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Pesquisa Clínica
Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os
efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de
produto(s) e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em investigação com
o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia."(EMEA, 1997)

O trabalho na pesquisa clínica pode ser definido como um estudo sistemático que
segue métodos científicos aplicáveis aos seres humanos, denominados voluntários
ou sujeitos, os quais podem estar sadios ou enfermos de acordo com a fase da
pesquisa.

Sujeito da pesquisa é o participante pesquisado, individual ou coletivamente, de
caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração.

UnB / UFRN / ICDF
E-mail: andreribeiro@unb.br

Pesquisa Clínica
Pesquisa clínica, ensaio clínico ou estudo clínico são os vários termos utilizados para
designar esse processo de investigação científica. Como resultado, os
pesquisadores clínicos poderão obter novos conhecimentos científicos sobre
medicamentos, procedimentos ou métodos de abordagem de problemas que
afetam a saúde do ser humano.
Para desenvolver uma pesquisa, cuja temática específica seja a de pesquisar novos
fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos, é necessário seguir regras
internacionais, as quais estão registradas nas Boas Práticas Clínicas, que são um
conjunto de normas e orientações éticas e científicas.

Papel do Enfermeiro na Pesquisa Clínica
De acordo com as normas internacionais de Boas Práticas Clínicas, para a
adequada condução de uma pesquisa clínica, deve existir uma equipe
de profissionais (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, estatísticos, auxiliares
de enfermagem e de informática, psicólogos, dentre outros) bem
treinados e um local onde tais pesquisas se realizarão.

O cotidiano do enfermeiro em pesquisa clínica é diferente do modelo
habitual, o assistencial. Porém, exige a mesma dedicação e
responsabilidade (Aguiar e Camacho, 2009).

Esta norma confere um padrão para o desenho, condução, realização,
monitoramento, auditoria, registro, análises e relatórios de estudos clínicos,
assegurando a credibilidade e a precisão dos dados e resultados relatados, bem
como a proteção dos direitos, integridade e

O Enfermeiro na pesquisa clínica deve:
Familiarizar-se com os protocolos de investigação realizada

Pesquisa Clínica no Brasil
A trajetória da pesquisa clínica é recente no Brasil, com suas primeiras
atividades desenvolvidas na década de 1980.

Ser responsável por documentos envolvidos nos estudos
Normatizar procedimentos operacionais internos
Realizar consultas de enfermagem
Coletar material biológico
Gerenciar medicamentos (estoque, validade, temperatura, etc)

As regulamentações mais expressivas são da década de 1990, como as
Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde: a Resolução
Nacional 196/96 regulamenta toda e qualquer pesquisa que envolva
seres humanos; e a 251/97 aprova normas de pesquisa envolvendo seres
humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos,
medicamentos, vacinas e testes diagnósticos.

Dentre outras atribuições que envolva a pesquisa clínica.
Os pesquisadores brasileiros devem, além de respeitar a legislação
nacional, manter-se integrados à Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa e aos Comitês de Ética em Pesquisa e ainda, respeitar as regras
internacionais de Boas Práticas Clínicas.
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Pesquisa Clínica no ICDF
O centro de pesquisa clínica da Instituição iniciou as atividades em
Outubro de 2007. Presentemente, é composto por equipe multiprofissional
de saúde. Até dezembro de 2012 haviam mais de 450 voluntários alocados
em protocolo cardiológico, vascular e neurológico em uso de produto
investigacional.

De 2012 até 30 de agosto de 2016, estão envolvidos em pesquisas clínicas
no ICDF, 821 sujeitos que passaram ou estão em pesquisa no momento
(ICDF, 2016).
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Metodologia Científica
É um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência
para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do
conhecimento, de uma maneira sistemática.

O conhecimento científico surge com Galileu Galilei (1564-1642). Os gregos
já distinguiam no século VII a. C. a diferença entre o conhecimento
racional (científico, mediado pela razão) e o conhecimento mítico, este
inspirado pelos deuses e do qual se fala sem nenhuma preocupação em
relação à prova dos acontecimentos.

Conhecimentos
- Conhecimento Popular
Valorativo, Reflexivo, Assistemático, Verificável, Falível, Inexato.

- Conhecimento Cientifico
Real, Contingente, Sistemático, Verificável, Falível, Aproximadamente Exato.

Conhecimento Científico
Conhecimento Cientifico constitui um conhecimento contingente, pois
suas proposições ou hipóteses têm a sua veracidade ou falsidade
conhecida através da experimentação e não apenas pela razão
(Lakatos, 1991).

- Conhecimento Filosófico
Valorativo, Racional, Sistemático, Não verificável, Infalível .

- Conhecimento Religioso
Valorativo, Inspiracional, Sistemático, Não verificável, Exato.

Finalidades
– Pesquisa pura (básica): satisfação do desejo de adquirir conhecimentos, sem
que haja uma aplicação prática prevista

Tipos de pesquisas, são classificadas
segundo
A área da ciência
A natureza
Aos objetivos

– Pesquisa aplicada: os conhecimentos adquiridos são utilizados para
aplicação prática voltados para a solução de problemas concretos da vida
moderna

Aos procedimentos
Ao objeto
A forma de abordagem
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À área da ciência
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À natureza

Pesquisa teórica
Pesquisa metodológica
Pesquisa empírica
Pesquisa prática

Aos objetivos

Trabalho científico original
Resumo de assunto

Aos procedimentos

Pesquisa exploratória

Pesquisa de campo

Pesquisa descritiva

Pesquisa de fonte de papel

Pesquisa explicativa

Ao objeto

À forma de abordagem

Pesquisa bibliográfica

Pesquisa quantitativa

Pesquisa de laboratório

Pesquisa qualitativa

Pesquisa de campo
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Artigo
O artigo é a apresentação sintética, em forma de relatório escrito, dos
resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma
questão.
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Estrutura do artigo
1.Título
2. Autor (es)
3. Epígrafe (facultativa)

É o meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua
publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada, o
referencial teórico utilizado (as teorias que serviam de base para orientar a
pesquisa), a metodologia empregada, os resultados alcançados e as
principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou na
análise de uma questão.

1. Título
Deve compreender os conceitos-chave que o tema encerra, e ser
numerado para indicar, em nota de rodapé, a finalidade do mesmo.

3. Epígrafe
É um elemento facultativo, que expressa um pensamento referente ao
conteúdo central do artigo.
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4. Resumo e Abstract
5. Palavras-chave;
6. Conteúdo (Introdução, desenvolvimento textual e conclusão),
7. Referências.

2. Autor (es)
O autor do artigo deve vir indicado do centro para a margem direita. Caso
haja mais de um autor, os mesmos deverão vir em ordem alfabética, ou se
houver titulações diferentes deverão seguir a ordem da maior para a
menor titulação. Os dados da titulação de cada um serão indicados em
nota de rodapé através de numeração ordinal.

4. Resumo
Texto, com uma quantidade predeterminada de palavras, onde se
expõe o objetivo do artigo, a metodologia utilizada para solucionar o
problema e os resultados alcançados.
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5. Palavras-chave
São palavras características do tema que servem para indexar o artigo, até
6 palavras.

01/09/2016

6. Corpo do artigo (Introdução)
O objetivo da Introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado
Oferecer uma visão global do estudo realizado
Esclarecer as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os
objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação
Apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas.
Deve-se, ainda, destacar a Metodologia utilizada no trabalho.
Em suma: apresenta e delimita a dúvida investigada (problema de estudo
- o quê), os objetivos (para que serviu o estudo) e a metodologia utilizada
no estudo (como).

6. Corpo do artigo (Desenvolvimento e
resultados)
Discussão das teorias
Esclarecer o problema
Revisão de literatura
Argumentos de forma explicativa ou demonstrativa
Ter conhecimento da literatura básica
Analisar as informações publicadas sobre o tema
Necessidade ou oportunidade da pesquisa realizada
Quando descritiva: através de entrevistas, observações, questionários e
outras técnicas.

7. Referências
Referências são um conjunto de elementos que permitem a identificação,
no todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em
diferentes tipos de materiais.
As publicações devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e
devem obedecer as Normas da ABNT 6023/2000, ou outros estilos,
dependendo da revista ou periódicos, tais como, Vancouver, APA e
outros.
Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores
efetivamente utilizados e referenciados ao longo do artigo.

6. Corpo do artigo (Conclusão)
Após a análise e discussões dos resultados, são apresentadas as
conclusões e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e
objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontadas
ao longo da discussão do assunto. Neste momento são relacionadas às
diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho, num processo de
síntese dos principais resultados, com os comentários do autor e as
contribuições trazidas pela pesquisa.
Cabe, ainda, lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho
estudado, respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos do
estudo, apresentados na Introdução, onde não se permite que nesta
seção sejam incluídos dados novos, que já não tenham sido apresentados
anteriormente.

Normas de apresentação gráfica do
artigo
Formato do papel
Margens
Paginação
Espaçamento
Divisão de texto
Alíneas
Ilustrações e tabelas
Citações (direta, indireta, citação de citação)
Notas de rodapé
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Ensaio
Um ensaio acadêmico é um texto para discutir determinado tema, de
relevância teórica e científica, com base teórica em livros, revistas, artigos
publicados, entre outros.
Uma modalidade de texto bastante usada na academia, especialmente
nas áreas de Ciências Humanas, é o ensaio.
Consiste na exposição das ideias e pontos de vista do autor sobre
determinado tema, buscando originalidade no enfoque, sem, contudo,
explorar o tema de forma exaustiva.
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Para redigir um ensaio acadêmico é
bom que você saiba:
Em um ensaio acadêmico, uma tese (ideia principal) é defendida pelo
autor ou autores e, portanto, é preciso expressar claramente qual é essa
tese. O leitor de um ensaio acadêmico espera ser informado corretamente
sobre o tema a ser tratado e como o mesmo será trabalhado.
Para ensaios acadêmicos é adotada, normalmente, a estrutura lógica
típica de um texto científico (título, lista de autores, resumo, introdução...).
A tese a ser defendida (isto é, a ideia relacionada ao tema a ser tratado)
já aparece de forma sucinta no título e no "Resumo", posteriormente é
apresentada com mais detalhes, na "Introdução".
A introdução de um ensaio acadêmico apresenta a ideia a ser explorada
e trabalhada, sugere a linha de argumentação a ser adotada e esboça a
organização do restante do texto

1. Introdução (Definição do tema)

2. Corpo do Ensaio (Análise
desenvolvimento do tema escolhido)

e

Por que escolheu este tema
O que vai argumentar
Descrição da estrutura do ensaio

3. Conclusão (Apresente os resultados
da análise)
Quais as conclusões do seu trabalho?
Poderá aqui introduzir um comentário pessoal ao tema

Dê exemplos do texto que está a estudar
Mencione bibliografia para justificar as suas ideias e conclusões, faça
citações e comentários

4. Bibliografia
Indicado por ordem alfabética os livros que usou no ensaio, de acordo
com as normas de citação bibliográfica (ABNT, Vancouver, APA).

Poderá indicar outras áreas relacionadas com o seu tema que seria
interessante estudar e pesquisar
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Paper

Critérios para elaboração de artigo
científico (quanto ao conteúdo)

O paper, position paper ou posicionamento pessoal é um pequeno artigo
científico a respeito de um tema pré-determinado.
Sua elaboração consiste na discussão e divulgação de ideias, fatos,
situações, métodos, técnicas, processos ou resultados de pesquisas
científicas (bibliográfica, documental, experimental ou de campo),
relacionadas a assuntos pertinentes a uma área de estudo.
Tem basicamente os mesmos critérios de elaboração e rigor científico que
o artigo.

claramente identificado,

coerente

Identificação dos limites do artigo (definição do foco do artigo e dos
aspectos que não serão abordados);

Clareza na especificação das unidades de análise (exemplo: indivíduo,
organização, sociedade);

Elaboração de análise e síntese diante de conceitos teóricos semelhantes
e/ou divergentes;

Demonstração de conhecimento suficiente sobre o assunto;

Referencial teórico
propósitos do artigo;

Clareza na apresentação dos objetivos, justificativa e importância do
artigo;

e adequado aos

Ausência de dispersão ou de redundância das informações/conteúdos;

Uso adequado de exemplos complementares para clarificar o significado do
texto

Demonstração de argumentos ou provas suficientes para apoiar as
conclusões;

Apresentação de suposições (hipóteses) sustentadas em teorias e crenças
consideradas verdadeiras a partir do paradigma do qual se originam; as
suposições devem ser claras e justificadas;

Articulação entre sugestões
apresentadas no texto;

Coerência entre as informações e no encadeamento do raciocínio lógico;

Originalidade e inovação do assunto abordado;

Ausência de saltos de raciocínio na passagem de um parágrafo para outro, ou
de um conceito para outro;

Postura ética no trato do
(imparcialidade e equilíbrio).

Critérios para elaboração de artigo
científico (quanto à forma)

ou

recomendações

tema

e

e

as

desenvolvimento

discussões

da

análise

Elementos de transição entre parágrafos adequados ao sentido e à lógica dos
conteúdos;

Afirmativas unívocas, sem duplo sentido;

Atendimento aos objetivos propostos;
Objetividade, precisão e coerência na escrita do texto;
Uso fiel das fontes mencionadas no artigo, com a correta relação com os fatos
analisados;

Coerência e padronização dos termos técnicos;

Observância das regras da norma culta;

Uso correto de citações devidamente referenciadas;
Uso/seleção de literatura pertinente à análise;
Adequação do título ao conteúdo; resumo claro e informativo;
Linguagem acessível;
Unidade e articulação do texto (encadeamento lógico);
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Métodos de pesquisa
O método é a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e a
explicação de fenômenos.
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Método indutivo
Método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Considera que o
conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios
preestabelecidos. No raciocínio indutivo a generalização deriva de observações de
casos da realidade concreta.
Exemplo:

Pesquisa é o conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de
novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc.

Antônio é mortal.
João é mortal.
Paulo é mortal.

Método indutivo

...

Método dedutivo

Carlos é mortal.

Método hipotético dedutivo

Ora, Antônio, João, Paulo... e Carlos são homens.

Método dialético

Logo, (todos) os homens são mortais.

Método fenomenológico

Método Dedutivo
Método proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz que pressupõe
que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro.
O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas

Exemplo:
Todo homem é mortal. ....................................... (premissa maior)
Pedro é homem. ............................................... (premissa menor)
Logo, Pedro é mortal. ................................................. (conclusão)

Método dialético
Fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se
transcendem dando origem a novas contradições que passam a requerer
solução. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade.
Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto
social, político, econômico, etc. Empregado em pesquisa qualitativa.

Método hipotético-dedutivo
Proposto por Popper, consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio: “quando
os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a
explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar a
dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses.

Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas
ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das
hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a
hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências
empíricas para derrubá-la”.

Método fenomenológico
Preconizado por Husserl, o método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo.
Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é. A realidade
é construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o
comunicado.

Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as suas
interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente importante
no processo de construção do conhecimento. Empregado em pesquisa
qualitativa.
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Técnicas de raciocínio
Indução
Dedução
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Indução
O argumento indutivo baseia-se na generalização de propriedades
comuns a certo número de casos, até agora observados, a todas as
ocorrências de fatos similares que se verificam no futuro.

Análise
Síntese

Indução formal (de Aristóteles)
É o inverso da dedução e submetida apenas as leis do pensamento, e tem
como ponto de partida todos os casos de uma espécie ou de um gênero
e não apenas alguns. Por exemplo:
Os corpos A,B,C, D, atraem o ferro;
Ora, os corpos A,B,C, D são todos ímãs;

Indução científica (de Bacon)
É o raciocínio pelo qual conclui-se de alguns casos observados pela
espécie que os compreende e a lei geral que os rege.

Ou, é o processo que generaliza a relação de causalidade descoberta
entre dois fenômenos e da relação causal conclui a lei.

Logo, os ímãs atraem o ferro.
Verifica-se, por exemplo, certo número de vezes que o óxido de carbono
paralisa os glóbulos sanguíneos; desta observação infere-se que sempre,
dadas as mesmas condições, o óxido de carbono paralisará os glóbulos
sanguíneos.

Dedução
A dedução é a argumentação que torna explícitas as verdades particulares
contidas em verdades universais.

Dedução
O cerne da dedução é a relação lógica que se estabelece entre proposições,
dependendo o seu vigor do fato de a conclusão ser sempre verdadeira, desde
que as premissas também o sejam.

O ponto de partida é o antecedente que afirma uma verdade universal, e o ponto
de chegada é o consequente, que afirma uma verdade menos geral ou
particular, contida implicitamente no primeiro.

A técnica desta argumentação consiste em construir estruturas lógicas, através do
relacionamento entre antecedente e consequente, entre hipótese e tese, entre
premissa e conclusão.
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Validade das conclusões do processo
dedutivo:
Da verdade do antecedente segue-se a verdade do consequente. Por
exemplo: todos os animais respiram. Ora, o mosquito é animal. Logo, o
mosquito respira.

Da falsidade do antecedente pode seguir-se falsidade ou a veracidade do
consequente. Por exemplo: todos os animais são quadrúpedes. Ora, o
cisne é animal. Logo, o cisne é quadrúpede (consequente falso). Ou
então: toda árvore é racional. Ora, Gilberto é árvore. Logo, Gilberto é
racional (consequente verdadeiro).

Análise e Síntese (de René Descartes)
Nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa, sem a conhecer como tal. Evitar
cuidadosamente a precipitação e a prevenção. (É a evidência como critério da
verdade).

Dividir cada uma das dificuldades a abordar, no maior número possível de parcelas
que forem necessárias, para melhor resolvê-las. (É a análise)

Conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais
fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até ao
conhecimento dos mais complexos. (É a síntese).

O raciocínio dedutivo pode ser expresso
pelo silogismo, que poderá ter forma:

Categórica: todas as crianças têm pais. Ora, Gilberto é criança. Logo, Gilberto
tem pais.

Hipotética: se Henrique estuda, passará nos exames. Ora, Henrique estuda.
Logo, passará nos exames.

Análise e síntese

A análise é a decomposição de um todo em suas partes.

A síntese é a reconstituição do todo decomposto pela análise.

Ou, por outra: a análise é o processo que parte do mais simples para o
menos simples.

Fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que dê certeza de
nada omitir. ( É a condição comum e a garantia da análise e síntese).

A análise e a síntese são necessárias por qual
razão?
O grande obstáculo que é preciso vencer nas ciências é, por um lado, a
complexidade dos objetos e, por outro lado, a limitação da inteligência humana.

Métodos de pesquisa científica
Características do trabalho científico
Níveis do conhecimento científico
Requisitos do método científico

A inteligência não é capaz de tirar da complexidade de ideias, de seres e de fatos,
relações de causa e efeito e as relações entre princípio e consequência.

Variáveis do método científico
Principais normas técnicas

Por isso há necessidade de analisar, de dividir as dificuldades para
las.

melhor resolvê-

Sem a análise todo o conhecimento é confuso e superficial. Sem a síntese é
fatalmente incompleto.
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Características do trabalho científico
Comunicação de uma observação de uma ideia a um grupo de interessados

Informação científica organizada segundo padrões específicos

Tem início, meio e fim

Ao ser submetido para publicação, exige-se um conjunto de normas de redação

01/09/2016

Níveis do conhecimento científico
Faz-se, hoje, uma distinção em relação aos três níveis de conhecimento científico:

1. o inorgânico, estudado pelas ciências físicas;

2. o orgânico, investigado pelas ciências biológicas;

3. o superorgânico, abrangido pelas ciências sociais.

Possui seguintes partes: Título, Identificação dos autores, Resumo, Introdução,
Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Referências Bibliográficas

Os três níveis encontram-se inter-relacionados, e a transição de um para outro é
gradativa.
O superorgânico é observado no mundo dos seres humanos em interação e nos
produtos dessa interação: linguagem, religião, filosofia, ciência, tecnologia,
ética, usos e costumes e outros aspectos culturais e da organização social.

Portanto, ao estudar o superorgânico, as ciências sociais têm o seu interesse
voltado para o homem em sociedade.
As ciências sociais ou humanas englobam: Antropologia Cultural, Direito,
Economia, Política, Psicologia Social e Sociologia.

Requisitos do método científico
Caracterização - Quantificações, observações e medidas.

Hipóteses - Explicações hipotéticas das observações e medidas.

Previsões - Deduções lógicas das hipóteses.

Experimentos - Testes dos três elementos acima.
No entanto, há autores que consideram também como ciências sociais ou
humanas ramos de estudo, tais como: História, Geografia Humana, Ecologia
Humana, etc. (Lakatos & Marconi, 1999).

Tipos de variáveis
Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento
da amostra ou população.

Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento.

Variáveis Quantitativas
São as características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou
seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Podem ser contínuas ou
discretas.

Variáveis discretas: características mensuráveis que podem assumir apenas um
número finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido
valores inteiros. Geralmente são o resultado de contagens. Exemplos: número de
filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia.

As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos.
Variáveis contínuas, características mensuráveis que assumem valores em uma
escala contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido.
Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento. Exemplos: peso
(balança), altura (régua), tempo (relógio), pressão arterial, idade.
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Variáveis Qualitativas (ou categóricas)
São as características que não possuem valores quantitativos, mas, ao contrário, são
definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos
indivíduos. Podem ser nominais ou ordinais.

Variáveis nominais: não existe ordenação dentre as categorias. Exemplos: sexo, cor
dos olhos, fumante/não fumante, doente/sadio.

Variáveis ordinais: existe uma ordenação entre as categorias. Exemplos: escolaridade
(1o, 2o, 3o graus), estágio da doença (inicial, intermediário, terminal), mês de
observação (janeiro, fevereiro,..., dezembro).

Modalidades de Pesquisas

01/09/2016

Normas técnicas
ABNT > tal sigla significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esta Associação,
de caráter privado e sem fins lucrativos, tem por objetivo unificar e sistematizar a
produção técnico-científica do país no concernente as normas para apresentação.
http://www.abnt.org.br/pesquisas/?searchword=ACAD%C3%8AMICO&x=0&y=0
VANCOUVER > O estilo de requisitos uniformes para originais submetidos a periódicos
biomédicos, conhecido como Estilo de Vancouver, foi elaborado pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE e baseia-se, em grande parte,
no padrão ANSI, adaptado pela U.S. National Library of Medicine (NLM).
http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
APA > O método empregado pelas Normas APA é autor-data, isto é, o sobrenome
do autor e o ano de publicação (não inclua sufixos como Jr.)
http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_citacoes_referencias.pdf

Modalidades de Pesquisas

• Exploratória:

• Pesquisa de campo:

– Seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua classificação e de
sua definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica.

– É a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e
controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas.

• Teórica:

• Experimental:

– Tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar
sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses.

– Objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na
modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos
correlacionados.

• Aplicada:
– Tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos
modelos teóricos.

Tipo de Pesquisa: Quanto aos objetivos

• Bibliográfica:
– Recupera o conhecimento científico acumulado sobre um problema.

Tipo de Pesquisa: Quanto à forma de abordagem

• Pesquisa exploratória
– Proporcionar maior familiaridade com o problema
– Levantamento bibliográfico ou entrevistas

Pesquisa quantitativa
– Traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas

– Pesquisa bibliográfica ou estudo de caso
– Utilizam-se técnicas estatísticas

• Pesquisa descritiva
–Fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem
interferência do pesquisador

Pesquisa qualitativa
– É descritiva

– Uso de técnicas padronizadas de coleta de dados (questionário e observação
sistemática)

– As informações obtidas não podem ser quantificáveis

• Pesquisa explicativa

– Os dados obtidos são analisados indutivamente

– Identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos
– Ciências naturais – método experimental; ciências sociais – método observacional
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Estudos

01/09/2016

Métodos Científicos

Estudos Transversais:
– Descrevem os indivíduos de uma população com relação às suas
características pessoais e suas historias de exposição a fatores causais suspeitos.

Estudos de Caso Controle:
–Seleciona-se um grupo que tem uma característica de interesse e se compara
com outro grupo que não possui essa característica.

Estudo Coorte:

A investigação científica depende de um “conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos” para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos
científicos.

É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Os métodos que
fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, indutivo, hipotéticodedutivo, dialético e fenomenológico.

–Recruta-se um grande numero de indivíduos e os dividem em dois grupos,
conforme eles tenham ou não sido exposto ao fato casual suspeito. Depois de um
período, conta-se os indivíduos que adquiriram a doença em estudo.

Tipo de Dados

Problema de Pesquisa

Fases do Processo Metodológico

Passo Inicial para Definir o Tema
Inicialmente, deve existir o interesse por parte do pesquisador para que todo o
processo se inicie da maneira mais adequada e prazerosa.

O conceito de problema de pesquisa pode ser entendido como uma questão
que desperta interesse e curiosidade cujas informações parecem não ser
suficientes para a solução.

Em seguida, utilizar as experiências vividas nos diversos ambientes - no campo
profissional e no cotidiano pessoal, como fontes inspiradoras de situações que
podem ser transformadas em temas de pesquisa.

É preciso muita atenção e precisão na sua formulação.

O problema é o ponto de partida da pesquisa. Da sua formulação dependerá o
desenvolvimento da sua pesquisa.

A experiência constitui-se, pois, em uma fonte primária para se definir um tema e,
depois, formular um problema de pesquisa.

Busca em literatura especializada ou consulta diretamente a especialistas da área
a ser pesquisada.
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•Procure ler os resumos de pesquisas publicadas sobre o tema e use palavraschave que facilitem a busca. Os artigos de revisão sobre o assunto são fontes
para um embasamento inicial e que tornarão mais agradáveis a leitura.

•Em seguida realize observações mais detalhadas sobre como o fenômeno
ocorre. Depois, reflita bastante sobre como estes fenômenos acontecem.

•É muito difícil elaborar um problema de pesquisa apenas lendo sobre o
assunto. A observação física é fundamental para tornar o processo mais sólido.
Vá até um lugar onde possa identificar o problema de pesquisa, captar dados
iniciais, examinar as dimensões ou variáveis encontradas.

Problemas
1) problemas de valor;

01/09/2016

•Assim, lendo, observando e refletindo você fará perguntas de pesquisa
que sejam pertinentes. Não se esqueça que a pesquisa deve ser
executável, pois de nada adianta a melhor definição do problema, se o
mesmo não está factível de ser estudado e solucionado.

•A definição sobre se a pesquisa será bibliográfica, descritiva ou
experimental deve suceder a todas as leituras, observações e reflexões
que serão realizadas nesta etapa
inicial.

Problemas de Valor
Segundo Kipnis (2004), o problema representa uma questão sobre justiça e
indaga sobre a sua explicação. Responde a pergunta tal como: ”por que a
sociedade brasileira é tão injusta?”.

2) problemas de engenharia;

3) problemas de pesquisa.

É uma questão marcada pelo que seja justo ou injusto, e que, do ponto de
vista da ética e das crenças e valores da sociedade, pode se tornar
relevante.
Contém palavras como “bom”, “mau”, “certo”, “errado”, “desejável”,
“indesejável”, “dever fazer”, “não dever fazer” “precisa”, “não precisa”,
“pior”, “melhor”.

Problemas de Engenharia

O Que Não é Problema de Pesquisa
• questão sobre problemas gerais;

Uma questão de engenharia pergunta como fazer alguma coisa. É uma questão
operacional e que busca como solução, uma atividade operacional. Resulta de
pergunta:

• reivindicação de consequências práticas;

Como se pode conseguir melhorar a integração?

• questionamento focado principalmente no desconhecido ou misterioso;

O que fazer para melhorar a distribuição de renda?

• pergunta sobre como fazer as coisas;

Qual é o melhor caminho para se conseguir igualdade de oportunidades educacionais?

• questão que não implique relações entre variáveis;

Como melhorar os transportes urbanos?

* questão que não pode ser testada empiricamente, ou seja, através do método
científico.

Como reduzir a desigualdade social?
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Hipóteses
•É enunciada sob a forma de uma afirmação, ainda provisória, que o
autor do trabalho esta enunciando um conhecimento.

•Hipótese é uma aposta que o pesquisador faz sobre os resultados
prováveis de pesquisa.

Quando se tratar de estudos quantitativos, o pesquisador deve formular
hipóteses a serem comprovadas via de testes estatísticos.
Nos estudos qualitativos, a explicação da hipótese, segundo a
compreensão de alguns autores, não é obrigatória. Contudo, uma
hipótese de pesquisa pode orientar a estruturar o trabalho.

•A elaboração do problema de pesquisa e o enunciado de hipótese
parecem próximos, mas a hipótese se caracteriza por apresentar uma
força explicativa provisória, que será verificada no trabalho de
campo.

Variáveis

Objetivos

•A variável refere-se ao fenômeno a ser pesquisado. Pode se denominar
de variável o campo de variação de cada tipo de dado a ser
pesquisado.

–Variável Independente é aquela que influencia, determina ou afeta
uma variável.

•Constituem-se em declarações claras e explicitas do “para que se
deseja estudar o fenômeno ou assunto”, ou seja, o que se
pretende alcançar com a realização da pesquisa.

•Assim os objetivos devem ser iniciados com verbos que exprimam
ação, tais como, verificar, analisar, descobrir e determinar, entre
outros.

–Variável Dependente é aquela que será explicada, em função de ser
influenciada, afetada pela variável independente.

Etapas da Pesquisa Científica

Referencial Teórico

1.Escolha do tema
2. Revisão de literatura
3. Justificativa

• É a construção de uma base conceitual organizada e
sistematizada do conhecimento disponível pertinente a ser
pesquisado.

4. Formulação do problema
5. Determinação de objetivos
6. Metodologia

•Buscam-se
teorias, abordagens e estudos que
compreender o fenômeno de múltiplas perspectivas.

permitam

7. Coleta de dados
8. Tabulação dos dados
9.Análise e discussão dos resultados

•O
papel do pesquisador é de promover um diálogo entre
diferentes autores.

10.Conclusão da análise dos resultados
11.Redação e apresentação do trabalho científico
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Escolha do tema
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Revisão de literatura

–O que vou pesquisar?
– Quem já pesquisou algo semelhante?
–Um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja
provar ou desenvolver

– Assunto interessante para o pesquisador

– Busca de trabalhos semelhantes ou idênticos

– Pesquisas e publicações na área

– Originalidade não é pré-requisito
– Fontes de assuntos: vivência diária, questões polêmicas, reflexão,
leituras, conversações, debates, discussões

Justificativa

Formulação do problema

– Por que estudar esse tema?

– Vantagens e benefícios que a pesquisa irá proporcionar

– Que respostas estou disposto a responder?

– Importância pessoal ou cultural

– Definir claramente o problema

– Deve ser convincente

– Delimitá-lo em termos de tempo e espaço

Metodologia
Determinação de objetivos
– Como se procederá a pesquisa?
–O que pretendo alcançar com a pesquisa?

– Objetivo geral – qual o propósito da pesquisa?

–Objetivos específicos – abertura do objetivo geral em outros menores
(possíveis capítulos)

– Caminhos para se chegar aos objetivos propostos

– Qual o tipo de pesquisa?

– Qual o universo da pesquisa?

– Será utilizado a amostragem?

– Quais os instrumentos de coleta de dados?
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Metodologia
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–Universo da Pesquisa – total de indivíduos que possuem as mesmas
características definidas para um determinado estudo

– Como foram construídos os instrumentos de pesquisa?

– Amostra – parte do universo
– Qual a forma que será usada para a tabulação de dados?
– Como interpretará e analisará os dados e informações?
– Explicitar a metodologia de pesquisas de campo ou de laboratório é bastante
importante
– Pesquisa bibliográfica – leitura como material primordial

–Instrumentos de Pesquisa – instrumentos de medidas ou instrumentos de
coleta de dados. Uso de bibliografias que orientem escolhas.

– Instrumentos de pesquisa mais utilizados:
• Observação
• Entrevista

– Indicar como pretende acessar suas fontes de consulta, fichá-las, lê-las e resumi-las,
construir seu texto, etc.

Coleta de dados
– Como será o processo de coleta de dados?

– Como? Através de que meios? Por quem? Quando? Onde?

• Questionário – perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha
• Formulários

Tabulação dos dados
– Como organizar os dados obtidos?

– Recursos: índices, cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos

– Paciência

Análise e discussão dos resultados

Conclusão da análise dos resultados
–Sintetizar os resultados obtidos

– Como os dados coletados serão analisados?

– Evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo

– Confirmar ou refutar hipótese anunciada

– Indicar as limitações e as reconsiderações

– Apontar a relação entre fatos verificados e teoria

–Contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, empresarial ou
desenvolvimento da ciência e tecnologia
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Pré-Projeto
Redação e apresentação do trabalho científico

• Elaboração de um projeto provisório

– Orientar toda a pesquisa e documentação posteriores

– Redigir relatório de pesquisa: monografia, dissertação ou tese

• Elementos do projeto:

– Segundo normas pré-estabelecidas

– Tema

• Delimitação do tema

• Revisão de literatura

Pré-projeto

Aspectos gráficos de um trabalho científico
Normatização (ABNT, Vancouver ou APA).

Justificativa

Forma como é apresentado o projeto de pesquisa
Objetivo geral

Papel (ABNT: A4)
Parágrafo (1,25cm ABNT)

Objetivos específicos

Espaçamento entrelinhas (1,5cm recomendado).
Margem (esquerda e superior 3 cm e direita e inferior 2 cm).

Metodologia

Tipo e tamanho da fonte (TNR 12 texto e 18 cm título e 16 cm subtilulo

Resultados Esperados (quando for o caso)

Paginação (algarismo arábico, canto superior direito
Formato de texto: justificado

Cronograma de Execução

Título e subtítulo: Letra maiúscula em negrito
Uso do itálico: palavra origem estrangeira

Obrigado!
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