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Metodologia Científica 

Unidade 06 Procedimentos Metodológicos da Investigação 

  

 

 

Os objetivos dessa unidade são: 

 Delinear os procedimentos do estudo; 

 Preparar plano de trabalho para o desenvolvimento do estudo; 

 Identificar recursos potenciais exigidos e preparar um orçamento; 

 Desenvolver estratégia para disseminação e utilização dos resultados da investigação; 

 Implementar esta proposta em sua própria situação de trabalho durante um período de 

até 6 meses. 
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Tópico 01 Introdução 

 

Os procedimentos metodológicos de uma investigação devem indicar o “como” fazer para 

responder aos objetivos propostos. Portanto, é o espaço do protocolo onde se tem a descrição 

de como o estudo será (foi) conduzido e analisado. 

Representam o conjunto sistemático e detalhado de métodos e técnicas de cunho científico a 

ser desenvolvido ao longo do desenvolvimento da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir 

os objetivos delineados inicialmente e também atender aos critérios de menor custo, maior 

rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade/qualidade dos dados gerados e das informações 

obtidas a partir deles. 

Em linhas gerais, em especial nos estudos quantitativos, recomenda-se que os procedimentos 

metodológicos estejam organizados da seguinte forma: 

- Caracterização do estudo (desenho ou delineamento do estudo); 

- Local do estudo; 

- População do estudo (sujeitos ou participantes) 

 Critérios de inclusão e exclusão; 

 Amostragem. 

- Coleta de dados 

 Variáveis 

 Procedimentos 

- Análise de dados 

 Critérios de inclusão e exclusão 

Considerações éticas 
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Tópico 02 Construindo sua proposta metodológica 

 

A seguir, apresenta-se uma sequência proposta de perguntas que auxiliarão na construção de 

sua proposta metodológica. Nessa parte do módulo, para cada componente identificado, será 

realizada uma descrição sucinta, para situá-lo (a). Para maiores informações, busque outras 

referências. Como sugestão, verifique as referências bibliográficas dos módulos. 

 

Leitura Complementar 

Por que é necessário preparar um plano para o processamento e a análise de dados? 

Leia o texto a seguir e saiba quais os principais objetivos e a importância da etapa de 

Processamento e Análise de Dados. (Disponível na biblioteca complementar) 

A partir dos objetivos definidos do estudo, definir as variáveis a serem utilizadas.   

 

- Seleção de Variáveis 

De quais informações novas você precisa? 

Em uma pesquisa de natureza quantitativa, para encontrar associações entre o problema 

definido e os fatores determinantes/condicionantes, é essencial que você cuidadosamente 

defina o problema em si, bem como cada um dos fatores identificados ao analisar o problema, 

conforme descrito previamente. Você poderá fazer isso formulando variáveis. 

Assim, as variáveis representam as características dos indivíduos/sujeitos que você quer 

estudar. 

 

 



Curso de Especialização em Saúde da Pessoa Idosa 
 

4 

I. Variável de predição ou independente - Ao se considerar a associação entre duas 

variáveis, é a que precede a outra (presume-se antecessora biologicamente). Presumivelmente 

a de predição é a causa da de desfecho. 

II. Variável de desfecho ou dependente - Sucede a de predição. Pretensamente é a 

consequência de um evento. 

Para que você possa identificar suas variáveis, retorne a sua análise do problema e verifique as 

dimensões que você quer explorar nos objetivos específicos. Para isso, a sua revisão 

bibliográfica deve ser continuada, para maior profundidade. 

 

- Seleção do tipo de investigação 

Qual abordagem você seguirá para obter essas informações? 

O tipo de investigação escolhido depende do tipo de problema, do conhecimento já disponível 

sobre o problema e dos recursos disponíveis para a investigação. 

Ao investigar os problemas de administração no setor saúde, como a superlotação em um 

ambulatório hospitalar ou a escassez de medicamentos, uma boa descrição do problema e a 

identificação dos principais fatores contribuintes frequentemente fornecem informações 

suficientes para a tomada de decisão para a ação. 

Ao explorarmos os problemas administrativos ou sanitários mais complicados, queremos 

geralmente ir mais adiante e determinar a extensão à qual uma ou várias variáveis 

independentes contribuem para o problema (por exemplo, a contribuição de uma dieta pobre 

em fibras para o câncer no intestino grosso). Para estes tipos de problemas, estudos analíticos 

ou experimentais mais rigorosos deverão ser realizados antes de decidirmos sobre as 

intervenções mais apropriadas. 

Várias classificações em termos de tipos de investigação são possíveis, dependendo de quais 

estratégias de investigação você está utilizando. A tabela abaixo categoriza os estudos, com 

base na combinação das estratégias de investigação que eles utilizam, incluindo: 

I. Estudos sem intervenção onde o investigador apenas observa e analisa objetos ou 

situações investigáveis, mas não intervém;  

II. Estudos com intervenção onde o investigador manipula objetos ou situações e 

mede o resultado de suas manipulações (por exemplo, implementando educação em 

saúde intensiva e medindo a melhoria na cobertura de imunização). 

No primeiro grupo, inserem-se os estudos exploratórios, descritivos, de caso (ou série de casos) 

e comparativos (analíticos). Nesse último caso, vale lembrar que a comparação é uma 

estratégia de investigação fundamental para identificar as variáveis que ajudam a explicar 

porque um grupo de pessoas ou objetos difere um do outro. Um estudo analítico tenta 

estabelecer causas ou fatores de risco para certos problemas. Isto é feito comparando-se dois 

ou mais grupos, alguns dos quais têm ou desenvolvem o problema e alguns não. 

Os estudos descritivos envolvem a descrição das características de uma situação, um evento 

ou um caso em particular. 
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Já nos estudos com intervenção, o investigador manipula a situação e mede os efeitos desta 

manipulação. Geralmente (mas nem sempre), dois grupos são comparados, um grupo no qual 

ocorre a intervenção (por exemplo, tratamento com um determinado medicamento) e outro 

grupo que permanece “intocado” (por exemplo, tratamento com um placebo). 

Para maiores detalhes sobre desenhos (ou delineamentos) de estudo, ver referências sugeridas. 

Importante notar que dependendo da abordagem utilizada, quantitativa ou qualitativa, as 

modalidades de estudos são distintas. 

 

- Seleção e desenvolvimento de técnicas de coleta de dados 

De quais ferramentas precisa? 

A coleta de dados é uma etapa crucial para o planejamento e a implementação de uma 

investigação. Caso a coleta de dados seja superficial, distorcida ou incompleta, a análise de 

dados se torna difícil, e o relatório da investigação será de má qualidade. 

Portanto, devemos concentrar todos os esforços possíveis no desenvolvimento de ferramentas 

apropriadas e devemos testá-las várias vezes. 

Dependendo do tipo de investigação, diferentes técnicas de coleta de dados podem ser 

utilizadas. 

Ao desenvolver suas técnicas de coleta de dados, você precisa considerar se os procedimentos 

de investigação estão propensos a causar qualquer dano físico ou emocional. Veremos esses 

aspectos mais adiante. 

 

Exercitando 

1. Decidir qual(is) o(s) tipo(s) de investigação você aplicará em seu próprio protocolo de 

investigação. 

2. Faça sua escolha com base em seus objetivos de investigação e nas variáveis que você 

gostaria de incluir na investigação. (Apresente os objetivos e as variáveis em um 

quadro ou flipchart para que todo o grupo possa vê-los.) 

3. Determinar quais técnicas de coleta de dados você utilizará para cada variável em sua 

investigação. 

 

Exibir uma tabela que com a seleção de variáveis. Para cada variável, determinar a 

fonte dos dados e o(s) método(s) de coleta de dados.  

Para algumas variáveis, pode ser necessário coletar dados adicionais para poder definir 

a variável e determinar a escala de medição. 
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Exemplo: 

Fator: Conhecimento inadequado de pacientes sobre o tratamento da tuberculose 

Variável: Conhecimento dos pacientes 

Escala de medição: Percentual ou quantidade de itens de aconselhamento revisados pelos 

pacientes 

Para determinar os “itens” que devem ser usados na variável, pode ser necessário realizar um 

debate em grupo focal com o pessoal responsável pelo tratamento de pacientes com 

tuberculose e/ou com um painel de especialistas em tuberculose. Subsequentemente, os 

resultados do DGF poderiam ser utilizados para desenvolver questionários para entrevistas com 

pacientes. Portanto, os métodos de coleta de dados seriam: DGF (para desenvolver indicadores 

de conhecimento) e entrevistas diretamente com os pacientes. 

4. Fazer um resumo de quais técnicas de coleta de dados você usará e quais grupos ou 

registros formarão as fontes de seus dados para cada ferramenta. 

5. Decidir se existem problemas éticos com o tipo de investigação ou com as ferramentas 

de coleta de dados que você propuser. 

 

Tópico 03 A qualidade da investigação 

 

A qualidade da investigação depende em grande parte da qualidade dos instrumentos de coleta 

de dados. As entrevistas e a aplicação dos questionários são provavelmente as técnicas de 

investigação mais utilizadas. Portanto, o desenho de boas “ferramentas de entrevista” 

representa uma fase importante e que consome tempo no desenvolvimento da maioria dos 

protocolos de investigação. 

Uma vez que a decisão de usar estas ferramentas tenha sido tomada, as seguintes questões 

devem ser consideradas antes de desenhá-las: 

 O que exatamente você quer saber de acordo com os objetivos e as variáveis que 

identificou anteriormente? 

 Realizar perguntas é a técnica certa para obter todas as respostas ou você precisa de 

técnicas adicionais, como observações e análises de registros? 

 A quem você colocará as perguntas e quais técnicas a serem utilizadas? Você entende o 

assunto o suficiente para desenhar um questionário ou precisa primeiro de entrevistas 

pouco estruturadas com informantes-chave ou de um DGF para se orientar? 

 Os seus informantes são majoritariamente alfabetizados ou analfabetos? (Caso sejam 

analfabetos, o uso de questionários autoaplicáveis estará fora de cogitação.) 

 Qual é o tamanho da amostra que será entrevistada? Investigações com muitos 

participantes frequentemente utilizam questionários mais curtos e altamente 

estruturados enquanto que investigações menores permitem mais flexibilidade e podem 

usar guias para entrevistas ou questionários com um determinado número de 

perguntas abertas. 
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PERGUNTAS ABERTAS permitem respostas livres que devem ser registradas usando as 

próprias palavras do entrevistado. 

Tais perguntas são úteis para obter informações mais detalhadas sobre: 

fatos com os quais o investigador não está familiarizado, opiniões, atitudes e sugestões de 

informantes, ou questões sensíveis/delicadas. 

Em entrevistas, as perguntas são frequentemente colocadas como perguntas abertas, mas para 

facilitar o registro e a análise, algumas perguntas podem já estar categorizadas previamente. 

PERGUNTAS FECHADAS têm uma lista de possíveis opções ou respostas entre as quais os 

entrevistados devem escolher. 

Dica 

O desenho de um bom questionário sempre requer vários rascunhos. No primeiro esboço, 

devemos nos concentrar no conteúdo. No segundo, devemos criticamente considerar a 

formulação e a sequência das perguntas. Depois, devemos minuciosamente examinar o formato 

do questionário. Finalmente, devemos fazer um ensaio para verificar se o questionário nos dá 

as informações que você necessita e se os entrevistadores e os entrevistados se sentem à 

vontade com ele. Geralmente, o questionário precisará de adaptação adicional antes de você 

poder usá-lo para a efetiva coleta de dados. Leia o texto e veja o passo a passo do desenho de 

um questionário. (Disponível na biblioteca complementar). 

Para elaboração da pesquisa operacional em saúde é importante a utilização de questionários e 

roteiros de entrevista para captação dos problemas de pesquisa. Conheça dois modelos 

indicados (informante chave e trabalhador da saúde). 

Amostragem 

Quantos indivíduos você deve incluir na investigação e como os selecionará? Onde 

você deve coletá-las? 

AMOSTRAGEM é o processo de selecionar uma quantidade de unidades de estudo de uma 

população de estudo definida. 

A sua base populacional refere-se ao grupo total, ou seja, todos os indivíduos com uma mesma 

condição de interesse. Em pesquisa, em especial na epidemiológica, representa um conceito 

teórico, estatístico e abstrato, diferente do conceito geográfico de população que você conhece. 

Já uma amostra é toda fração (independente do seu tamanho inicial) obtida a partir de uma 

população. 

Algumas investigações envolvem apenas pequeno número de pessoas e, portanto, todas elas 

podem ser incluídas. Frequentemente, no entanto, investigações focalizam em uma população 

tão grande que, por motivos práticos, é apenas possível incluir alguns de seus membros na 

investigação. Temos, então, de extrair uma AMOSTRA da população total. 
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Em tais casos, devemos considerar as seguintes perguntas: 

 Qual é o grupo de pessoas (POPULAÇÃO DE ESTUDO) em que você está interessado e 

do qual quer extrair uma amostra? 

 De quantas pessoas você precisa em sua amostra? 

 Como estas pessoas serão selecionadas? 

 

Sobre a população de estudo... 

A população de estudo tem de ser claramente definida (por exemplo, de acordo com idade, 

sexo, e residência). De outra forma, não podemos fazer a amostragem. Além de pessoas, uma 

população de estudo pode consistir de bairros, localidades, instituições, registros, etc. 

Cada população de estudo consiste de UNIDADES DO ESTUDO. A maneira pela qual você 

define a sua população de estudo e unidade de estudo depende do problema que você deseja 

investigar e dos objetivos de sua investigação. 

Em alguns estudos você terá como população de estudo toda a base populacional e em outros 

apenas uma amostra. Dependendo do seu problema e base populacional, você poderá utilizar 

diferentes tipos de amostragem (processos utilizados para a definição da amostra). Para 

maiores informações, busque livros de bioestatística ou o apoio de um estatístico experiente. 

 

Tópico 04 Coleta de dados 

 

Quando e com quem coletará os dados? 

Um PLANO PARA A COLETA DE DADOS pode ser feito em dois passos: 

1. Relacionando as tarefas que precisam ser realizadas e quem deve estar envolvido, fazendo 

uma previsão aproximada quanto ao tempo necessário para as diferentes partes da 

investigação e identificando o período mais apropriado no qual realizar a investigação. 

2. Efetivamente programando as diferentes atividades que precisam ser realizadas a cada 

semana em um plano de trabalho 

Um plano para a coleta de dados deve ser desenvolvido para que: 

 Você tenha uma visão geral clara sobre quais tarefas precisam ser realizadas, quem 

deve realizá-las e a duração destas tarefas; 

 Você possa organizar os recursos humanos e materiais para a coleta de dados da 

maneira a mais eficiente possível; e 

 Você pode minimizar erros e atrasos que podem resultar da falta de planejamento (por 

exemplo, a população não estar disponível ou formulários de dados estarem perdidos). 
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Leitura Complementar 

É provável que ao desenvolver um plano para a coleta de dados você possa identificar 

problemas (como equipe limitada), que exigirão modificações na proposta. Tais modificações 

podem incluir ajustes ao tamanho da amostra ou extensão do período de coleta de dados. Leia 

mais sobre a logística de coleta de dados (Disponível na biblioteca complementar) 

Considerações éticas 

Você pode prejudicar alguém com o resultado da investigação? 

Nesse item devem ser descritos todos os cuidados e procedimentos éticos relacionados à 

pesquisa.No Brasil, as normas da Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde regulam os aspectos relativos à ética em pesquisa. Nela está prevista a 

constituição de Comitê de Ética em Pesquisa instituições de diferentes naturezas, como 

instâncias colegiadas de natureza técnico-científica e reconhecidas por: 

 Revisar todos os protocolos de pesquisa com a responsabilidade pelas decisões sobre a 

ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição. 

 Emitir parecer consubstanciado por escrito. 

 Manter a guarda confidencial e o arquivamento do protocolo completo, que ficará a 

disposição das autoridades sanitárias. 

 Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética 

na Ciência. 

 Receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer parte, denúncias de abusos ou 

notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, 

deliberando pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo 

adequar o termo de consentimento. 

 Manter comunicação regular e permanente com a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP/MS). 

 

Conheça dois modelos de termo de consentimento livre e esclarecido (Disponível na biblioteca 

complementar) 

Legislação 

Nessa portaria tem-se a incorporação dos referenciais da Bioética (Autonomia, Beneficência, 

Justiça e Não Maleficência), reconhecendo a abrangência da pesquisa para todas as áreas do 

conhecimento, abordando a conceituação de risco e indicando a necessidade de obtenção do 

consentimento livre e esclarecido. 

No princípio da Autonomia, inserem-se aspectos como agir intencionalmente e liberdade, 

estando mais relacionado ao paciente alvo de ações. Para a pesquisa, insere-se a perspectiva 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Deve ser fornecido 

livremente, conscientemente, sem ser obtido mediante práticas de coação 

física, psíquica, moral ou por meio de simulação de práticas enganosas, ou 

quaisquer outras formas de manipulação impeditivas de livre manifestação 

da vontade pessoal. 

Para que se tenha um TCLE consistente e adequado, deve-se garantir 

linguagem acessível, descrição dos procedimentos e dos instrumentos, 

descrição dos possíveis riscos, garantia de esclarecimento, liberdade e, 

então, aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Como conteúdos do TCLE, você deve garantir que estejam inseridos: 

objetivos do estudo, procedimentos diagnósticos, preventivos ou 

terapêuticos, duração dos tratamentos, benefícios, prováveis desconfortos e 

inconvenientes, possíveis riscos físicos, psicológicos, econômicos e sociais. 

 

Riscos e benefícios 

Em termos dos riscos e benefícios, é importante salientar que TODA pesquisa envolvendo seres 

humanos envolve risco mínimo e por isto você deve ficar atento para que o protocolo tenha: 

 Elevado potencial de gerar conhecimento aos sujeitos e/ou outros; 

 Risco que justifique o benefício; 

 Benefício maior ou igual a outras alternativas já estabelecidas; 

 Responsabilidade do pesquisador, instituição e fonte financiadora; 

 Avaliação fundamentada de um CEP 

Para o princípio da Beneficência, a ideia é fazer o melhor, do ponto de vista ético e técnico-

assistencial, sempre, estando mais relacionado ao profissional. Na pesquisa, reforça-se a 

necessidade de ponderação entre risco e benefício dos procedimentos da pesquisa. 

Já no princípio da Não Maleficência, reforça-se o dever de não causar mal ou danos ao 

paciente. Na pesquisa, representa a garantia de danos evitados em termos dos procedimentos 

da pesquisa. 

Por fim, no princípio da Justiça, deve-se atentar para a equidade de bens e recursos 

considerados comuns, como saúde, educação e outros. Na pesquisa, reflete-se na relevância 

social do estudo, igual consideração aos sujeitos. 

Pesquisa 

Projetos novos ENVOLVENDO SERES HUMANOS (de forma direta ou indireta) deverão ser 

submetidos ao CEP por meio da Plataforma Brasil (todo o processo de submissão 

será online): (Disponível na biblioteca complementar) 

Leia as instruções dos procedimentos na Plataforma Brasil (Disponível na biblioteca 

complementar) 
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Pré-teste da metodologia 

Como você determina se os métodos para a coleta de dados são corretos antes de 

implementar a investigação? 

Um TESTE PRELIMINAR geralmente se refere a um ensaio em pequena escala de componentes 

de investigação em particular. 

Um ESTUDO PILOTO é o processo de executar um teste preliminar passando por todos os 

procedimentos de investigação com uma pequena amostra. 

Um teste preliminar ou estudo piloto serve como um ensaio que permite identificar problemas 

potenciais em sua investigação proposta. Embora isto signifique esforços extras no começo de 

um protocolo de investigação, o teste preliminar e/ou estudo piloto nos permite, se necessário, 

revisar os métodos e a logística da coleta de dados antes de iniciar o efetivo trabalho de 

campo. Como resultado, uma grande dose de tempo, esforço e dinheiro pode ser economizada 

no final. Um teste preliminar é mais simples e gasta menos tempo e dinheiro do que realizar um 

estudo piloto completo. 

Você sabe o que é um Plano de Trabalho? 

Um plano de trabalho é uma programação, um mapa ou um gráfico que resume os diferentes 

componentes de um protocolo de investigação. Veja quais os fatores que devem ser 

considerados para bem prepará-lo, como fazer uma programação de trabalho, como preparar o 

orçamento e como fazer o gerenciamento de protocolos lendo o texto "Construindo um Plano 

de trabalho" (Disponível na biblioteca complementar) 

 

Tópico 05 Concluindo 
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Tópico 05 Atividade 
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