similar ao S, o 
R ainda conserva diferenças estruturais importantes. Muitos códigos do S1 
rodam sem alterações no R. 

O código fonte do R está disponível sob a licença GNU e GPL e 
as versões binárias pré-compiladas são fornecidas para as versões Windows, 
Macintosh, Unix e Linux. 

 O R está em constante construção, suas adições se dão por meio 
de pacotes (packages) que são ferramentas de produtividade dentro do am-

1 “A implementação comercial do S é de responsabilidade da S-PLUS. S-PLUS é uma 
empresa “start-up” baseada em Seattle com a denominação “Statistical Sciences”. O 
fundador é R. Douglas Martin que também é professor de estatística na Universi-
dade de Washington, Seattle. Fonte: TIBCO technology” Disponível em: https://
www.tibco.com/ . Acesso em 04 de setembro de 2017.
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biente. Existem outras ferramentas, tais como Rstudio, JGR, RKWard, Sci-
Views-R e R commander (Rcmdr) que será abordado neste capítulo.

2 PRIMEIROS PASSOS NO R 

Independentemente de o seu computador pessoal possuir sistema 
operacional Windows, MAC ou outro, você deverá entrar na página do R 
e instalar o pacote base no disco rígido. Para isso, você deverá ter acesso à 
internet. Dentro da página do R você escolherá o CRAN (Comprehensive R 
Archive Network) mais próximo de sua cidade. 

O Link para página do R é: <https://www.r-project.org/> 

Você pode digitar o endereço completo, http://cran.r-project.org/ 
ou simplesmente digitar CRAN no Google e ser direcionado para o site. 
Uma vez lá, você precisa “Baixar e instalar R” executando o arquivo. Clique 
para escolher entre Linux, Mac OS e Windows, depois siga as instruções que 
são diferentes entre si. Você deve escolher o pacote base e executar o progra-
ma de instalação que terá um nome como R * .exe (em um PC) ou R *. dmg 
(em um Mac). Ao ser perguntado, diga que deseja ‘Executar’ o arquivo (em 
vez de ‘Salvar’). Se não tem acesso à Internet, o arquivo pode ser salvo em 
pendrive para posterior instalação em seu PC.

3 INSTALAÇÃO DO R E DO R COMMANDER  

A primeira coisa a fazer é entrar na página do R por meio da plata-
forma de busca e pesquisa do Google. 

Passo 1: entrar no Google e procurar o R ou acessar direto no link <ht-
tps://www.rproject.org/> Link para o Google: <https://www.google.com.b> 

Passo 2: Dentro da página do R escolher o CRAN mirror ou Link 
para o CRAN: http://cran.r-project.org/mirrors.html 

Passo 3: Dentro do CRAN encolher o mirror mais próximo de sua 
cidade. Isso facilitará e agilizará a instalação. 

Link para o mirror da Fio Cruz: https://cran.fiocruz.br/ . 
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Passo 4: Escolher o sistema operacional do seu PC. Clicar no sis-
tema escolhido ou Link para o sistema operacional Windows: https://cran.
fiocruz.br/bin/windows/ 

Passo 5: Clicar em  “install R for the first time” ou 

Link para o install: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ 

Passo 6: Clicar em Download R.3.4.1 for Windows (75 magabytes, 
32/64 bits) Link para o Windowns 32 ou 64 bits:  https://cran.r-project.org/
bin/windows/base/R-3.4.2win.exe 

Passo 7: Executar o programa que você baixou 

Passo 8: Procurar o programa na área de trabalho ou em arquivos 
de programa. 

Passo 9: Você entrou na janela principal do R. 

Passo 10: Dentro da janela do R iniciar a instalação do pacote do R 
commander (Rcmdr). 

Passo 11: Após instalar o pacote do R commander (Rcmdr) você 
deverá carregá-lo para começar a trabalhar. 

Após entrar na janela principal do R aparecerão letras em vermelho, 
principalmente o símbolo “>”, que é o prompt do R, também conhecido 
como console. Isso significa que o sistema está pronto para receber os ar-
gumentos de comando (sintaxe). Na janela principal, em letra azul, encon-
tram-se algumas informações sobre o sistema e alguns comandos básicos. . 

4 SOBRE O R COMMANDER

O R commander é uma interface gráfica do usuário. É uma poderosa 
ferramenta para analisar dados e com uma “cara” muito mais amistosa para 
pesquisadores não estatísticos e/ou não familiarizados com linguagem de 
programação. A grande vantagem é o menu intuitivo do tipo point-and-clik. 

O R commander ainda está em construção e por este motivo mui-
tas de suas funções se dão via “plugins” (RcmdrPlugin). Estes plugins “apri-
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moram a interface gráfica do usuário, estendendo novos menus ao pacote 
estatístico fornecido pelo Rcmdr. Enquanto o pacote base original foi cria-
do para análise de cálculos estatísticos básicos, a ativação de extensões (ou 
plugins) aumentou consideravelmente o uso e o escopo de outras possíveis 
operações de análises de dados. Instalar esses plug-ins é bastante fácil. Eles 
podem ser instalados como qualquer outro pacote R. Depois de instalar o 
pacote de plugins, eles podem ser ativados simplesmente selecionando a op-
ção de menu Ferramentas - Carregar opção de plug-in 

Rcmdr (s) no Rcmdr. Atualmente, existem 43 plugins que oferecem 
suporte para análises”. A seguir, você verá exemplos de alguns plugins dispo-
níveis no Rcmdr:

RcmdrPlugin.StatisticalURV Statistical URV Rcmdr Plug-In 
RcmdrPlugin.steepness Steepness Rcmdr Plug-in 

RcmdrPlugin.survival R Commander Plug-in for the sur-
vival Package 

RcmdrPlugin.TeachingDemos Rcmdr Teaching Demos Plug-In 

5 PRÁTICA COM ANÁLISE DE DADOS NO RCMDR 

Nosso objetivo será apresentar somente os comandos mais básicos 
para o início de uma análise de dados. Nos links informados nas seções ante-
riores você encontrará informações para avançar em análises mais complexas. 

Na janela de acesso por menu do Rcmdr você verá: 

• Arquivo - para abrir arquivos com instruções para executar ou para 
salvar  dados, resultados, sintaxe, entre outros. 

• Editar – as opções típicas para cortar, colar, apagar, etc. 

• Dados – utilitários para gerenciamento de dados (criação de dados, 
importação de outros programas, variáveis de recodificação, etc.) 

• Estatísticas – implementação de procedimentos adequadamente 
estatísticos. 
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• Gráficos – gráficos. 

• Modelos - definição e uso de modelos específicos para análise de 
informações. 

• Distribuição – probabilidades e gráficos de Distribuições de proba-
bilidade comum (Normal, Student t, Fisher F, binômio, etc.).

• Ferramentas – carregando bibliotecas e definindo o ambiente. 

• Ajuda – help no R-comandante (em inglês). 

• R Script – janela usada para digitar comando (sintaxe).

• Output – janela de saída dos resultados.

• R Markdown – R Markdown é uma sintaxe de formatação simples 
para gerar autoria de documentos em HTML, PDF e WORD. 

• Conjunto de dados – refere-se ao conjunto (banco de dados) que 
está ativo no momento. 

• Editar conjunto de dados – entra no banco de dados onde pode 
apagar variáveis (colunas, linhas, alterar outras condições). 

• Ver conjunto de dados – serve para conferir o banco de dados que 
foi aditado. 

• Modelo – será ativado quando existirem modelos de regressão li-
near simples, múltiplo, análise de variância, entre outros tipos de 
modelagem.  

5.1 Carregar um banco de dados em Excel2 
Para importar seu banco de dados em formato Excel ou outro for-

mato, vá em:  Dados > Importar arquivo de dados > do arquivo Excel. 

Aparecerá a janela: Importar o conjunto em Excel > você deverá dar 
um nome para esse banco. 

Aparecerá o explore do seu Windows onde você deverá procurar a 
pasta que contém o arquivo em Excel. Em seguida clique no arquivo e Abrir. 
2  Para este exercício usamos um banco de dados em formato Excel. Entretanto, você 
pode importar bancos de diversos formatos como: SAS, STATA, SPSS, TXT e Minitab. 
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Pronto, o banco de dados foi carregado para dentro do Rcmdr. Para 
verificar o banco você pode clicar em: Ver conjunto de dados 

Você poderá abrir vários bancos de dados para trabalhar e no menu 
Conjunto de dados selecionar aquele em que estiver trabalhando no momento. 

5.2 Manipulação de variáveis 
No próximo exercício você deverá transformar as variáveis antes de 

iniciar qualquer análise. Na Figura 15 está uma prévia das variáveis carrega-
das para o exercício no Rcmdr.   

Idade Sexo Personal Ipaq Cons Renda Peso Estat Glico Grupo Col1 Col2 Col3

1 53 Mas 1 Sedentário 6.1 7.0 91.2 178.5 77 1 300 196 186

2 32 Mas 1 Ativo 8.6 8.4 83.0 167.0 78 1 160 330 199

3 55 Mas 1 Sedentário 7.5 7.9 65.8 184.0 79 1 245 259 183

4 33 Mas 0 Ins_ativo 10.2 8.9 55.1 178.0 82 1 213 175 177

Tabela 1 - Variáveis do banco de dados3

Fonte: Os autores, 2022 

Este banco de dados contém 33 observações simuladas apenas para 
exercício computacional. 

Variáveis utilizadas nos exercícios das próximas seções: 

• Idade – numérica 

• Sexo – categórica (configurada como string4) 

• Personal – categórica, numérica 

• Ipaq – ordinal (configurada como string) 

• Cons (consumo) - numérica 

• Renda – numérica   
3 Observação: Este banco de dados não serve para pesquisa ou publicações. Trata-se 

apenas de uma simulação de dados para os exercícios deste livro.
4 Variável string é definida como uma variável do tipo alfa-numérica (texto); o que 

impossibilita uma série de cálculos estatísticos. Muitos pacotes não leem esse tipo de 
variável. É necessário transformar a variável texto em números e depois acrescentar 
legendas (labels) aos números. 
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• Peso – numérica 

• Estat (estatura) – numérica 

• Glico (glicose em jejum) – numérica 

• Grupo (grupo de tratamento) – categórica, numérica 

• Col1 (colesterol 1° medida) - numérica 

• Col2 (colesterol 2° medida) - numérica 

• Col3 (colesterol 3° medida) - numérica 

Exercícios:

1. Gerar valores numéricos para as variáveis (sexo e ipaq) 

2. Gerar labels (nomes para as categorias) para a variável (personal) 

3. Estratificar a variável idade (em duas e em quatro categorias) 

4. Criar uma nova variável (IMC) a partir de peso e estatura 

Exercício 1:

Passo 1: A variável sexo está com letras (string), ou seja, não é possível 
fazer cálculos matemáticos com ela neste formato. Deve-se fazer uma transfor-
mação para números. A Figura 16, a seguir, fornece os passos para o exercício 1. 

Acessar: 

1. Data 

2. Modificação de variáveis no conjunto de dados... 

3. Recodificar variáveis... 

4. Variáveis (s) p/ recodificar (uma ou mais) – marcar a variável sexo 

5. Novo nome de variável para recodificação múltipla - digitar um 
novo nome 

6. Definição de recodificação – usar [0=“mas” e 1=“fem”] 

7. Ok 

8. A nova variável aparecerá no final do banco de dados 
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Exercício 2:

Passo 1: Para gerar as labels à variável personal, que já está com os 
números, você deverá seguir os seguintes passos.   

Acessar: 

1. Data 

2. Modificação de variáveis no conjunto de dados... 

3. Converter variável numérica para fator... 

4. Variáveis (selecionar uma ou mais) 

5. Definir nomes dos níveis 

6. Ok 

7. Variável personal já existe. Subscrever variável? Clique em sim 

8. Valor numérico Nome do nível (0=sem_perso e 1=com_perso) 

9. Ok 

10. A nova variável foi recodificada na mesma posição do banco 

Exercício 3:

Passo 1: Para transformar a variável idade em duas categorias (em dois 
níveis) ou em uma escala ordinal (três ou mais níveis), recomenda-se primeiro 
extrair um resumo numérico das estatísticas dessa variável, como média, me-
diana e quartis, para se ter uma ideia dos intervalos a serem aplicados. 

Acessar: 

1. Data 

2. Modificação de variáveis no conjunto de dados... 

3. Recodificar variáveis... 

4. Variáveis (s) p/ recodificar (uma ou mais) – marcar a variável idade 

5. Novo nome de variável para recodificação múltipla - digitar um 
novo nome 

6. Definições para recodificação – definir como no exemplo da figura 18 
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7. OK - no caso da 1°forma 

Exercício 4:

Para computar uma nova variável no Rcmdr primeiro deverá conhe-
cer alguns termos da sintaxe referentes a operações matemáticas: 

• Somar (+) 

• Subtrair (-) 

• Multiplicação (*) 

• Divisão (/) 

• Potenciação (^) 

Neste exercício você deverá criar a variável IMC (índice de mas-
sa corporal) a partir das variáveis “peso” e “estatura”. Utilizando a equação 
(peso/estat^2) 

5.3 Resumos descritivos (GRÁFICOS) 

5.3.1 Gráfico Histograma
Os histogramas são usados para mostrar a frequência com que algo 

acontece. Por exemplo, em um caso em que fosse necessário mostrar a forma 
gráfica a distribuição da idade entre indivíduos em determinado estudo, uma 
das maneiras mais adequadas para isso seria fazê-lo por meio de um histograma. 

Nesta atividade você deverá gerar um histograma da variável idade. 
Para tal, deverá seguir os passos: 

Acessar: 

1. Gráfico 

2. Histograma 

3. Dados (marcar idade) 

4. OK  - no caso da 1°forma 
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5.3.2 Gráfico de Barras
Nesta atividade você deverá gerar um gráfico de barras ajustado para 

sexo (mas e fem) da variável ipaq_rec. Para tal, deverá seguir os passos: 

Acessar: 

1. Gráfico 

2. Gráfico de barras 

3. Dados (ipaq_rec) 

4. Opções por grupo (marcar sexo) 

5. OK  - no caso da 1°forma 
 

Sintaxe Gráfico 1: 

A sintaxe a seguir serve para gerar cores diferentes no gráfico. 

with (teste, Barplot (sexo, xlab=””, ylab=”(n)”, main=”(%) relativo 
ao  gênero”, scale=”percent”)) Sintaxe gráfico 02: 

with(teste, Barplot (sexo, xlab=””, ylab=”(n)”, main=”(%) relativo 
ao  gênero”, col=rainbow(2), scale=”percent”)) 

Obs: A parte col=rainbow(2) é o argumento que permite o gráfico 
02 sair com cores diferentes nas barras. 

5.3.3 Gráfico Diagrama de Dispersão
Nesta atividade você deverá gerar um diagrama de dispersão para 

duas variáveis numéricas contínuas, neste caso, renda (renda) e consumo 
(cons). 

Acessar: 

1. Gráfico 

2. Diagrama de dispersão 

3. Dados (selecionar variável x (explicativa-renda) e variável y 
(dependente-consumo) 
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4. Opções (marcar linha de mínimos quadrados) 

5. OK - no caso da 1ª forma 

5.3.4 Gráfico Box Plot
O boxplot (gráfico de caixa ou de bigodes) é uma ferramenta gráfica 

utilizada para avaliar a distribuição empírica dos dados. O boxplot é formado 
pelo primeiro e terceiro quartil e também pela mediana.  As hastes inferiores e 
superiores se estendem, respectivamente, do quartil inferior até o menor valor 
não inferior ao limite inferior e do quartil superior até o maior valor não supe-
rior ao limite superior. Os limites são calculados da forma a seguir. 

Limite inferior: . 

Limite superior: . 

Para este caso, os pontos que estiverem fora destes limites são con-
siderados valores discrepantes (outliers) e são denotados por asterisco (*). 

Nesta atividade você deverá gerar gráfico box plot da variável coles-
terol total segunda medida (col2) e depois um box plot por grupos (sexo). 

Acessar: 

1. Gráfico 

2. Box plot 

3. Dados (col2) 

4. OK  - no caso da 1°forma 

5.4 Resumos Descritivos (Resumos numéricos) 
O R commander oferece uma opção para calcularmos algumas esta-

tísticas descritivas gerais e mais comuns no cotidiano de análise de dados. 
Usamos o menu (estatísticas) – sub menu (resumos numéricos). Você pode 
escolher quais variáveis você quer resumir. 

Nesta atividade você deverá gerar os resumos numéricos da variável idade. 

Acessar: 
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1. Estatística 

2. Resumos 

3. Resumos numéricos 

4. Dados (escolher idade) 

5. OK - no caso da 1ª forma 

Se você não definir outras opções, o programa gera automaticamen-
te as estatísticas:  média, desvio padrão, intervalo interquartílico, percentis 
(0%, 25%, 50% - que é a mediana, 75% e 100%, além no (n). 

5.5 Tabelas de dupla entrada e teste de qui-quadrado.
As tabelas de dupla entrada são úteis para mostrar dois ou mais 

tipos de dado (qualitativos -nominais ou ordinais- sobre um item, também 
nominal ou ordinal). Devem ser lidas na vertical e na horizontal simultane-
amente para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Podem apresentar 
frequências absolutas e relativas. 

Nesta atividade você deverá gerar uma tabela de dupla entrada para 
as variáveis sexo e personal_rec Acessar: 

1. Estatística 

2. Tabelas de contingência 

3. Tabela de dupla entrada 

4. Dados (escolher variável de linha (sexo) e a variável de coluna 
(personal_rec) 

5. Estatísticas (escolher percentual nas linhas e teste de independência 
de Qui-Quadrado) que por deful e o Teste de Pearson 

OK 
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5.6 Teste T independente, pareado e análise de variância 
(ANOVA) 

5.6.1 Teste T independente
O teste t pode ser usado para comparar as médias de duas amostras 

independentes, ou seja, uma variável numérica contínua, no nosso exemplo 
colesterol total segunda medida (col2) e uma qualitativa nominal com duas 
categorias, sexo (mas e fem). 

A hipótese testada neste teste é: 

H0 – a média do col2 de homens = a média do col2 de mulheres 

H1 - a média do col2 de homens ≠ da média do col2 de mulheres 

Nesta atividade você deverá testar a diferença entre as médias do 
colesterol total na segunda aferição, entre homens e mulheres. 

Acessar: 

1. Estatística 

2. Médias 

3. Teste T para amostras independentes 

4. Dados (em grupo(sexo) e variável resposta (col2 

5. Opções (teste bilateral > marcar sim) 

6. OK   

5.6.2 Teste T pareado
O teste T pareado testará a média da diferença entre duas amostras 

independentes medidas num momento inicial (um) e num segundo mo-
mento (dois). 

A hipótese testada neste teste é: 

H0 – a média do col1 = a média do col2 

H1 - a média do col1 de homens ≠ da média do col2 
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Nesta atividade você deverá testar a diferença entre as médias do 
colesterol total primeira e segunda medidas. 

Acessar: 

1. Estatística 

2. Médias 

3. Teste T (dados pareados) 

4. Dados (primeira variável (col1) e segunda variável (col2) 

5. Opções (teste bilateral > marcar sim) 

6. OK   

5.6.3 Teste de normalidade dos dados
Os testes de normalidade por inspeção podem ser feitos por meio 

do histograma ou do gráfico de quantil.  Em estatística, o gráfico de quantil-
-quantil (q-q) é um gráfico de probabilidade, ou seja, é um método gráfico 
para comparar duas distribuições de probabilidade ao traçar seus quantiles 
uns contra os outros. Se as duas distribuições a serem comparadas forem 
semelhantes, os pontos do gráfico Q-Q ficarão aproximadamente na linha y 
= x. Este tipo de fenômeno ocorre, sobretudo, na análise de resíduos de um 
modelo de regressão onde o gráfico q-q é usado para averiguar se os resíduos 
apresentam distribuição normal. Este gráfico é melhor que o histograma, 
pois temos mais apropriado conferir se uma reta se ajusta aos pontos do que 
se uma curva de densidade se ajusta a um histograma. 

5.6.4 Teste de Kolmogorov-Smirnov
Se uma variável for normalmente distribuída, você pode usar esta-

tísticas paramétricas baseadas nessa suposição. Se uma variável falhar em um 
teste de normalidade, é fundamental olhar para o histograma e/ou gráfico 
de probabilidade normal (q-q) para ver se algum valor discrepante (outlier) 
pode estar interferindo na não-normalidade. É sempre bom lembrar que 
tamanhos de amostras razoavelmente grandes (>100) são necessários para 
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detectar a normalidade dos dados.  O Teste de Kolmogorov-Smirnov é um 
teste de normalidade baseado na diferença máxima entre a distribuição ob-
servada e o esperado para a distribuição cumulativa normal. Uma vez que 
utiliza a média da amostra e o desvio padrão para calcular o esperado da 
distribuição normal. 

5.6.5 ANOVA de uma via
A Análise Variância Unidirecional (ANOVA) é um procedimento 

para testar a hipótese de que “K” amostras são iguais, onde K (≥ 3 amostras). 
A ANOVA unidirecional compara se existem pares de amostras diferentes 
uma da outra. Também chamada de análise de variância de um fator, porque 
existe apenas uma variável independente ou fator. A variável independente 
tem níveis nominais ou alguns níveis ordenados. 

A hipótese testada neste teste é: 

H0: média T1=médiaT2=MédiaT3=................Média Tk 

H1: pelos menos um par é diferente 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O R commander é uma plataforma simples de ser manuseada por 
estudantes e pesquisadores não estatísticos, é gratuito e consistente com os 
sistemas Windows e Mac. Soluciona boa parte dos problemas cotidianos da 
análise de dados em cursos de graduação, especialização e pós-graduação 
stricto sensu.   
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O ESSENCIAL DA ESTATÍSTICA 
NA PESQUISA EM SAÚDE

 
Ronaldo Rocha Bastos 

Marcel de Toledo Vieira 

1 INTRODUÇÃO

A Estatística, como ferramenta de quantificação da incerteza, tem 
sido cada vez mais utilizada em pesquisas na área de saúde. Isto se deve ao 
fato de que os modelos e métodos científicos podem se beneficiar dos mo-
delos estatísticos teóricos, pois a ligação entre os mesmos possibilita uma 
melhor explicação dos fenômenos observados. Desta forma, as evidências 
obtidas são utilizadas para a generalização de resultados que sejam úteis para 
o desenvolvimento científico e tecnológico. Muito tem sido discutido sobre 
o papel da estatística na pesquisa e até mesmo sobre o que deve ser enten-
dido como estatística (ver, por exemplo, Kass 2011 e Brown e Kass 2009).  
Nosso ponto de vista, que se aproxima daquele discutido em Brown e Kass 
(2009), é que a estatística se diferencia de outras áreas do conhecimento por 
utilizar, diante da incerteza, probabilidades para descrever a regularidade 
e variabilidade observada nos dados, seja para inferir a partir de situações 
específicas, seja para analisar os procedimentos para a coleta de dados e para 
a realização de previsões, em termos da provável qualidade dos mesmos para 
o propósito a eles destinado. O reconhecimento deste componente essencial 
da estatística leva ao que se tornou conhecido como raciocínio estatístico, 
cuja apreensão e desenvolvimento devem ser o principal objetivo de quem 
utiliza métodos estatísticos em suas pesquisas. 

O objetivo deste capítulo é apresentar, em linhas gerais, o que tem 
sido utilizado como boas práticas em estatística no contexto do raciocínio 
estatístico, sem se preocupar, no entanto, com a parte matemática de tais 
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procedimentos, que apesar de extremamente importante, não caberia em 
uma apresentação tão sucinta como esta. Iniciamos com os tipos de estudos 
geralmente realizados na área de saúde, seguidos pelos procedimentos amos-
trais e a filosofia por trás dos mesmos. A seguir são apresentadas as questões 
mais relevantes à análise de dados e então são discutidos, em linhas gerais, os 
princípios a que se convencionou chamar de inferência estatística.

2 PRINCIPAIS TIPOS DE ESTUDOS REALIZADOS NA ÁREA DE 
SAÚDE 

As pesquisas em saúde tentam responder questionamentos diversos, 
destacando-se entre eles: a) possível associação entre a exposição a um fator 
(risco ou proteção), ou múltiplos fatores, e o eventual desenvolvimento de 
uma doença (evento ou desfecho); b) comparações entre opções terapêuti-
cas; e c) prognósticos para pacientes submetidos a diferentes tratamentos. 
Todos estes questionamentos implicam na coleta de dados, na realização de 
medições e de classificações e na comparação entre grupos. No entanto, há a 
necessidade de se gastar um tempo considerável no planejamento do estudo, 
de forma que o questionamento possa ser respondido, total ou parcialmente, 
pelas evidências obtidas. 

2.1 Estudos Descritivos e Estudos Explicativos 

Os tipos de estudos realizados na área de saúde são muitos, mas é 
possível classificá-los em dois grandes grupos, conforme seu objetivo prin-
cipal: a) estudos descritivos e b) estudos explicativos. Os primeiros pro-
curam relatar e registrar experiências, observações de situações não usuais, 
tratamentos inovadores, programas nunca antes colocados em prática etc., 
possibilitando o intercâmbio de ideias e fomentando o questionamento, tão 
vital às Ciências da saúde. Dentre estes estudos podemos citar, a título de 
exemplo, os relatos de casos e as séries de discussões de casos clínicos. Já os 
estudos explicativos surgem de questionamentos, muito provavelmente ori-
ginados dos estudos descritivos, que motivarão a realização de uma pesquisa. 
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Este tipo de estudo tem sempre como motivação a descoberta de etiologias, 
causas de morbidades, fatores associados a morbidades, eficácia de tratamen-
tos, dentre outros, valendo-se sempre de alguma estratégia de comparação. 
Podemos afirmar que os dois tipos de estudos são complementares e que 
certas pesquisas são planejadas para contemplar ambos os objetivos de des-
crição e de explicação. No entanto, os estudos descritivos, em geral, exigem 
um menor empenho em seu planejamento e têm um escopo bem mais limi-
tado que os estudos explicativos. 

2.1.1 Estudos Explicativos
Devido à maior importância da estatística para os estudos explicati-

vos, tentaremos descrevê-los por meio de outra classificação, que subdivide 
os mesmos em dois subgrupos: a) estudos experimentais; e b) estudos obser-
vacionais. Tal subdivisão se faz necessária devido à diferença que existe nos 
métodos de coleta de dados, análise e até mesmo na forma como se conduz 
a inferência. 

2.1.2 Estudos Experimentais
A avaliação de uma intervenção, seja a mesma de natureza terapêuti-

ca, administrativa, educacional ou de qualquer outra natureza, deve ser feita, 
sempre que possível, por meio de estudos experimentais, onde o pesquisa-
dor tem controle sobre a alocação das intervenções e sobre os indivíduos 
que serão submetidos às mesmas. Para possibilitar as comparações sem a 
introdução de viés há a necessidade de randomização dos indivíduos para os 
diferentes grupos que se deseja avaliar, assim como, é necessário tomar uma 
série de precauções para evitar outros tipos de viés, como, por exemplo, o 
viés de avaliação e o efeito placebo. Daí a existência de estudos experimen-
tais duplo-cego, onde nem os indivíduos nem os avaliadores conhecem a 
intervenção ou o grupo ao qual pertencem. 

O paradigma para tal tipo de estudo na área clínica é o chamado 
ensaio clínico controlado, randomizado, duplo-cego e multicêntrico. Estes 
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estudos requerem um planejamento minucioso para permitir que se façam 
todas as comparações necessárias de forma correta, evitando, como já foi 
dito, os inúmeros tipos de viés que podem ser introduzidos na pesquisa e 
adequando o tamanho de amostra necessário para estas comparações, como 
será visto mais adiante, na seção 3. Questões éticas são comuns em estudos 
deste tipo, limitando o número de indivíduos participantes, a realização de 
certas intervenções e a duração das mesmas, o que impossibilitará o aten-
dimento a todos os requisitos das metodologias estatísticas adequadas para 
obter as respostas aos questionamentos motivadores da pesquisa. A realiza-
ção de estudos com o mesmo protocolo em diferentes locais, os chamados 
estudos multicêntricos, surgiram, por exemplo, com o objetivo de atender 
aos requisitos de tamanho mínimo de amostra para a realização de múltiplas 
comparações. 

 O estudo se inicia com a randomização de indivíduos, que são alo-
cados a diferentes grupos de intervenção. Conforme o desfecho estudado 
acompanha-se estes indivíduos até um dado momento no futuro, quando 
as comparações são realizadas. Estudos experimentais podem ser feitos tam-
bém para avaliar programas administrativos ou educacionais, ou políticas 
públicas propostas por governos, mas como no caso dos ensaios clínicos, há 
a necessidade de se atender aos requisitos de ética. Por exemplo, como alocar 
indivíduos a um programa governamental, que se espera venha a beneficiar 
seus participantes, e deixar outros sem participar do mesmo? Em termos éti-
cos, isto não é possível, a não ser que, diante de recursos escassos, exista uma 
demanda muito maior que aquela que poderá ser atendida. Mesmo assim, 
tal questão deverá ser analisada com critério, para evitar injustiças. Diante 
de tais fatos, os estudos explicativos experimentais, que tentam replicar a si-
tuação ideal encontrada nos laboratórios, são custosos, em geral arriscados e 
sempre esbarram em questões éticas difíceis de serem atendidas. No entanto, 
representam, na área de saúde, a referência para a mudança de paradigmas. 

Na impossibilidade de realização de estudos deste tipo, ou quando 
os objetivos são mais voltados para a busca de melhores preditores (ou mar-
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cadores), a busca de etiologias ou causas, ou até mesmo a busca por melhores 
formas de diagnóstico, os estudos observacionais, discutidos a seguir, são de 
grande importância. 

2.2 Estudos Observacionais 
A principal característica dos estudos observacionais é o fato de que 

o pesquisador não realiza nenhuma intervenção: ele simplesmente observa a 
realidade de forma estruturada e realiza comparações que possam responder 
aos seus questionamentos. Para estes estudos, é de fundamental importân-
cia nos atermos à linha do tempo e situarmos quando o estudo se inicia, 
quando são feitas as medições e as classificações e quando as comparações 
são realizadas. Os principais tipos de estudos observacionais são: a) estu-
dos transversais; b) estudos caso-controle; e c) estudos longitudinais ou de 
acompanhamento. 

2.2.1 Estudos Transversais
Os estudos transversais são como uma fotografia em um determi-

nado momento de uma população de interesse, representada em geral por 
uma amostra. todas as atividades listadas anteriormente são realizadas em 
um único momento, que não deve se estender além do que ainda possa 
ser considerado como um determinado momento. O estudo se inicia com 
as medições e classificações e a verificação da existência ou não de fatores 
associados, quando as comparações são também realizadas. O censo popula-
cional, realizado a cada 10 anos no Brasil pelo IBGE, é um exemplo de estu-
do descritivo que se estende para um estudo explicativo transversal quando 
utiliza os dados da amostra coletada dentre toda a população recenseada.  

2.2.2 Estudos Caso-Controle
Os estudos caso-controle se iniciam com a definição obtida de uma 

classificação pelo desfecho e buscam no passado os fatores que podem estar 
associados ou não a este desfecho. Como o pesquisador tem de definir ini-
cialmente o número de casos e o número de controles, tais estudos não ser-
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vem para o cálculo ou estimação de prevalências, visto que no momento ini-
cial a razão entre o número de casos e o número de controles já está fixada.  

2.2.3 Estudos Longitudinais ou de Acompanhamento
Os estudos longitudinais, de acompanhamento, ou estudos do tipo 

painel partem do momento presente, quando a população, ou uma amostra 
representativa da mesma, é classificada, por meio de algumas medidas re-
levantes, constituindo as coortes, cuja única distinção entre as mesmas é a 
presença ou não dos fatores que se deseja estudar. Conforme o desfecho que 
desejamos estudar é definido um intervalo de tempo, após o qual medições 
e classificações são realizadas e comparações são feitas para se verificar se 
houve discriminação entre as coortes. Como o desfecho de interesse só é ob-
servado em um momento futuro, tais estudos são adequados para o cálculo 
ou estimação de prevalências. Como as medidas e classificação a partir dos 
fatores considerados são feitos ao início do estudo, com o conhecimento do 
pesquisador, tal tipo de estudo não precisa recorrer a dados passados ou à 
memória dos indivíduos participantes. 

Existem ainda os estudos de meta-análise, cujo objetivo principal é 
agregar informações de diferentes estudos, realizados com planejamentos e 
formatos diferentes, ponderando cada estudo pela sua importância teórica, 
de forma que se possa chegar a um consenso quanto aos achados. Cada vez 
mais encontramos na literatura especializada o relato de estudos deste tipo.  
É importante lembrar que, além da definição do tipo de estudo, é necessário 
realizar um planejamento adequado, onde os métodos de análise, as formas 
de mensuração, classificação e, principalmente, comparação, sejam levadas 
em conta na hora de se definir a amostra a ser estudada. Por isso, a seção 
seguinte discute a metodologia básica de amostragem para a realização de 
pesquisas da área de saúde. 
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3 METODOLOGIA BÁSICA DE AMOSTRAGEM PARA  
PESQUISAS DA ÁREA DE SAÚDE 

Pesquisas ou inquéritos da área de saúde são sistemas para coleta 
de informações sobre características de interesse de unidades de uma po-
pulação, usando conceitos, métodos e procedimentos bem definidos. Com 
frequência, estudos por amostragem são conduzidos com o objetivo de estu-
dar a incidência de doenças, cobertura vacinal, desnutrição ou mortalidade 
infantil, por exemplo. 

A Amostragem é uma importante área da estatística que estuda téc-
nicas e procedimentos para a seleção de amostras e a posterior análise dos 
dados amostrais, com o objetivo de fazer inferência a respeito da população 
da qual a amostra foi selecionada. 

Além de conceitos introdutórios, nesta seção discutiremos: os prin-
cipais métodos de coleta de dados; os principais aspectos do planejamento 
amostral, incluindo técnicas de amostragem e suas aplicações; e principais 
pacotes estatísticos com ferramentas capazes de selecionar amostras proba-
bilísticas e analisar dados amostrais. 

3.1 Censo ou Amostragem 

Pesquisas na área de saúde podem ser conduzidas por censos, apor 
meio da coleta de informações sobre todas as unidades da população, ou por 
amostragem, a partir da coleta de informações sobre uma parte da população. 

Em igualdade de condições, o censo produz resultados mais precisos 
que uma amostra.  Porém, dadas as restrições orçamentárias, uma amostra 
pode produzir resultados mais informativos e precisos. Um censo é recomen-
dado quando: a população é pequena, erros amostrais são grandes e as infor-
mações são baratas. Uma amostra deve ser sempre utilizada quando: a popu-
lação é grande e/ou os custos são altos, ou quando a obtenção da informação 
desejada implica na destruição da unidade pesquisada. 
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Os levantamentos por amostragem possuem as seguintes principais 
vantagens: menor custo, maior rapidez para serem executados, possibilidade 
de controle da precisão, a partir do controle do tamanho amostral, e redução 
da carga de coleta sobre unidades da população. Cabe ressaltar que o estudo 
cuidadoso de uma amostra tem maior valor científico do que o estudo super-
ficial da população como um todo. 

3.2 Conceitos Básicos e Principais Etapas de um 
Levantamento Amostral 
A população-alvo de um estudo é o conjunto de todos os elementos 

sobre os quais alguma informação é desejada. O cadastro, por sua vez, é o 
meio pelo qual os elementos de uma população-alvo são identificados. A 
população amostrada (ou pesquisada) é o conjunto de todos os elementos 
da população-alvo que podem ser selecionados para participar da amostra. 
Uma amostra é um subconjunto da população pesquisada, para o qual a 
informação desejada é observada e por meio do qual são estimadas caracte-
rísticas da população. 

Segundo Cochran (1977), as principais etapas de um levantamento 
amostral são: a identificação dos objetivos da pesquisa, definição da popu-
lação-alvo, definição das variáveis de interesse e dos dados a serem colhidos, 
a identificação do nível de precisão desejado, a escolha do instrumento de 
coleta de dados, a identificação de um cadastro a ser utilizado, o planeja-
mento da amostra, realização de um pré-teste, seleção da amostra e coleta de 
dados, descrição e análise dos dados. Nesta seção trataremos de forma geral 
de alguns destes aspectos.

3.3 Cadastros
No contexto de estatística, cadastro é um termo utilizado para ca-

racterizar qualquer material ou instrumento usado para identificar e obter 
acesso aos elementos que compõem a população-alvo. Existem dois tipos de 
cadastros: a) cadastros compostos por uma listagem de elementos da popula-
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ção-alvo, (b) e cadastros compostos por uma listagem de conjuntos (conglo-
merados) de elementos da população-alvo. Cadastros do tipo (a) permitem 
a utilização de planos amostrais com seleção direta de elementos, enquanto 
cadastros do tipo (b) demandam a utilização de planos amostrais em múl-
tiplos estágios. 

A escolha de um cadastro deve ter como base os seguintes critérios: 
deve incluir todos os elementos da população (listados uma única vez), não 
deve incluir unidades que não pertencem à população-alvo, e idealmente, 
deve ser fácil de ser obtido e de ser utilizado para a seleção da amostra. 

3.4 Métodos de Coleta de Dados 

Em estudos da área médica, a decisão sobre o método para coleta 
de dados deve ser feita em conjunto entre o pesquisador e o estatístico. Os 
principais métodos de coleta de dados são: entrevistas pessoais, entrevistas 
por telefone, entrevistas pela internet, questionários eletrônicos, questioná-
rios autoadministrados (por meio de pesquisas postais, por fax, por e-mail 
ou pela internet). 

3.5 Tipos de Erros em Levantamentos Amostrais 

Os levantamentos por amostragem são normalmente acometidos 
por dois tipos de erros. O erro amostral é aquele que está associado ao fato 
de que as variáveis de interesse são observadas apenas na amostra, enquanto 
o erro não amostral é aquele associado ao processo operacional envolvido em 
um levantamento amostral. Os principais tipos de erros não amostrais são os 
seguintes: erros de especificação na fase do planejamento amostral, erros de 
cobertura do cadastro, erros de processamento, erros de mensuração e erros 
de não observação. 
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3.6 Técnicas de Amostragem
Definida a população-alvo, é preciso estabelecer a técnica de amos-

tragem, ou seja, o procedimento a ser adotado na seleção dos elementos da 
amostra. Ao selecionar uma amostra, deve-se desejar que a mesma possua 
as seguintes características: capacidade de generalizar estimativas da amostra 
para toda a população; menor erro amostral possível, dado o custo, tempo e 
restrições operacionais; e permitir a mensuração da precisão das estimativas 
(através do cálculo, por exemplo, de intervalos de confiança conforme co-
mentado na seção 5). 

Planos amostrais probabilísticos possuem como princípio o fato de 
que todas as unidades da população devem possuir probabilidades não nulas 
de serem selecionadas. Além disso, permitem a definição do conjunto de to-
das as amostras possíveis de serem retiradas, de acordo com o procedimento 
de seleção da amostra empregado. 

São exemplos de planos amostrais probabilísticos, os seguintes: 
amostragem aleatória simples (com ou sem reposição), amostragem estra-
tificada, amostragem sistemática e amostragem por conglomerados. planos 
amostrais probabilísticos apresentam as seguintes vantagens: podem ser ge-
neralizados para a população, erros amostrais podem ser mensurados, e a se-
leção aleatória assegura a representatividade da amostra. A maior dificuldade 
em aplicarmos planos amostrais probabilísticos é a necessidade de alguma 
forma de listagem ou cadastro da população. 

Amostras não probabilísticas (de conveniência, por exemplo) são com 
frequência utilizadas em estudos da área médica. Uma amostra de conveni-
ência é formada apenas por elementos a que o pesquisador, por algum moti-
vo, tem acesso, sem necessariamente terem sido sorteados aleatoriamente. Há 
muitas restrições quanto ao uso deste tipo de amostras, uma vez que não há 
garantia nenhuma de representatividade da amostra para a população como 
um todo. Ao se utilizar tais amostras deve-se ter muita cautela ao se interpretar 
os resultados da pesquisa, uma vez que os mesmos normalmente não poderão 
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ser generalizados para a população como um todo.  A seguir apresentaremos 
apenas métodos de amostragem probabilística, dadas as suas vantagens. 

3.6.1 Amostragem Aleatória Simples (AAS)
Amostragem aleatória simples é o método mais simples, porém pode 

ser considerado como o mais importante. Através de um procedimento ale-
atório sorteia-se com igual probabilidade uma unidade da população. Repe-
te-se este procedimento até que sejam obtidos todos os elementos para um 
tamanho n desejado da amostra. 

Quando as unidades podem ser sorteadas mais de uma vez, temos 
amostragem aleatória simples com reposição (AASC). Caso contrário, temos 
amostragem aleatória simples sem reposição (AASs), que é um procedimen-
to que garante que todas as amostras de mesmo tamanho possuam a mes-
ma probabilidade de serem escolhidas. Este procedimento simples fornece a 
base para muitos outros esquemas amostrais mais complexos, e as principais 
ideias de amostragem podem ser com ele desenvolvidas. 

3.6.2 Amostragem Sistemática
Consideremos uma população N unidades, ordenada de 1 a N. Este 

procedimento amostral consiste em selecionar cada k-ésima unidade de um 
cadastro, começando de uma partida aleatória (sorteada). Uma unidade é 
selecionada aleatoriamente entre as k primeiras. As unidades seguintes são 
obtidas a partir da primeira unidade, selecionadas em intervalos de compri-
mento k. As unidades são selecionadas sem reposição, e têm a mesma proba-
bilidade de serem selecionadas.  Suponha que para uma população específi-
ca, N=500 e n=100. Portanto k=5. A população está assim dividida em 100 
grupos de 5 elementos. Uma unidade é selecionada aleatoriamente entre as 
5 primeiras unidades. Suponha que a unidade 2 tenha sido selecionada. 

Assim, em cada um dos 99 grupos restantes, será selecionada sem-
pre a segunda unidade, completando assim a amostra sistemática de 100 
elementos. 
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A Amostragem sistemática oferece uma alternativa bastante usada à 
AAS, para selecionar unidades com equiprobabilidade - normalmente sua 
eficiência é semelhante a da AAS. A principal dificuldade relacionada à uti-
lização deste método de amostragem é a estimação de medidas de precisão. 
Recomenda-se neste caso uma consulta à literatura especializada (por exem-
plo, Cochran, 1977).

3.6.3 Amostragem Estratificada
A Amostragem Estratificada tem como base a divisão da população 

em estratos (mutuamente exclusivos e exaustivos) de acordo com caracterís-
ticas conhecidas. De cada estrato são selecionadas unidades. Os estratos são 
geralmente internamente mais homogêneos que a população como um todo e 
tal fenômeno proporciona a redução do erro amostral como um todo. Quanto 
mais homogêneos são os subgrupos, maior é a eficiência do plano amostral. 

A Amostragem Estratificada possui as seguintes vantagens: normal-
mente produz um aumento da precisão das estimativas, quando compara-
da à amostragem aleatória simples, ou permite a redução do tamanho da 
amostra para um nível de precisão fixo; permite a estimação tanto para a 
população como um todo quanto para os estratos; e a solução de problemas 
administrativos relacionados ao gerenciamento do trabalho de campo (redu-
ção de custos).  Os desafios relacionados à utilização da Amostragem Estrati-
ficada são a necessidade do conhecimento das variáveis de estratificação para 
todas as unidades do cadastro e a necessidade de reestruturação do cadastro.

3.6.4 Amostragem por Conglomerados
Na amostragem por conglomerados, a unidade amostral (conglome-

rado) contém mais de um elemento populacional. Conglomerados podem 
ser regiões, estados, municípios, setores censitários, bairros, endereços, hos-
pitais, clínicas e unidades de saúde, por exemplo. A principal desvantagem 
de se utilizar este método está relacionada ao fato de que dentro de um mes-
mo conglomerado, unidades tendem a ter valores muito parecidos (alta cor-
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relação) no que diz respeito às variáveis pesquisadas. Este fenômeno tende a 
fazer com que planos amostrais deste tipo sejam menos eficientes. Quanto 
maior a correlação intraconglomerado, menor a eficiência do procedimento. 
Quanto maior a heterogeneidade dentro dos conglomerados, maior é a efi-
ciência do procedimento amostral. 

Quando uma amostra de conglomerados é selecionada e todos os 
elementos pertencentes aos conglomerados selecionados compõem a amos-
tra pode se dizer que o plano amostral é do tipo amostragem por conglome-
rados em um estágio. Quando os conglomerados são homogêneos se torna 
menos aconselhável a seleção de todos os seus elementos. Uma solução é o 
subsorteio de elementos dos conglomerados selecionados, o que caracteriza 
um procedimento de amostragem por conglomerados em dois estágios.

3.7 Softwares Estatísticos para Amostragem
Alguns softwares estatísticos já possuem implementadas rotinas para 

a seleção de amostras probabilísticas e para a posterior análise de dados 
amostrais. Podemos destacar os seguintes como sendo os mais completos: 
R (pacotes sampling e survey), STATA (comandos svy) e SUDAAN. Além 
destes, possuem alguma funcionalidade também os seguintes: SPSS (mó-
dulo Complex Samples), SAS (PROC SURVEY) e o EPI-INFO.  Definida 
a população-alvo, se o objetivo for a condução de inferência estatística, o 
investigador da área de saúde deve cercar-se de cuidados, com o objetivo 
de obter uma amostra probabilística e representativa, ou seja, que de fato, 
represente toda a população da melhor maneira possível. Cabe ressaltar que 
a representatividade da amostra dependerá não apenas da metodologia ado-
tada para a seleção da amostra, mas também do tamanho da mesma, assunto 
sobre o qual não tratamos neste capítulo. 
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4 ANÁLISE DE DADOS

Para qualquer tipo de estudo, observacional ou experimental, te-
remos, após a coleta de dados, um conjunto de dados composto por uma 
série de variáveis que servirão para responder às indagações motivadoras da 
pesquisa. Normalmente, as variáveis utilizadas para descrever as unidades 
observadas representam valores medidos (variáveis quantitativas) ou classifi-
cações (variáveis qualitativas). 

De posse desse conjunto de dados, que deve ser obtido por um pro-
cesso de amostragem probabilística se desejamos realizar inferências a partir 
destes dados, devemos descrevê-los e analisá-los. Para tal, a estatística descri-
tiva e a Análise Exploratória de Dados (AED) fornecem ferramentas pode-
rosas e úteis. Quando pensamos em AED, além da descrição dos dados que 
compõem a amostra devemos procurar por padrões, tendências, regularida-
des (ou não) e tudo que nos chame a atenção para um melhor entendimento 
da estrutura dos dados. Gráficos, tabelas e medidas são maneiras técnicas de 
descrever um conjunto de dados. Quando analisamos os resultados obtidos 
por tais técnicas de forma simultânea e complementar é que podemos des-
cobrir aspectos particulares do conjunto de dados analisado. 

Quando os dados são fornecidos a você, sem que a coleta tenha sido 
realizada tendo como objetivo a sua pesquisa, estamos falando de dados 
secundários, distintos daqueles que são coletados especificamente para res-
ponder as indagações motivadoras de sua pesquisa -os dados primários. No 
caso de dados secundários, tais perguntas devem sempre ser feitas:

• quem forneceu os dados? 

• como será que eles foram obtidos? 

• será que eles são realmente válidos para responder as indagações de 
minha pesquisa? 

• as variáveis utilizadas para descrever as unidades amostrais são 
adequadas? 
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• as unidades de mensuração são adequadas? 

• falta alguma coisa importante neste conjunto de dados? 

Em função dos dados coletados, seja por meio de variáveis qualita-
tivas ou categóricas (nominais ou ordinais) ou de variáveis quantitativas ou 
numéricas (discretas ou contínuas) é que você deve decidir sobre quais técni-
cas são mais adequadas para a sua descrição e análise. Cada gráfico, tabela ou 
medida é mais adequado para um tipo de variável, sendo que algumas destas 
técnicas são restritas a um tipo específico de variável. Portanto, as análises 
de dados dependerão muito da natureza dos mesmos. No caso de medidas, 
procure perguntar:

• quais as vantagens desta medida? 

• existem situações que desaconselham a utilização desta medida? 

• a interpretação da medida é possível? 

• outras pessoas saberão interpretar as medidas escolhidas para  
apresentação? 

Provavelmente, nem todas estas perguntas poderão ser respondidas, 
mas o simples fato de fazê-las já contribui para o desenvolvimento da sua 
capacidade de descrever, analisar e criticar conjuntos de dados estatísticos. 
Escrever um resumo, de forma clara, é uma forma altamente eficiente para 
você organizar suas ideias. Afinal, a organização dos resultados obtidos pela 
análise de forma clara, resumida e sem dar margem a interpretações equivo-
cadas é uma habilidade importante para o profissional que utiliza dados para 
a resposta a suas indagações. 

Durante muito tempo o ensino da estatística descritiva foi visto 
como uma parte da estatística muito voltada para a confecção de tabelas e 
gráficos (“como fazer?”), além do cálculo de medidas descritivas (“como cal-
cular?”). No entanto, com o desenvolvimento dos recursos computacionais, 
o conhecimento de quais gráficos, tabelas e medidas são mais adequados 
para certo tipo de análise se torna muito mais importante, já que a sua con-
fecção e cálculo passa a ser uma tarefa realizada pelos computadores. Funda-
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mental é a escolha das técnicas adequadas, o conhecimento das mesmas, seus 
pressupostos e limitações e a interpretação dos resultados. 

Todo bom livro de Estatística Básica apresenta as técnicas utilizadas 
para análise de dados, cobrindo os gráficos, as tabelas e as medidas. (ver, por 
exemplo, Pagano e Gauvreau, 2004; Soares e Siqueira, 2002). Um ótimo 
texto sobre a utilização da estatística na área de saúde pode ser encontrado 
em Wolf (1995). Além disso, os modernos pacotes estatísticos (SPSS, SAS, 
STATA, R, SUDAAN), conforme comentado anteriormente, apresentam 
módulo(s) de análise de dados, onde as inúmeras técnicas disponíveis po-
dem ser aplicadas.

4.1 Gráficos, Tabelas, Medidas 
Os gráficos podem representar os valores de uma variável apenas 

(análise univariada), de duas variáveis (análise bivariada) ou de uma série 
de variáveis (análise multivariada). Ao preparar- mos um relatório sobre as 
análises realizadas com os dados obtidos é importante sabermos diferenciar 
os gráficos de análise daqueles de apresentação apenas, já que alguns deles 
são muito úteis para a compreensão da estrutura dos dados, e outros repre-
sentam apenas as quantidades observadas para cada variável categórica ou 
as frequências observadas de variáveis numéricas em certo intervalo. Outros 
gráficos necessitam de medidas, que deverão ser calculadas anteriormente à 
confecção dos mesmos. Tais gráficos, em geral, apresentam um maior po-
tencial para análises. 

As tabelas devem ser autoexplicativas e devem atender às necessida-
des específicas de apresentação de resultados, tendo formato bastante fle-
xível. Devido ao fato de que todo software apresenta funcionalidades de 
confecção automática de tabelas, não comentaremos os tipos de tabela neste 
texto. 

As medidas são importantes para a confecção de certos gráficos e 
fundamentais para a realização de inferências a partir de dados amostrais. 
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Devido a esta importância na prática da estatística, discutiremos a seguir 
algumas medidas essenciais para a análise de dados. 

As medidas estatísticas são valores numéricos que descrevem um 
conjunto de dados. As mais importantes são as medidas que indicam onde 
se localiza a parte central de uma distribuição de dados (medidas de centro) 
e as que medem o afastamento dos valores observados em relação a este 
centro (medidas de dispersão). Há ainda medidas para o grau de assimetria 
(coeficientes de assimetria) e para o “achatamento” da distribuição dos da-
dos, em relação a uma curva padrão (medidas de curtose). 

As medidas de centro mais importantes são a moda, a média arit-
mética e a mediana. A média aritmética (ou simplesmente média) localiza 
o “centro de gravidade” de uma distribuição de observações, ou seja, seu 
ponto de equilíbrio. É fácil de calcular, sendo obtida pela soma de todos os 
valores observados, dividida pelo número total de observações, e é extrema-
mente importante na inferência estatística. 

A mediana é um valor numérico da variável quantitativa analisada 
que divide a distribuição de dados em metades ; metade dos dados tem valor 
maior ou igual à mediana, a outra metade tem valor menor ou igual. Em 
um gráfico de pontos, por exemplo, metade dos pontos que representam 
cada observação teria o valor da mediana ou um valor acima dela, enquanto 
a outra metade teria o valor da mediana ou um valor abaixo. Em um his-
tograma, cuja soma das áreas representadas pelas barras correspondem ao 
total de observações, a mediana divide esta área total em duas áreas iguais. 
A moda corresponde ao valor mais observado em um conjunto de dados, 
ou seja, corresponde ao valor mais frequente. Quando temos dados quanti-
tativos agrupados em classes de valores este conceito é muito utilizado para 
determinarmos a classe modal, ou seja, um intervalo de valores da variável 
que concentra o maior número de observações. Já para uma variável categó-
rica podemos falar em uma categoria modal, ou seja, a categoria da variável 
categórica que concentra o maior número de observações. 
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A média é uma medida considerada mais sensível do que a mediana, 
visto que uma modificação em apenas um dos dados pode resultar em uma 
mudança considerável no valor da mesma sem que o valor da mediana sofra 
qualquer alteração. Por esta razão, a mediana é considerada uma medida 
robusta, indicando melhor a posição de centro de um conjunto de dados 
quando os mesmos são distribuídos de forma assimétrica. Logo, a sensibili-
dade da média pode ser uma desvantagem: se a distribuição for muito assi-
métrica, a média será influenciada pelos valores extremos, podendo não re-
presentar bem o centro da distribuição dos dados. A adoção da moda como 
medida de tendência central é relativamente mais rara, visto que em muitas 
situações existe mais de uma moda ou a mesma não é facilmente identifica-
da. A moda é mais utilizada para análise do formato de uma distribuição de 
dados, como será visto mais adiante. 

A dispersão, em estatística, mede o quanto os dados observados são 
diferentes entre si. Quando utilizamos o afastamento médio dos dados em 
relação à média, temos as medidas mais usuais para indicar a dispersão de 
um conjunto de dados: a variância e o desvio-padrão (duas formas de apre-
sentar esta mesma medida, com base no conceito de desvio médio em re-
lação à média). Como se baseiam na média, não servem para comparação 
direta entre conjuntos de dados diferentes. Podemos verificar a importância 
da utilização simultânea de medidas de centro e de dispersão para caracteri-
zar um conjunto de dados, pelo exemplo a seguir. 

Exemplo: Veja a figura a seguir, que apresenta cinco conjuntos de da-
dos, cada um com cinco observações (n = 5) para uma variável quantitativa 
que mede a distância linear da residência à Unidade Básica de Saúde mais 
próxima (em km), representados por seus respectivos gráficos de pontos, duas 
medidas de centro (média e mediana) e duas medidas de dispersão (variância e 
desvio-padrão). Observe que para todas as cinco distribuições de dados as me-
dianas e médias apresentam o mesmo valor: 3 km. Se fôssemos caracterizar tais 
distribuições de dados apenas pelas medidas de tendência central chegaríamos 
à conclusão (errada) de que elas são idênticas. No entanto, podemos notar 
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pelos gráficos que não é este o caso. As medidas de dispersão, relativas à média 
(variância e desvio-padrão), é que servirão para discriminar as distribuições de 
dados. A de maior dispersão é a segunda, o que para alguns talvez não fosse 
tão claro pelos gráficos (observe como há espaçamentos sem observações na se-
gunda distribuição, o que não acontece nas outras). Lembre-se que a variância 
nos indica tal dispersão em termos da unidade de medida ao quadrado (km2), 
o que seria de nenhuma utilidade para uma interpretação substantiva. Já o 
desvio-padrão é uma medida na unidade original (km), o que possibilita uma 
interpretação substantiva que faz sentido. Por exemplo, a distância média em 
relação à média aritmética, do local de residência à Unidade Básica de Saúde 
mais próxima, dentre as cinco observações do quarto conjunto de dados, tal 
medida é 0,71 km. Notar que três observações deste conjunto de dados apre-
sentam a medida igual à média (3 km), sendo uma abaixo da média (2 km) e 
outra acima da média (4 km).
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Figura 1:A importância do uso de medidas de dispersão.

Fonte: Os autores, 2019
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As distribuições de dados podem ser classificadas como simétricas 
ou assimétricas em relação ao seu centro. Existem coeficientes que podem 
medir o grau de assimetria e permitir a comparação entre diferentes conjun-
tos de dados. A medida é, em geral, em relação à distribuição gaussiana (nor-
mal), sendo o valor de referência igual a zero; uma assimetria positiva indica 
que deve haver mais dispersão dos dados à direita do centro (maiores valo-
res); logo, uma assimetria negativa indica que a dispersão mais acentuada 
das observações deve ser observada à esquerda do centro (menores valores). 
Observe que no exemplo anterior todas as cinco distribuições de dados são 
simétricas. Desta forma, este tipo de medida para os dados do exemplo não 
serviria para discriminar as mesmas. muitas técnicas de inferência estatística 
têm como pressuposto a simetria da distribuição dos dados na população. 

As medidas de curto se quantificam a extensão do agrupamento das 
observações ao redor de um ponto central, dado o desvio-padrão. A distri-
buição gaussiana (normal), tomada como referência, é denominada meso-
cúrtica. Distribuições de dados com mais achatamento que a gaussiana são 
consideradas platicúrticas. Já uma distribuição de dados com menos achata-
mento do que a distribuição gaussiana é considerada leptocúrtica. 

Quando queremos verificar a relação conjunta entre duas variáveis 
devemos utilizar as medidas de correlação. A associação linear existente entre 
duas distribuições de dados pode ser calculada por uma medida denominada 
covariância, que utiliza um conceito análogo ao da variância. A covariância 
mede principalmente a direção da relação linear: se positiva ou negativa. A 
força da relação linear é indicada pela magnitude da covariância, que, no 
entanto, depende das unidades de medida utilizadas para cada variável. uma 
medida adimensional desta relação linear é obtida pela divisão da covariân-
cia pelos desvios-padrão das duas distribuições de dados: o coeficiente de 
correlação linear de Pearson (r) entre as duas distribuições de dados, que va-
ria de -1 (correlação linear negativa perfeita) até 1 (correlação linear positiva 
perfeita), passando pelo 0 (ausência de correlação linear).
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5 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

De posse dos gráficos, tabelas e medidas adequados, devemos reali-
zar a análise com base nas seguintes perguntas: 

• quantas observações foram feitas (tamanho da amostra analisada: n)? 

• quais são os valores mínimos e máximos? 

• esses valores são discrepantes em relação à maioria das observações 
(“outliers”)? 

• há uma explicação para esta discrepância de algumas observações? 

• qual o formato do gráfico traçado? 

• o gráfico é simétrico ou assimétrico? 

• há espaços (valores possíveis) sem observações na distribuição dos 
dados? 

• em que faixas de valores se encontram a maioria dos dados? 

• os dados estão dispersos ou concentrados? 

• há aglomerados localizados de dados (“clusters”)? 

• onde estão estes “clusters”? 

• há uma explicação plausível para estes “clusters”? 

• os dados se distribuem de uma forma conhecida? 

Essa última pergunta é importante para que teorias estatísticas, no-
tadamente de inferência, sejam aplicadas aos dados, de forma que modelos 
teóricos possam ser ajustados aos dados observados. 

Uma forma sistemática de se iniciar uma AED (Análise Exploratória 
de Dados) é procurar pelas características mais importantes de uma base de 
dados. Destacamos as seguintes (Education Queensland, 1997): 

a) formato 

A forma de uma base de dados, dada por alguma representação grá-
fica é, sem dúvida, o fator mais importante para decidir quais as medidas e 
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gráficos de análise que melhor podem descrever o conjunto de dados. Aqui 
devemos verificar, basicamente, se a distribuição dos dados é simétrica ou 
assimétrica, unimodal, bimodal ou multimodal. 

b) localização 

Gráficos permitem que seja determinada inicialmente, de uma ma-
neira aproximada, meramente visual, a localização dos dados em termos 
da unidade de medida utilizada para variáveis numéricas ou da categoria 
de uma variável categórica. posteriormente, após a análise do formato dos 
dados (a), podemos chegar à escolha da(s) medida(s) de centro mais adequa-
da(s): se a média aritmética, a moda, a mediana. 

c) dispersão 

A quantidade de variação apresentada pelos dados, razão da exis-
tência dos métodos estatísticos, é medida pela sua dispersão. Novamente 
devemos partir de uma inspeção meramente visual (muita ou pouca disper-
são?) para, posteriormente, escolhermos a(s) medida(s) de dispersão mais 
adequada(s) em função do formato (a), localização (b) e o propósito para 
o qual essa medida será calculada. Aqui estamos falando da variância, do 
desvio padrão, do intervalo interquartílico e da amplitude, para citar apenas 
algumas medidas. 

d) pontos discrepantes 

Os valores que se encontram afastados do aglomerado geral forma-
do pela maioria das observações do conjunto de dados são denominados 
pontos discrepantes. Cada um desses pontos deve ser analisado de forma 
cuidadosa, com o objetivo de se verificar sua representatividade diante da 
população originária da amostra obtida – nesse caso deve ser mantido – 
ou sua pouca representatividade ou até mesmo um erro de anotação ou de 
digitação, quando pode ser corrigido ou até mesmo eliminado. Devemos 
estar atentos, pois um ponto discrepante pode ser o valor mais importante 
de um conjunto de dados, representando uma característica rara, mas não 
desprezível para a análise em questão. Após a identificação deste(s) ponto(s) 
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podemos refazer os gráficos e recalcular as medidas, para ver o quanto as 
características do conjunto de dados mudam quando tal ponto é retirado. A 
grande contribuição do computador e dos pacotes estatísticos nele disponí-
veis é justamente possibilitar que se realize a análise dos dados de diferentes 
formas de maneira rápida e eficiente. Esses pacotes não devem ser utilizados 
para fornecer apenas um resultado imutável, que venha a ser utilizado pos-
teriormente, mas sim para que múltiplas análises sejam realizadas até que 
tenhamos resposta a algumas das indagações motivadoras de nossa pesquisa. 

e) aglomerados 

Quando alguns dados tendem a se concentrar ao redor de certos 
valores numéricos (de variáveis quantitativas) ou de certas categorias (de va-
riáveis qualitativas), estes agrupamentos são chamados de aglomerados. Há 
a necessidade de se procurar uma explicação plausível para tais aglomerados. 

f ) granularidade 

Diante de variáveis categóricas ou de variáveis quantitativas discre-
tas, as observações se concentram em valores discretos, o que dá um aspecto 
“granular” aos dados representados de forma gráfica. Esta é a característica 
de granularidade de um conjunto de dados, indicando que os dados são 
realmente categóricos, quantitativos discretos, ou então, que os dados eram 
quantitativos contínuos e foram arredondados ou truncados para simplificar 
a análise. Na área de saúde é bem comum encontrarmos uma granularidade 
exacerbada devido à forma de coleta dos dados. Por exemplo, ao se tomar o 
pulso de um paciente queremos medir o número de batimentos por minuto; 
no entanto, os batimentos são contados durante 15 segundos e a contagem 
obtida é multiplicada por 4. Desta forma, os dados obtidos para diversos 
pacientes terão valores discretos múltiplos de quatro, dando uma falsa ideia 
de que certos valores não foram observados em nenhum paciente. Este é um 
exemplo onde granularidade se torna bastante evidente. Portanto, a obser-
vação da granularidade nos permite inferir ou confirmar a forma como os 
dados foram coletados. 
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Na análise de um conjunto de dados, portanto, deixe que a tecno-
logia cumpra o seu papel (processos repetitivos, algoritmos), e concentre-se 
no seu papel, que é o de decidir quais processos devem ser repetidos e de 
que forma e quais os algoritmos devem ser utilizados, e principalmente, o 
de procurar por padrões e identificar o que o conjunto de dados tem a dizer 
sobre a estrutura dos mesmos e sobre o problema em foco. 

Por trabalharmos com conjuntos de dados resultantes de processos 
amostrais, devemos ter em mente que o que encontramos nas análises deve 
ser expandido para a população teórica que originou tal conjunto de dados, 
o que é feito através da inferência estatística. 

6 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

As populações de interesse apresentam características próprias, des-
critas pelas variáveis escolhidas como importantes para a compreensão da 
estrutura de relação entre as diferentes unidades que compõem tais popu-
lações. Qualquer medida calculada na população é chamada de parâmetro 
populacional ou, simplesmente, parâmetro. São valores constantes para cada 
população de interesse, mas na maioria dos casos são valores desconhecidos. 
Podemos então nos referir, para cada variável quantitativa, à média popula-
cional, variância populacional, mediana populacional etc., como parâmetros 
desta população. No caso de variáveis qualitativas o parâmetro populacional 
de maior interesse é a proporção de casos em uma dada categoria da variável. 
Os parâmetros são, em geral, representados pela letra grega 𝜃. 

As mesmas medidas, quando calculadas para a amostra estudada, são 
chamadas de estatísticas amostrais ou, simplesmente, estatísticas. Podemos 
então nos referir, para cada variável quantitativa, à média amostral, variân-
cia amostral, mediana amostral etc., como estatísticas calculadas a partir 
da amostra de tamanho n que está sendo estudada. No caso de variáveis 
qualitativas a estatística amostral de maior interesse é a proporção de casos 
observados na amostra em uma dada categoria da variável. As estatísticas, no 
entanto, não são valores constantes, pois cada amostra de tamanho n, obti-
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da pelo mesmo processo de amostragem, poderá fornecer valores diferentes 
para as estatísticas. Estamos, portanto, falando de um conjunto de valores 
para as estatísticas, representado por uma distribuição teórica de probabi-
lidades, que nada mais é que uma função matemática que associa probabi-
lidades de ocorrência aos valores possíveis da estatística, sendo que a soma 
de todas estas probabilidades é igual a unidade. As estatísticas são, em geral, 
representadas pela letra grega com um chapéu (𝜃̂. 

Você já deve ter observado em livros de estatística que as medidas 
são representadas, conforme a situação em que são descritas, por símbolos 
diferentes; por exemplo: a média aparece às vezes como μx e às vezes como  
𝑋́ . Ou então encontramos a variância representada ora por σ²x, e ora por 
S²x. Diferenças apenas de notação? Não, é muito mais do que isto; o que 
se quer é distinguir os parâmetros μx e σ²x, valores teóricos constantes re-
lacionados a uma variável X de interesse, que poderiam ser representados 
genericamente por 𝜃, dos valores calculados para a variável X na amostra,  
𝑋́  e S²x, que poderiam ser representados genericamente por 𝜃̂. É, portanto, 
fundamental conhecermos estas diferenças de notação, já que se referem, 
respectivamente, aos parâmetros e às estatísticas. 

Quando não realizamos estudos populacionais ou censos não temos 
como calcular o valor de um parâmetro de interesse. A partir das informa-
ções obtidas de uma amostra representativa, no entanto, podemos estimar 
o valor de um parâmetro populacional de interesse, já sabendo de antemão 
que haverá um erro motivado pela utilização de apenas uma amostra de ta-
manho n e não de todos os elementos N que formam a população teórica fi-
nita de onde a amostra foi obtida. Este processo é conhecido por estimação. 

Às vezes, as indagações motivadoras da nossa pesquisa são transfor-
madas em hipóteses sobre parâmetros populacionais desconhecidos e o que 
queremos é testar as mesmas. Através dos valores das estatísticas podemos 
realizar o que é conhecido na área de inferência como teste estatístico de hi-
póteses, sabendo de antemão que a decisão tomada quanto à hipótese testa-
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da está sujeita a um erro motivado pela utilização de apenas uma amostra de 
tamanho n e não de todos os elementos N que formam a população teórica 
finita de onde a amostra foi obtida. 

A inferência estatística, portanto, pode ser resumida por estes dois 
processos indutivos: estimação e teste de hipóteses. Na prática, realizamos 
estes dois processos, que podem ser considerados como complementares em 
termos das inferências que normalmente são realizadas em uma pesquisa. 
Devemos informar em nossos relatórios não apenas as decisões tomadas com 
base nas evidências amostrais, mas também a magnitude das estimativas 
para os parâmetros, sempre controlando pelo erro amostral. 

Para definirmos o erro amostral devemos pensar que o mesmo ocor-
re pelo fato de utilizarmos as estatísticas como forma de se estimar (ou testar 
hipóteses sobre) os parâmetros. O erro pode ser entendido como a diferença 
entre o valor teórico (ou verdadeiro) para o parâmetro (𝜃) e a estatística 
usada para estimá-lo (𝜃̂). 

6.1 Estimação
A estatística 𝜃̂ é conhecida, no contexto de estimação, como esti-

mador para o parâmetro 𝜃, sendo o seu valor numérico, calculado para a 
estatística na amostra específica de tamanho n, denominado estimativa pon-
tual. Para realizarmos a estimação de um parâmetro, portanto, devemos: a) 
escolher o estimador por meio de suas qualidades; b) conhecer o comporta-
mento teórico do estimador, traduzido por sua média (medida de centro), 
por sua variância (medida de dispersão) e a função de probabilidade teórica 
que descreve o formato da função da variável aleatória 𝜃̂, ou seja, a distribui-
ção amostral do estimador. Existem teorias para que as tarefas citadas sejam 
realizadas de forma sistemática. 

De um modo geral, escolhemos um estimador que seja não ten-
dencioso, ou seja, cujo valor esperado (média) coincida com o valor teórico 
para o parâmetro. Dentre os estimadores não tendenciosos indicados para o 
parâmetro escolheremos aquele que seja mais eficiente, ou seja, aquele que 
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apresente a mínima variância. Outra característica importante para um es-
timador é sua consistência, ou seja, a tendência de se aproximar do valor do 
parâmetro à medida que o tamanho da amostra utilizada aumenta. Quanto 
ao comportamento teórico do estimador, o que se faz é descobrir um mo-
delo teórico que represente bem o comportamento da estatística, traduzido 
pela sua tendência central, sua dispersão e seu formato. Por exemplo, existe 
uma teoria bem conhecida sobre a estatística como sendo um bom estima-
dor para o parâmetro μx, sendo o modelo teórico para descrever o compor-
tamento deste estimador bastante útil para o processo de inferência. 

Já vimos que o valor numérico da estatística, calculado a partir da 
amostra disponível, é conhecido por estimativa pontual. Se quisermos, no 
entanto, quantificar a exatidão da estimativa (probabilidade de acerto) e a 
precisão da mesma (variabilidade), devemos utilizar a estimativa interva-
lar. Nesta estimativa temos um conjunto de valores (intervalo), associado a 
uma probabilidade de que esse intervalo inclua o valor do parâmetro (que é 
desconhecido), chamada de nível de confiança e que tenha uma amplitude 
desejada (precisão). A esta estimativa intervalar chamamos de Intervalo de 
Confiança com um determinado nível de confiança, representado pela pro-
babilidade de acerto ao apresentarmos a estimativa. 

A precisão da estimativa intervalar depende do nível de confiança 
adotado – na prática uma probabilidade de pelo menos 0,90 – e do tamanho 
da amostra, que influencia o valor teórico do desvio-padrão do estimador, 
denominado erro-padrão. 

6.2 Teste de Hipóteses
Toda pesquisa na área de saúde, como, por exemplo, um experimen-

to para verificar a eficiência de um novo medicamento, a comparação entre 
duas técnicas alternativas de fisioterapia, a avaliação da utilização de serviços 
materno-infantis em serviços de atenção primária, ou a avaliação da correla-
ção entre estilos de vida e doenças cardiovasculares, dentre outras, começa, 
como vimos anteriormente, com uma indagação (ou várias indagações) mo-
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tivadora(s) da pesquisa. Para responder a esta indagação, obtêm-se dados, 
a partir de uma amostra representativa, retirada da população de interesse, 
que serão as evidências para uma tomada de decisão quanto à indagação 
formulada. 

A indagação motivadora da pesquisa é tipicamente colocada como 
uma declaração, ou hipótese de pesquisa, onde a existência de uma diferença 
entre grupos ou uma associação entre fatores, por exemplo, é formulada. 
A hipótese pode surgir de uma intuição, de uma ideia advinda da leitura 
de artigos científicos na área ou de observações e experiências preliminares 
na prática clínica, por exemplo. Normalmente, como discutimos anterior-
mente na seção 2, tais hipóteses surgem de estudos descritivos. Se os dados 
obtidos a partir da amostra, chamados aqui de evidências amostrais, pude-
rem mostrar, dentro de um nível de dúvida (ou certeza) aceitável, que estão 
consistentes com a hipótese formulada, a mesma é aceita (não rejeitada) 
como uma verdade sobre a população. Caso contrário, a hipótese é rejeitada. 

É possível que certas diferenças ou associações, observadas por meio 
de estudos amostrais, tenham ocorrido meramente por acaso, já que devido 
a uma variação aleatória, presente em toda amostra, mesmo uma amostra 
considerada teoricamente como não tendenciosa pode não representar tão 
bem uma determinada população. A probabilidade de que um dado resulta-
do seja atribuído ao acaso pode ser estatisticamente estimada por meio dos 
métodos da inferência estatística, em sua vertente denominada teste estatís-
tico de hipóteses. Os testes estatísticos de hipóteses de uma pesquisa permi-
tem ao pesquisador da área de saúde quantificar o risco do erro envolvido 
ao tomar decisões sobre parâmetros de uma população com base nas infor-
mações obtidas a partir de uma amostra. A importância dos testes estatísti-
cos de hipóteses nas pesquisas da área de saúde é amplamente reconhecida, 
sendo considerada por alguns autores como a “base do raciocínio estatístico” 
(ver, por exemplo, Knapp e Miller, 1992).  Um teste estatístico de hipóteses 
exige que sejam lançadas duas hipóteses sobre determinado(s) parâmetro(s) 
ao início do estudo: a hipótese inicial ou hipótese nula (H0), que representa 
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de forma analítica a situação sem diferença ou sem associação, e a hipótese 
alternativa (H), que é o complemento da hipótese nula. As duas hipóteses 
são necessárias, pois se rejeitarmos a hipótese nula, a partir das evidências 
amostrais, precisaremos de uma hipótese alternativa que possa ser associada 
aos resultados observados na amostra. 

Os testes de hipóteses utilizam, da mesma forma que o processo 
de estimação, as características da estatística amostral para testar hipóteses 
sobre o parâmetro, partindo da distribuição teórica desta estatística na si-
tuação da hipótese inicial. Se o valor calculado para a estatística de teste for 
muito provável – em termos da distribuição teórica na condição da hipótese 
inicial – não temos evidência para rejeição desta hipótese inicial. Por outro 
lado, se este valor – nas mesmas condições da hipótese inicial – for muito 
pouco provável, temos evidências para rejeitar esta hipótese inicial. 

Surge então a significância estatística do resultado observado na 
amostra – conhecida por “valor-p”, “valor de p”, ou simplesmente “p” - que 
representa a probabilidade de encontrar, na situação da hipótese inicial, o 
valor calculado para a estatística a partir da amostra ou um valor ainda mais 
extremo. Quanto menor “p”, mais evidências temos contra a hipótese inicial, 
visto que o que foi calculado para a estatística a partir da amostra apresenta 
uma probabilidade muito pequena de ocorrência sob esta hipótese inicial; 
logo, tal hipótese não deve ser verdade, considerando que a amostra utiliza-
da é representativa da população para a qual queremos inferir. Você já deve 
ter visto na literatura especializada relatos de valores para p bem pequenos 
(por exemplo: p < 0,05; p = 0,000 etc.), indicando uma significância estatís-
tica para os resultados obtidos a partir da amostra. 

É importante lembrar que toda tomada de decisão – exatamente o 
que os testes de hipóteses possibilitam, de uma forma sistemática – pode 
acarretar um erro. Se rejeitamos a hipótese inicial (sobre a população) com 
base nas evidências amostrais, mas tal hipótese é verdadeira, cometemos o 
erro tipo-1, conhecido na área de saúde como falso-positivo; ou seja, re-



O ESSENCIAL DA ESTATÍSTICA NA PESQUISA EM SAÚDE

372

jeitamos indevidamente esta hipótese. Por outro lado, se não rejeitamos a 
hipótese inicial (sobre a população) com base nas evidências amostrais, mas 
tal hipótese é falsa, cometemos o erro tipo-2, conhecido na área de saúde 
como falso-negativo; ou seja, deixamos de rejeitar esta hipótese quando de-
veríamos rejeitá-la, por falta de evidências suficientes. 

Para ambos os tipos de erros, a teoria de inferência estatística per-
mite que os mesmos sejam controlados, por meio do nível de significância 
(α), que representa a probabilidade de ocorrência do erro tipo-1, e do poder 
do teste (1-β), que representa a probabilidade de rejeitar a hipótese inicial 
quando a mesma deve ser rejeitada. É fácil entendermos que β representa a 
probabilidade de erro tipo-2. Sobre o erro tipo-1, podemos concluir que o 
valor de α indica a probabilidade máxima de erro ao apresentarmos a deci-
são de rejeitar H em um teste estatístico de hipóteses. 

Procura-se na prática um equilíbrio entre estes dois tipos de erros, 
sendo, no entanto, bastante comum na área de saúde o que é conhecido por 
teste de significância, onde a probabilidade de erro tipo-1, definida antes 
mesmo da coleta dos dados, é a única controlada, pois tem-se claramente o 
objetivo de rejeitar a hipótese inicial. Neste caso, os resultados significativos 
são relatados e aqueles resultados onde a hipótese inicial não foi rejeitada 
são considerados apenas como não significativos, não sendo tecido nenhum 
comentário sobre a veracidade da hipótese inicial. Apenas se diz que “não foi 
possível rejeitar H0 ao nível de significância (α) adotado”. Recomendamos, 
no entanto, que os dois tipos de erros sejam levados em conta na inferência 
estatística, desde o momento do cálculo do tamanho de amostra necessário, 
para que o teste estatístico de hipóteses seja utilizado em todo o seu poten-
cial. Recomendamos ainda que, tanto os resultados de estimação (pontual 
e intervalar) quanto os resultados de testes de hipóteses, sejam utilizados e 
relatados nos seus relatórios de pesquisa. 
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7 SOFTWARE PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS 

Atualmente existem muitos programas comerciais e de livre acesso 
que realizam inúmeras análises de dados, para os diferentes tipos de estudos. 
O software epiDat, versão 3.1 , é de utilização livre, foi desenvolvido pelo 
Serviço Galego de Saúde, com o apoio da OPAS (EPIDAT, 2011), tendo in-
clusive uma versão em português, sendo altamente recomendado para quem 
vai utilizar pela primeira vez um software estatístico na área de saúde. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estatística, em pesquisas na área de saúde, é uma ferramenta au-
xiliar de grande importância. Não utilizá-la quando se faz necessário, ou 
utilizá-la de forma inadequada é um problema ético que não deve ser dei-
xado de lado nas considerações gerais feitas a respeito da pesquisa. Aqui 
tentamos apresentar uma visão bastante geral das possibilidades que a es-
tatística oferece. Cabe a cada pessoa que pretende utilizar estas ferramentas 
em suas pesquisas buscar um conhecimento básico que seja suficiente para 
a interlocução com um profissional da área de Estatística. O primeiro passo 
é entender a ideia probabilística de quantificação da incerteza, pois racio-
cinando desta forma as respostas às indagações motivadoras da pesquisa se 
tornam mais claras e as limitações dos resultados obtidos podem ser melhor 
compreendidas. 
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GLOSSÁRIO
 

José Antonio Chehuen Neto 
Andressa Carvalho Quinet de Andrade 

Ícaro Augusto Godinho 
Társsius Capelo Cândido 

Thaís Chehuen Bicalho 

Trazemos, por fim, uma lista de termos envolvidos no desenvolvi-
mento de uma pesquisa científica. Aqui prevaleceu a ideia de que mais vale 
a objetividade do que muitas palavras. 

• Acurácia: é a capacidade de representar realmente o que deveria 
representar. É afetada pelo erro sistemático (viés). É testada pelos 
testes de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e ne-
gativo, entre outros. 

• Amostra: grupo de indivíduos selecionados de uma população da 
qual desejamos obter conclusões. 

• Amostragem: conjunto significativo que compõe a amostra. 

• Argumento: conjunto de uma ou mais sentenças declarativas, tam-
bém conhecidas como proposições, ou ainda, premissas, acompa-
nhadas de outra frase declarativa conhecida como conclusão. 

• Bibliografia: conjunto de obras derivadas sobre determinado assun-
to, escritas por vários autores, em épocas diversas, utilizando todas 
ou partes das fontes. 

• Conhecimento científico: saber originado da análise de fatos reais 
comprovados por observações e experimentações. 

• Controlado/ não-controlado: em estudos longitudinais, quando há 
a formação de grupo de comparação (grupo controle), o estudo é 
classificado como controlado (como estudos experimentais e ensaios 
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clínicos). Quando não há grupo para comparação, a análise não 
existe (como nos relatos de caso, inquéritos populacionais, estudos 
de intervenção não controlados e estudos de incidência). 

• Correlação: envolve a consideração de duas ou mais variáveis, então 
são estudados também simultaneamente, isto é, quer-se saber se as 
alterações sofridas por uma das variáveis são acompanhadas por al-
terações nas outras. 

• Critério de exclusão: subconjunto de indivíduos que seriam ade-
quados para a questão da pesquisa se não fosse por características 
que poderiam interferir na qualidade dos dados, na aceitabilidade 
da randomização ou na interpretação dos achados. 

• Critério de inclusão: conjunto de indivíduos adequados para a pes-
quisa, o mais homogêneo possível, com características semelhantes 
entre si, que definem em número o potencial de esclarecimento dos 
objetivos da pesquisa. 

• Crítica: exame ou avaliação minuciosa de uma produção literária, 
artística ou científica pela qual são julgadas a fidedignidade e vali-
dade da mesma. 

• Dados: conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto com 
os quais se obtém informações. 

• Dados qualitativos: representam a informação que identifica catego-
ria ou característica (por exemplo, estado civil como solteiro, casa-
do, divorciado, etc.). 

• Dados quantitativos: representam a informação resultante de carac-
terísticas susceptíveis de serem medidas (por exemplo, peso, em kg, 
e altura, em cm). 

• Dedução: inferência lógica de um raciocínio utilizada para construir 
argumentos que explicitam um conhecimento. 



377

• Desfecho clínico: é o evento em investigação supostamente causado 
pelo fator em estudo (por exemplo: doença, complicação, efeito te-
rapêutico etc.). 

• Documento: qualquer suporte que contenha informação registrada, 
formando uma unidade, que possa servir para estudo, consulta ou 
prova. 

• Efetividade: grau no qual uma intervenção executa o que foi previsto 
sob condições reais. A efetividade se expressa com relação à eficácia. 

• Eficácia: grau no qual uma intervenção produz um efeito benéfico 
sob condições ideais.

• Eficiência: é o efeito ou resultado do esforço empregado em uma 
intervenção expresso sob a forma de recursos e tempo. 

• Ensaio clínico (estudo clínico): pesquisa científica cujo objetivo é 
avaliar a eficácia e segurança de uma intervenção. 

• Ensaio clínico aleatório: são estudos individuais, longitudinais, de 
intervenção, controlados e com alocação aleatória. 

• Erro aleatório: ocorre na pesquisa de lógica indutiva, uma vez que 
os resultados são decorrentes da análise de uma amostra localizada. 
Pela ausência de variabilidade amostral, os resultados podem ser di-
ferentes quando se variar a amostra. 

• Erro tipo I (erro alfa): erro que o investigador comete ao concluir 
que existe diferença entre os resultados do grupo experimental e 
o grupo controle, quando na verdade esta diferença não existe. A 
probabilidade de ocorrência deste erro é denominada probabilidade 
alfa. Assim, por exemplo, um valor de p=0,05 para um determi-
nado experimento clínico, significaria que a probabilidade de estar 
errando ao afirmar que há diferença entre os resultados do grupo 
experimental e o grupo controle, é de 5%. 
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• Erro tipo II (erro beta): erro que o investigador comete ao concluir 
que não há diferença entre os resultados do grupo controle e do gru-
po experimental, quando na verdade existe esta diferença. A chance 
de se perder uma diferença importante é tanto menor quanto maior 
população estudada. Quando existe um risco elevado de que seja 
cometido um erro tipo II, diz-se que o ensaio não teve poder esta-
tístico (1 - b). A probabilidade de que o erro tipo II seja cometido é 
conhecida como beta. 

• Especificidade: proporção de pessoas que têm um teste negativo e 
não têm a doença. 

• Estatística: ciência que utiliza de teorias probabilísticas para explicar 
a ocorrência da frequência de eventos, permitindo modelar a aleato-
riedade e prever fenômenos futuros. 

• Estudo de campo: semelhante ao ensaio clínico, mas a população 
estudada não são pacientes e sim pessoas livres de doenças e presu-
mivelmente sob riscos. Os dados são coletados na população geral, e 
também idealmente se deve buscar randomização. 

• Estudo longitudinal: quando os dados são coletados em dois ou 
mais momentos. 

• Estudo transversal: quando os dados são coletados em um único 
instante de tempo. 

• Experimental: é um tipo de pesquisa científica (Pesquisa Experimen-
tal) no qual o pesquisador manipula e controla uma ou mais variá-
veis independentes e observa a variação nas variáveis dependentes. O 
propósito de manipular e medir as variáveis no experimento é captar 
causalidade (relação entre causa e efeito). As variáveis independentes 
são responsáveis pelas possíveis causas, e as variáveis dependentes 
sinalizam os efeitos. Duas variáveis podem ter altíssima correlação, 
mas não necessariamente uma é causa da outra. 
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• Experimento: é um método em que o pesquisador coloca os entre-
vistados em uma situação que não ocorre normalmente, para obser-
vá-los e registrar suas respostas. 

• Fator de confusão: é a presença de um terceiro fator associado tanto 
à exposição quanto ao risco de desenvolver determinada doença que 
poderá estar distorcendo os resultados. 

• Fator em estudo: é o que está sendo estudado, ou seja, o que deter-
mina o desfecho de interesse; por exemplo: fator de risco, de expo-
sição, prognóstico, etc. 

• Fidedigno: qual é o erro proveniente do uso do instrumento de co-
leta de dados e o quão estável é esse instrumento? Um instrumento 
para ser válido tem que ser fidedigno. 

• Grupo de risco: grupo de indivíduos sujeitos a determinadas carac-
terísticas ou condições que lhes tornam mais propensos a adquirir 
determinada doença. 

• Hipótese científica: é uma alternativa para a solução de um proble-
ma particular, que deve permitir uma decisão e um meio confiável 
de predição. Geralmente é passível de ser testada mediante um expe-
rimento. Seria uma eventual resposta para o problema em questão. 

• Hipótese nula: afirma que não há associação entre as variáveis pre-
ditoras e de desfecho na população (ou seja, não há diferença nas 
variáveis testadas). A hipótese nula é a base formal para testar a sig-
nificância estatística, que parte do princípio da hipótese de nulidade 
(H0): não há diferença entre a hipótese alternativa (que se quer tes-
tar) e a hipótese atual (o conhecimento atualmente aceito). Como 
também de que não existe diferença entre o resultado obtido com o 
procedimento em teste (Grupo Experimental) e o procedimento em 
uso no momento, ou placebo (Grupo Controle). 

• Hipótese alternativa: é quando existe associação entre as variáveis, 
podendo ser unilateral ou bidirecional. 
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• Incidência: número de indivíduos que não têm a condição clínica 
em estudo, mas que a desenvolvem no decorrer de um período; in-
cidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes. 

• Indução: raciocínio que, após considerar um número suficiente de 
casos particulares, conclui uma verdade geral. 

• Inferência: emprego de técnicas estatísticas que tem por objetivo 
a tomada de decisões sobre a população, por meio de evidências 
fornecidas por uma amostra representativa retirada dessa população. 

• Intervalo de Confiança: um intervalo no qual se possa depositar 
certo grau de confiança, de que contenha o verdadeiro parâmetro 
desconhecido. 

• Intervenção: estudos longitudinais controlados, qualquer tratamen-
to ou procedimento administrado aos participantes de certo estudo 
por determinação do pesquisador; se não houver intervenção, temos 
apenas uma observação. 

• Intervenção não controlada: o experimento é executado em condi-
ções não controladas; grupos não são selecionados aleatoriamente 
e todos os expostos ao fator devem ou podem, em princípio, fazer 
parte do referido experimento. 

• Mascaramento: tentativa de evitar que os participantes do estudo 
saibam qual tratamento está sendo administrado. pode ser uni, du-
plo ou triplo-cego. Chama-se unicego quando somente os pacientes 
não sabem o tratamento que estão recebendo (mascaramento do pa-
ciente); duplo-cego, quando o pesquisador e o paciente não sabem 
o tratamento que cada paciente está recebendo (mascaramento de 
intervenção); e triplo-cego, quando, além do pesquisador e do pa-
ciente, quem analisa os resultados desconhece o tratamento (masca-
ramento de análise). 

• Níveis: cada um dos possíveis valores que a variável independente 
(tratamentos) pode assumir no experimento. 
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• Padrão ouro (gold standard): procedimento visto como sendo a me-
lhor ação para se detectar uma doença. 

• Placebo: substância inerte administrada ao paciente para comparar 
seus efeitos com outra intervenção; é como se denomina um fár-
maco ou procedimento inerte, e que apresenta efeitos terapêuticos 
devido aos efeitos fisiológicos da crença do paciente de que está a 
ser tratado. 

• População: conjunto inteiro de indivíduos de interesse da pesquisa 
sobre os quais se deseja coletar dados. 

• População em risco: conjunto de indivíduos com possibilidade de 
desenvolver determinada doença, não considerando a propensão 
(por exemplo, risco de câncer de pulmão para qualquer indivíduo). 
É diferente do grupo de risco, que é mais susceptível devido a deter-
minado fator (risco de câncer de pulmão para tabagistas). 

• Pré-teste: aplicação de um questionário a uma amostra de indiví-
duos com o objetivo de identificar perguntas-problema que justifi-
quem uma modificação da redação ou do formato do mesmo. 

• Pressuposto: são os parâmetros básicos que permitem encaminhar a 
investigação empírica qualitativa. 

• Prevalência: proporção de indivíduos que apresentam uma condição 
clínica em um determinado ponto do tempo; é o número de casos 
conhecidos; mede quantas pessoas estão doentes. 

• Randomização (aleatoriedade): é a capacidade de dar aos participan-
tes a mesma chance, distribuindo participantes ao acaso; atribuição 
de um modo aleatório, de um doente a um grupo de estudo, seja o 
grupo experimental seja o grupo controle. 

• Razão de risco (Odds ratio): expressa a força de associação entre um 
fator em estudo e um desfecho clínico (estudos caso-controle). 
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• Referência Bibliográfica: descrição precisa da fonte de informação, 
utilizando-se de normas específicas tais como ABNT (Associação 
Brasileira de Normas técnicas), ISO (International Standard Orga-
nization) e Vancouver (Comitê internacional de editores de Revistas 
médicas). 

• Reprodutibilidade: capacidade de uma medida fornecer o mesmo 
resultado ou resultado muito semelhante quando repetida por várias 
vezes; essa condição origina-se no princípio de que não se pode tirar 
conclusões senão de um evento bem descrito, que aconteceu várias 
vezes, provocado por pessoas distintas, evitando efeitos aleatórios 
que podem afetar os resultados, de erros de julgamento ou de mani-
pulações por parte dos cientistas. 

• Risco:  probabilidade de ocorrência de uma condição em uma popu-
lação ou grupo durante um período de tempo determinado. 

• Risco Relativo: é a razão da incidência da doença entre os expostos 
e os não expostos (estudos coorte). 

• Sensibilidade: proporção de pessoas que têm um teste positivo e não 
têm a doença. 

• Sujeitos de pesquisa: são os indivíduos que participam do estudo, 
aqueles efetivamente estudados. 

• Unidade experimental: porção da amostra (animal, pessoa, peça, 
máquina, fábrica, etc) na qual é aplicado um tratamento. 

• Validade: capacidade de uma medida avaliar real- mente aquilo que 
está pretendendo medir, ou seja, o grau de confiabilidade nas infe-
rências que são feitas a partir de uma medida; um enunciado é dito 
válido se o mesmo é verdadeiro sobre todas as interpretações. 

• Validade externa: refere-se às questões de inferência indutiva ou 
de generalização do experimento/resultados/ conclusões; o quanto 
os resultados de um estudo podem ser aplicados a outros indiví-
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duos, ou seja, sua aplicabilidade e generalização a outros grupos 
populacionais. 

• Validade interna: quando se pode atribuir a determinada interven-
ção (causa) o efeito observado, ou seja, quando os resultados são 
verdadeiros para a amostra estudada; se não é afetado por erros que 
inviabilizam sua generalização. 

• Valor de p: é o valor da probabilidade de se obter o efeito observado, 
dado que a hipótese nula é verdadeira, é chamado de p-valor. Se o 
valor do p-valor for menor que o nível de significância estipulado, 
assume-se o erro tipo I e rejeita-se a hipótese nula. Ao contrário, se o 
p-valor for maior, não é assumido o erro tipo I e se aceita a hipótese 
nula. 

• Variável: conjunto de materiais, eventos, situações e/ ou metodolo-
gias que serão aplicados aos grupos experimentais. Trata-se de cada 
tipo de dado que será investigado. A variável independente é a que 
influencia, um fator determinante para um resultado. A variável de-
pendente é a influenciada, um resultado da manipulação da variável 
independente. 

• Viés: também conhecido como erro diferencial, é o desvio siste-
mático da realidade,  produzindo distorções que enfraquecem uma 
associação verdadeira, levam à associação inexistente ou distorcem 
uma associação entre variáveis. Gera conclusões tendenciosas e seu 
efeito não é diminuído pelo aumento da amostra. Pode acontecer 
em qualquer fase do estudo, na seleção da amostra, na alocação do 
tratamento, na avaliação dos resultados, na análise dos dados e no 
seu relato. Podem ser classificados, principalmente, em aplicabilida-
de e generalização a outros grupos populacionais. 

• Vício de aferição: se origina quando as variáveis de um estudo são 
medidas erroneamente de modo a distorcer os resultados. são os 
desvios de informação. 
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• Vício de confusão: em estudos não experimentais, não se alocam 
aleatoriamente indivíduos aos grupos que se deseja comparar. Con-
sequentemente, alguns fatores podem diferir entre os grupos, que 
podem ser responsáveis por uma associação estatística não causal 
entre o fator de risco suspeito e a enfermidade. É também definida 
como uma variável que difere entre os grupos a serem comparados 
e que tem uma relação causal com a enfermidade sob investigação. 
Acontece quando dois fatores ou processos estão inter-relacionados, 
e é erroneamente concluído que um dos fatores é o responsável pelos 
resultados, distorcendo os resultados. 

• Vício de seleção: distorção dos resultados de uma pesquisa decor-
rente do modo dos participantes serem recrutados ou perdidos no 
curso do estudo. Ocorre quando observações são feitas em grupos de 
pacientes selecionados incorretamente. 
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