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PARTE I – PASSO A PASSO

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

Malaquias Batista Filho
Luciano Vidal Batista

“Todas as ações e todas as imaginações humanas tem em vista satis-
fazer as necessidades dos homens e trazer lenitivo a suas dores. Recu-
sar esta evidência é não compreender a vida do espírito e seu progres-
so. Porque experimentar e desejar constituem os impulsos primários
do ser...”  Albert Einstein

Com fundamentos bem estabelecidos por estudos arqueológicos e
antropológicos, pode-se estimar que as experiências, conhecimentos e sua
difusão no mundo nos últimos 100 anos supera, em muito, todo o acervo
produzido e partilhado pela humanidade nos 100 séculos anteriores, ou
seja, desde quando o homo sapiens, há dez ou doze mil anos, sobreviveu a
dez ou doze outras espécies de homens que povoavam a terra nos tempos
primitivos. O desenvolvimento de instrumentos de caça e pesca, a revolu-
ção tecnológica da pedra lascada (período paleolítico) da pedra polida (perí-
odo neolítico), de fogo, dos metais, o manejo da vida vegetal pelo advento
da agricultura e da vida zoológica pela domesticação seletiva de espécies
animais para sua alimentação ou seu trabalho fizeram do homem um ser
vivo muito peculiar, por sua faculdade de intervir, com eficiência e eficácia
crescente, nos processos da natureza. Atualmente, o desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico alcançou tal nível que já começa a ser um proble-
ma em si, na medida em que altera, de forma crucial, a bios-fera: águas
continentais e oceânicas, solos e ares dos quais depende a vida de todas as
espécies.

CAPÍTULO 1
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Muito embora a saga do desenvolvimento humano seja a história
combinada de vários processos integrados numa rede de crescente comple-
xidade, pode-se destacar, para fins didáticos, o papel da ciência e da tecnologia
em sua origem, consolidação e, sobretudo, em seu crescimento exponencial
nos tempos modernos.

É este ritmo crescentemente acelerado de geração, transferência e
reciclagem de conhecimentos científicos e tecnológicos que faz com que
um ano de renovação nos tempos atuais seja mais importante do que um
século de progresso no conjunto da história antiga, do período milenar da
idade média e dos primeiros 500 anos dos tempos modernos.

Sem querer ser original e, ao mesmo tempo, sem a pretensão de com-
pleta fidelidade ou acurácia em relação aos acontecimentos históricos, apre-
senta-se um ideograma ilustrativo da acumulação de conhecimentos desde
a pré-história recente (10 ou 12 mil anos), passando pelo advento da histó-
ria escrita, há mais ou menos 5.000 anos, aos tempos medievais, modernos
e pós-modernos que estamos vivendo.

Figura 1. Ideograma do processo de geração e acumulação de conhecimentos a partir do primitivismo
pré-histórico (homo sapiens) do advento da escrita (tempos históricos), do fim da idade média (ano
1460) e instauração da idade moderna até o século atual.
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Sem nenhuma dúvida, a pesquisa científica teve um papel essencial
no desenvolvimento desse processo. Lento, quase imperceptível no passa-
do, tornou-se exponencial e quase imprevisível no presente. Na realidade, a
produção de conhecimentos científicos e a inovação tecnológica tornaram-
se um imperativo de sobrevivência dos tempos modernos (ou pós-moder-
nos). Trata-se de uma observação singularmente importante e até parado-
xal, porque há uns 150 anos, em pleno iluminismo, alguns analistas chega-
ram a pensar e enunciar que o progresso científico estaria chegando às suas
últimas fronteiras: o homem já conhecia tudo para assegurar seu bem estar
físico, mental e social, ou seja, atender o que até então e durante muito
tempo foi o ideal do progresso e, especificamente, o ideal de saúde. Pois
bem: exatamente quando a física, a química e as ciências biológicas do Sé-
culo XIX pareciam responder todas as perguntas ou, pelo menos, todas as
necessidades práticas, acelerava-se, em seus respectivos campos, a sucessão
de novas e desafiadoras perspectivas de estudos e pesquisas, fundando as
bases do “Admirável Mundo Novo”, de Huxley.

Na realidade, o mundo novo da ciência e da tecnologia “envelhece”
rapidamente, na medida em que o acúmulo de novos conhecimentos, a
demanda de novas pesquisas e o instrumental de novas intervenções sobre a
natureza e sobre o próprio homem conduzem a uma rápida obsolescência
do que parecia ser a última palavra e o último instrumento. É até possível
que, em muitos campos, notadamente nas áreas de interesse competitivo da
economia, este processo de rápida e ilimitada obsolescência deva ser refleti-
do e até revisto, na medida em que, resolvendo problemas e interesses do-
minantes do mercado, acaba gerando outros e inquietantes problemas. É o
caso do meio ambiente como um todo, da biodiversidade em particular, do
problema social da inclusão/exclusão relacionada com os dividendos do
progresso científico e tecnológico.

Os referenciais da pesquisa

Na medida em que a pesquisa em suas diferentes modalidades (des-
critiva, analítica, operacional, metodológica e tecnológica) responde a per-
guntas, interesses e concepções, invariavelmente se relaciona com um enfoque

CAPÍTULO 1
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vivencial, político e ideológico. A chamada isenção ou imparcialidade como
atributos ou pré-requisitos da pesquisa é um ideal utópico: não existe.

Mesmo reconhecendo este aspecto epistemológico, é importante, nos
tempos atuais, considerar quatro referenciais que devem ser observados, ao
lado da originalidade, como justificativa para a pertinência e relevância da
pesquisa: os aspectos econômicos, sociais, ecológicos e participativos. São
os referenciais que devem balizar o desenvolvimento humano das novas
sociedades (talvez nova civilização) que se pretende construir no presente e
no futuro. Representaria a perspectiva da própria sociedade do conheci-
mento que a ciência e a tecnologia estão ou estarão possibilitando. Estes
quatro aspectos (ou pontos cardeais) centralizados pela questão da origina-
lidade, devem se ligar entre si, estabelecendo um processo articulado de
constante retro-alimentação.

O econômico se relaciona com o custo da pesquisa em si, seu espaço
em relação ao custo de outras pesquisas e, sobretudo, com as possíveis e
desejáveis vantagens econômicas para os usuários potenciais do estudo, seja
por reduzir despesas seja pela possibilidade de gerar renda. A importância
social é parte da própria projeção econômica, mas assume características
próprias. Por exemplo, o interesse social é tanto maior quanto maior o
número de benefíciários: doenças que podem ser curadas ou que podem ser
evitadas. Ou, ainda, de excluídos sociais que podem ser acessados, face a
metodologias e tecnologias propostas e validadas pela pesquisa científica. O
“Projeto Canguru”, no IMIP, constitui uma ilustração muito boa destes
dois aspectos, na medida em que reduz os custos de monitoração intensiva
dos casos de prematuridade e amplia, dentro e fora da instituição, o núme-
ro de benefíciários, reduz riscos de doenças e demanda a co-participação das
mães no manejo da situação. O aspecto co-participativo é outro referencial
que valoriza a atividade de pesquisa, na medida em que envolve outros
profissionais ou até mesmo os próprios usuários (a pesquisa participante ou
pesquisa/ação) no trabalho teórico e prático de seu planejamento e realiza-
ção. Doutrinariamente, o enfoque participativo abrange outras dimensões
conceituais, como o exercício da democracia, o ensino baseado em proble-
mas, o enfoque interdisciplinar e multi-profissional e os aspectos éticos da
pesquisa.
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Finalmente, a abordagem ecológica considera os aspectos de
sustentabilidade ambiental que devem ser levados em conta, ao lado de
sustentabilidade econômica e social. Os problemas ambientais extremamente
agravados nos últimos 25 anos estabelecem a necessidade de um estado de
alerta sobre os possíveis impactos, notadamente das modernas tecnologias,
sobre os ecossistemas humanos. Assim, é importante que o pesquisador
esteja atento para os efeitos positivos e negativos de suas intervenções, valo-
rizando os primeiros e descartando ou reduzindo os efeitos indesejáveis da
segunda alternativa. Já se conhece, por exemplo, o impacto potencial do
aleitamento materno sobre a emissão do carbono resultante do uso extensi-
vo ou intensivo de pastagens para os rebanhos leiteiros.

No diagrama abaixo, acham-se evidenciados estes diferentes aspectos.

Referências básicas para a contextualização da pesquisa numa perspecti-
va de desenvolvimento humano.

A importância da pesquisa em termos de originalidade/relevância,
não pode ser simplificada, na maior parte dos casos, no fato de que seja
relevante e pertinente em termos universais. Muitas vezes alguns problemas
estão bem estudados em outros países ou em outros tempos, mas são des-
conhecidos como realidade local ou atual, em espaços geográficos, popula-
ções e clientelas específicas. É o caso das doenças degenerativas ou crônicas
não transmissíveis, tradicionalmente pesquisadas nos países chamados de-

CAPÍTULO 1
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senvolvidos e que estão, inesperadamente, assumindo características epidê-
micas nos países pobres, constituindo, assim, um interessante e vasto cam-
po de investigação. Problemas aparentemente semelhantes sob o ponto de
vista clínico e epidemiológico, como o baixo peso ao nascer, as diarréias e as
infecções respiratórias agudas, apresentam uma considerável diversidade de
fatores em diversos países, regiões e espaços urbanos e rurais, condições de
renda, moradia e fatores climáticos, não podendo, portanto, serem consi-
derados mediante os modelos estáticos ensinados pelos livros didáticos. Cabe
à pesquisa, nestes casos, estudar as diferenças e particularizar os fatores asso-
ciados ou explicativos de seu comportamento. O fato, por exemplo, de que
o baixo peso ao nascer nos últimos oito anos (1998-2004) tenha ocorrido
com maior freqüência nas regiões mais desenvolvidas do Brasil (Sul-Sudes-
te) em comparação com as regiões mais pobres (Norte e Nordeste) consti-
tui um instigante objeto de pesquisas epidemiológicas e clínicas.

Importância política

No item anterior procurou-se demonstrar a importância da pesquisa
à luz de alguns pressupostos gerais fundamentados no que se convencionou
chamar de pontos referenciais do desenvolvimento humano. São princípi-
os, por assim dizer, doutrinários.

Todavia, muitos países estabelecem, formalmente, prioridades de
pesquisa, considerando as diretrizes de política de governo e a disponibili-
dade de recursos para seu atendimento. No caso do Brasil, um país de
marcantes desigualdades sócio-econômicas que se manifestam no processo
saúde/doença (perfis diferenciados de morbi-mortalidade entre ricos e po-
bres ou entre regiões mais desenvolvidas e mais atrasadas) a política de de-
senvolvimento científico e tecnológico pode e deve ser concebida como
instrumento para atenuar estas diferenciações mediadas pelo contexto só-
cio-econômico. Em outras palavras: no campo da saúde, oportuniza-se mais
apoio para os problemas considerados mais importantes das populações em
condições de vida mais adversas. Esta valorização deriva, aliás, de um precei-
to constitucional que estabelece “a saúde como um direito de todos e uma
obrigação do estado”.
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Partindo deste princípio, elegem-se as prioridades de problemas em
função de sua magnitude, dano social (mortes, incapacitações provisórias
ou permanentes custo para o indivíduo, família, comunidade e poderes
públicos) e possibilidade efetiva de controle. Seguindo a mesma lógica, a
política de pesquisas passa a ser direcionada para os diversos aspectos do
problema: descritivos, analíticos, operacionais, metodológicos, avaliativos,
econômicos e outros, quando desconhecidos ou pouco conhecidos. No
caso brasileiro, a definição das prioridades de pesquisas foi recentemente
estabelecida por grupos de trabalho com representação bipartite
(formuladores e gestores de programas por uma parte e representantes da
comunidade científica, por outra). Esta agenda consensuada pelas partes
diretamente interessadas compõe vários blocos de pesquisas elencadas por
sua importância para a conjuntura nacional de saúde.

Nestas condições, a importância dos itens definidos conjuntamente
pelos pesquisadores e gestores de saúde praticamente se impõe por si, facili-
tando, portanto, a aprovação das instituições de fomento e apoio à pesqui-
sa. Estas prioridades podem ser encontradas nos portais eletrônicos do Mi-
nistério da Saúde (Secretaria de Ciência e Tecnologia) do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, eventualmen-
te, no Ministério de Desenvolvimento Social.

Tal como a administração federal, quase todos os estados dispõem de
secretarias e fundações de apoio à pesquisa, com áreas de interesse prioritária
bem definidas. Existem também, por conta de acordos bilaterais de coope-
ração técnica e científica, em nível internacional, canais de intercâmbio com
temas de interesse conjunto de dois ou mais países.

É importante mencionar que também as instituições de ensino pós-
graduado e alguns centros de pesquisa possuem suas próprias linhas de pri-
oridades definidas institucionalmente em função de sua destinação específi-
ca e, em conseqüência, seu quadro de recursos humanos e infra-estrutura
material direcionada para tais fins. Desta forma, o Instituto Materno Infan-
til Prof. Fernando Figueira (IMIP), o Departamento de Nutrição da UFPE,
o Instituto de Antibiótico da UFPE, o Centro de Pesquisas Aggeu Maga-
lhães (CPqAM) e o Departamento de Medicina Preventiva da UFPE, em
função de sua natureza como unidades de ensino e pesquisas, centralizam

CAPÍTULO 1
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seus trabalhos de investigação em torno de pautas temáticas próprias, signi-
ficando, portanto, a adoção preliminar de critérios internos para a seleção
de suas prioridades. Isto implica em que os interessados no desenvolvimen-
to de investigações científicas devem conhecer as linhas prioritárias de estu-
do destas e de outras instituições que podem ser consultadas para o desen-
volvimento de estudos colaborativos temática e metodologicamente com-
plementares.
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CAPÍTULO 2

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE PESQUISA

José Eulálio Cabral Filho
Maria do Carmo Menezes Bezerra Duarte
Melania Maria Ramos de Amorim
Murilo Carlos Amorim de Britto

Introdução

Este manual destina-se aos alunos e professores da pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado) do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando
Figueira (IMIP), para elaboração dos projetos de pesquisa para qualificação,
podendo ser utilizado como modelo para outros projetos de pesquisas.

REGRAS GERAIS E FORMATAÇÃO

1. O projeto deverá estar escrito em português (inclusive os apêndices,
anexos e o termo de consentimento, se houver).

2. O texto deve ser impresso em papel A4, com fonte Times New
Roman tamanho 12 e tamanho 14 nos títulos e subtítulos. Os pará-
grafos serão em espaço dois, justificado. Utilizar as margens: superior
= 3,0 cm, inferior = 2,5 cm, esquerda = 3,5 cm e direita = 2,5 cm.

3. Os capítulos: INTRODUÇÃO, MODELO TEÓRICO (se necessá-
rio), HIPÓTESES (se necessário), OBJETIVOS, MÉTODOS, PLA-
NO DE RESULTADOS, CRONOGRAMA, ORÇAMENTO,
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, APÊNDICES E ANEXOS,
devem começar sempre em uma nova página. Os títulos dos capítu-
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los devem ser escritos em negrito e maiúsculas.

4. As páginas textuais e pós-textuais (da INTRODUÇÃO até ANE-
XOS) devem ser numeradas em algarismos arábicos, no canto superi-
or direito.

5. Qualquer abreviação só pode ser utilizada depois da primeira citação
por completo, seguindo-se a abreviatura entre parênteses. Ex.:
Descolamento Prematuro da Placenta Normalmente Inserida
(DPPNI).

6. Consultar as normas da Revista Brasileira em Saúde Materno Infantil
para organização do texto e das referências bibliográficas.

7. Entregar, para o mestrado, pelo menos quatro cópias impressas e para
o doutorado, seis cópias, para os membros da banca de qualificação
(para os projetos da pós-graduação).

8. O projeto só deverá ser encaminhado para o Comitê de Ética após
aprovação pela banca de qualificação (para os projetos da pós-gradu-
ação).

CAPA

• Nome da Instituição (IMIP)
• Título do projeto em caixa alta*
• Finalidade do projeto (Ex.: para obtenção de grau de mestre/doutor)
• Nome do aluno
• Nome dos orientadores
• Data da versão entregue

* lembre-se de que o título é o primeiro resumo do trabalho, deven-
do ser elucidativo e suficiente, indicando o que, onde e quando será realiza-
do (a recomendação atual é de incluir uma breve descrição do desenho de
estudo no título, tipo: FATORES DE RISCO PARA PRÉ-ECLÂMPSIA
EM GESTANTES ATENDIDAS NO IMIP: UM ESTUDO DE
COORTE).
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PRIMEIRA PÁGINA

Do aluno e de cada orientador:
• Nome completo, função, local de trabalho, telefone e e-mail.
• Nome da instituição e/ou organização e da área/divisão onde

será desenvolvida a pesquisa.

RESUMO

O resumo deve incluir o protocolo de pesquisa de forma sucinta,
para facilitar a leitura rápida, com até 400 palavras. Não deve ser dividido
em parágrafos, isto é, o texto deve ser corrido. Deve conter os tópicos:

• Cenário
• Objetivos
• Métodos
• Palavras-chave: seguindo os descritores em ciências da saúde

(DECS), que devem ser consultados através da BIREME
(http://www.bireme.br)

SUMÁRIO

Listar os capítulos e seus tópicos. A numeração deve iniciar a partir da
introdução em algarismos arábicos (vide exemplo abaixo). Pode ser escrito
com fonte sem serifa (Ex.: arial).

Exemplo de sumário:

I. INTRODUÇÃO .............................................................. 1

II. MODELO TEÓRICO .................................................... 6

III. JUSTIFICATIVA ........................................................... 7

III. HIPÓTESES .................................................................. 8

IV. OBJETIVOS .................................................................. 9

V. MÉTODOS .................................................................. 10

5.1. Desenho do estudo .................................................. 10
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5.2. Local do estudo ....................................................... 10
5.3. Período do estudo ................................................... 10
5.4. População do estudo ............................................... 11
5.5. Amostra .................................................................. 12
5.6. Critérios de elegibilidade ......................................... 17
5.7. Fluxograma de captação e acompanhamento
dos participantes ............................................................. 14
5.8. Definição e operacionalização das variáveis ............... 18
5.9. Critérios para descontinuação do estudo .................. 20
5.10. Coleta de dados ..................................................... 21
5.11. Instrumento de coleta de dados ............................. 21
5.12. Processamento e análise dos dados ......................... 21
5.13. Aspectos éticos ...................................................... 22

VI. PLANO DE RESULTADOS ....................................... 23

VII. ORÇAMENTO ......................................................... 23
VIII. CRONOGRAMA ..................................................... 23

IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................... 25

APÊNDICES

APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido .... 26

APÊNDICE 2 - Instrumento de coleta de dados ................. 27
APÊNDICE 3 - Manual do entrevistador ............................ 28

APÊNDICE 4 – Especificações técnicas ............................... 29

ANEXOS ........................................................................... 30

I. INTRODUÇÃO

Neste tópico deve-se incluir uma revisão sobre: 1. O cenário atual do
conhecimento sobre o assunto.  2. Os métodos e procedimentos a serem
utilizados no estudo, como por exemplo, as vantagens e desvantagens de
um exame que não seja considerado padrão ouro.

Aqui, como na discussão, devem-se evitar referências secundárias, isto
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é, artigos que citem achados de outros autores, bem como referências de
qualidade duvidosa, como: capítulos de livros, endereços de Internet etc.
Cada afirmação feita neste capítulo e na discussão deve ser respaldada por
pelo menos uma referência bibliográfica.

A revisão deve ser crítica, prendendo-se não aos autores ou ao artigo,
mas ao assunto abordado (ENFOQUE NO TEMA), ressaltando-se os
méritos e as vantagens, bem como as limitações e desvantagens dos diversos
estudos.

Por exemplo: “... A despeito desses dados oriundos do projeto ISAAC
e de outros estudos, que revelam prevalência elevada da afecção, a asma é
subdiagnosticada em todo o mundo. Um caso-controle aninhado em coorte
realizado em uma cidade da Dinamarca, originado em 1985-86 com esco-
lares no 3o ano letivo e investigados aos 12–15 anos (n = 495, prevalência de
anual sintomas = 25,9%), demonstrou subdiagnóstico em 1/3 dos casos.
Considerou-se asma subdiagnosticada como a presença de sintomas de asma
no último ano, juntamente com alterações de função pulmonar, na ausên-
cia de diagnóstico médico da afecção (12)...“

Seguir a estrutura “em funil”, partindo do geral para o específico,
abordando os aspectos do tema na seguinte seqüência:

• O que se sabe – de forma geral, analisando as principais contribui-
ções para o tema, apresentar: o que se disse (e quem disse) primeiro, o que
se disse melhor, o que se disse mais recentemente, quais os pontos contro-
versos.

• O que não se sabe – aspectos do tema em questão ainda não escla-
recidos.

• O que se precisa saber (sua questão ou pergunta).
Usar as normas da Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil para

ordenação das referências no texto, não se esquecendo de transpô-las corre-
tamente na seção própria (REFERÊNCIAS).

II. MODELO TEÓRICO

Deve ser inserido após a introdução. Deve ser obrigatório nos estu-
dos analíticos. Consiste em apresentar em forma de organograma os
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determinantes do problema de saúde em questão, por níveis de hierarquia,
como na figura 1. Deve ser embasado por revisão de literatura e por hipóte-
ses propostas por pesquisadores ou pelo pós-graduando ou orientador, quando
pertinente.

Facilita a escolha e a operacionalização dos fatores de risco/variáveis,
bem como a elaboração da discussão.

Obs.: algumas setas relacionando uma variável hierarquicamente superior a outras inferiores
estão faltando no modelo.

Figura 1 - Modelo teórico da asma.

III. JUSTIFICATIVA

• Explicar a razão de se realizar o estudo proposto (implicações científi-
cas, médicas e/ou sociais dos resultados).

• Não repetir o que foi apresentado na Introdução.
• O que se deve ressaltar (e deixar bem claro) é por que vale a pena

investir recursos (tempo, pessoal e dinheiro) para se desenvolver o
estudo e o que os resultados a serem obtidos podem acrescentar ao
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que já se sabe sobre o assunto.
• Não usar referências bibliográficas.

IV. HIPÓTESES

• Necessárias para estudos com delineamentos analíticos. Neste caso,
deve haver uma hipótese para cada objetivo específico pertinente.

• Uma hipótese é uma afirmação preditiva que especifica a associação
entre duas ou mais variáveis: a relação entre uma variável indepen-
dente e uma dependente.

• As hipóteses devem ser sempre elaboradas na forma de uma relação a
ser verificada (medida).

V. OBJETIVOS

• Definir o objetivo geral (apresentação do problema ou questão a ser
pesquisada)

• Definir os objetivos específicos, identificando-os em subitens – esses
devem ser adequadamente definidos e explicitados, facilitando o de-
senvolvimento do projeto e a interpretação dos resultados.

• Usar sempre o verbo no infinitivo (descrever, avaliar, determinar, com-
parar etc.)

V. MÉTODOS

Esta seção é importante para o sucesso do estudo, de forma que deve
ser estruturada de acordo com o seguinte modelo, em sub-tópicos que de-
talham ordenadamente as etapas do projeto de pesquisa:

5.1. Desenho do estudo

Especificar o tipo do estudo a ser realizado. Alguns dos tipos mais
comuns são:

• Relato de caso e série de casos

CAPÍTULO 2
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• Corte transversal (prevalência)
• Caso-controle
• Coorte (incidência)
• Ensaio clínico (intervenção)
• Ensaios comunitários
• Revisão sistemática da literatura, com ou sem meta-análise.
• Estudos qualitativos
• Avaliação de serviços

5.2. Local do estudo

Descreva, sumariamente, o local (cidade, região, comunidade, hospi-
tal, ambulatório ou centro de saúde) onde será realizado o projeto, dando
ênfase às características relevantes para o estudo.

5.3. Período do estudo

Cite a data de início e de término previstos para a realização do estu-
do, respeitando os prazos estabelecidos pelos programas de mestrado ou
doutorado.

5.4. População do estudo

Apresente sumariamente a população da qual será retirada sua amos-
tra (Ex.: todas as crianças internadas no hospital X com pneumonia; gestan-
tes com pré-eclâmpsia grave internadas na Maternidade Y).

5.5. Amostra

Descrever a amostra, quando pertinente, a depender do tipo de estudo.

5.5.1 Amostragem

Descrever o procedimento para obtenção da amostra e classificá-la
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conforme sendo de conveniência ou probabilística. Explicar nos estudos de
prevalência e de incidência os critérios de reposição da amostra, nas situa-
ções de recusas de sujeitos ou famílias sorteadas (isto é, indicadas por
raudonização).

5.5.2. Tamanho amostral

Para os estudos descritivos transversais e os analíticos defina o tama-
nho da amostra, justifique-o e explique os critérios utilizados para determiná-
lo, apresentando a fórmula empregada, identificando os seus elementos e,
se for o caso, o programa estatístico utilizado para o cálculo. Inclua a citação
para os valores tomados como referência, isto é, resultados de um estudo
similar ou piloto, medindo uma das variáveis que interessam (freqüência
do evento, média e variância).

5.6. Critérios de elegibilidade

Especifique claramente no texto quem ou o que são os participantes
ou o material da pesquisa. Os participantes podem ser pessoas, animais ou
amostras de diferentes materiais. Definir os critérios de inclusão e exclusão
(são sub-tópicos deste item). Evitar repetições ou critérios auto-explicativos,
como por exemplo: critério de inclusão feto vivo e critério de exclusão feto
morto. Nos estudos de coorte, definir os critérios utilizados para a seleção
dos expostos e dos não-expostos e, nos estudos tipo caso-controle, critérios
para seleção dos casos e dos controles. Lembre-se que os critérios de inclu-
são e exclusão são estratégias para controle de variáveis ou fatores potencial-
mente confundidores, podendo interferir nas conclusões de seu estudo.
Atenção, portanto, ao definir estes critérios. Apresentar os critérios utiliza-
dos para pareamento ou agrupamento, quando forem realizados.

5.7. Fluxograma de captação e acompanhamento
dos participantes

Quando a pesquisa implicar em acompanhamento de participantes,
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deve ser especificada a freqüência com que isto ocorrerá, o que será avaliado
e o que se fará em cada uma dessas ocasiões (importante para estudos de
coorte e de intervenção).

Explique qual será o procedimento se os participantes não compare-
cerem na data agendada para o seguimento (envio de cartas, visitas domici-
liares, etc.).

Insira o fluxograma de captação e acompanhamento dos participan-
tes. Apresentamos como exemplo o fluxograma do CONSORT (para en-
saios clínicos) (Figura 2):

Figura 2 - Fluxograma do CONSORT, 2005
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5.8. Definição e operacionalização de variáveis

Defina minuciosamente as variáveis e os conceitos a serem estudados.
Por exemplo, se a variável for hipertensão arterial, é preciso discriminar a
partir de que nível pressórico o participante será considerado hipertenso.
Não imagine que os leitores e os outros estudiosos devem saber o que é a
doença que você está pesquisando, ou o que você entende como definição
de cada uma das variáveis. Preferentemente, cite referências para essas defi-
nições, utilizando conceitos referendados pela literatura especializada (re-
cente). Evite criar novas definições ou critérios diagnósticos, utilize aqueles
que já foram validados. Ex.: “definiu-se pré-eclâmpsia com base nos critéri-
os do National High Blood Pressure Education Report (2000), como hiper-
tensão (pressão sistólica igual ou superior a140 mmHg e/ou diastólica igual
ou superior a 90 mmHg) e proteinúria (acima de 300 mg/l/24 horas ou
proteinúria de fita de 1+ ou mais)”.

Descreva se a variável é simples ou composta, contínua ou categórica
(dicotômica ou policotômica).

Para cada variável deverão ser descritos os testes laboratoriais a serem
usados, as técnicas empregadas para mensuração, os procedimentos realiza-
dos e os exames padronizados para o diagnóstico ou acompanhamento dos
doentes. Indique nomes dos kits, técnicas e dos aparelhos, especificando os
fabricantes e a referência para interpretação. Descreva quem irá realizar os
exames ou procedimentos, onde, quando e como.

5.9. Critérios para descontinuação do estudo

Defina as circunstâncias nas quais algum participante deverá ser reti-
rado do estudo. Por exemplo: efeitos secundários ou fracasso do tratamen-
to.

Explicite ainda os critérios para suspender ou encerrar a pesquisa.
Explique em que circunstâncias o estudo deverá ser interrompido, como
por exemplo na ocorrência de um efeito secundário inesperado e de alto risco.

CAPÍTULO 2
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5.10. Coleta de dados

Informe como serão obtidos os dados ou espécimes de cada partici-
pante. Descreva todo o processo a ser desenvolvido para coletar os dados
necessários à pesquisa. Por exemplo, se vai ser colhido sangue, explique quem
vai fazer isto, em que momento, em qual local, em que quantidade e com
que freqüência. Se necessário, inclua um fluxograma explicando essa se-
qüência. Explique também quem irá registrar os dados que serão coletados,
onde e como.

Quando a pesquisa implicar na coleta de informações por terceiros
(outros que não o pesquisador principal) ou em domicílio, apresentar o
processo de seleção e treinamento de entrevistadores e a supervisão de seu
trabalho, bem como os testes estatíscos utilizados para assegurar a consis-
tência dos dados intra e, sobretudo, inter entrevistadores, como o índice
Kappa (K).

5.11. Instrumentos para coleta de dados

Inclua no protocolo uma cópia do formulário, ficha e/ou qualquer
outro documento a ser utilizado para registrar informações; também de-
vem ser apresentadas as instruções para o seu preenchimento correto (se for
entrevista, o manual do entrevistador deverá ser incluído). Explicar como e
onde será pré-testado o instrumento. Incluir todos esses itens como apêndi-
ces no fim do protocolo.

5.12. Processamento e análise dos dados

Descreva os procedimentos a serem observados para o processamento
dos dados coletados. Isto inclui: revisão dos questionários ou fichas
(legibilidade, integralidade, qualidade da informação), organização, arqui-
vo, digitação, codificação e limpeza.

Não esqueça mesmo nos estudos analíticos, de relatar como serão
apresentados os dados descritivos da pesquisa.

Liste os métodos estatísticos a serem utilizados para a análise dos
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dados. Mencione os procedimentos estatísticos que serão aplicados, tais como
qui-quadrado, testes paramétricos ou não-paramétricos para variáveis quan-
titativas, tabela de vida, cálculo do risco e/ou análise multivariável; defina o
nível de significância adotado.

Em estudos de natureza qualitativa, descrever os procedimentos de
acordo com sua especificidade.

5. 13. Aspectos éticos

Todo protocolo de pesquisa deve ser apreciado e aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa (CEP) da(s) instituição(ões) envolvida(s). Che-
que se realmente seu protocolo está de acordo com as instruções do CEP de
cada instituição.

Quando pertinente, discuta os possíveis riscos, inconvenientes e be-
nefícios que a participação na pesquisa significará para os participantes. Faça
uma análise crítica de riscos e benefícios. Avalie a possibilidade e gravidade
dos riscos, descrevendo as medidas que serão adotadas para proteção ou
minimização de qualquer risco eventual. Apresentar ainda os procedimen-
tos que serão adotados no caso de danos aos indivíduos (cuidados necessári-
os à saúde).

Descreva também os procedimentos para a monitorização da coleta
de dados, garantindo a segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de
proteção à confidencialidade.

Apresente previsão de ressarcimentos de gastos aos participantes da
pesquisa, quando aplicável e quem será o pesquisador responsável. A im-
portância referente não poderá ser de tal monta que possa interferir na auto-
nomia da decisão do indivíduo ou responsável de participar ou não na pes-
quisa.

 5.13.1. Consentimento livre e esclarecido

Lembre-se que deve utilizar um vocabulário compreensível para os
sujeitos e descrever os procedimentos que os afetem diretamente. Incluir
informações sobre as circunstâncias sob as quais o consentimento será obti-
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do, quem irá obtê-lo e a natureza da informação a ser fornecida aos sujeitos
da pesquisa.

A obtenção do consentimento é um processo, não confundir com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é um documento. Ane-
xe uma cópia do Consentimento, escrito de acordo com o Item IV da
Resolução N° 196 do Conselho Nacional de Saúde (Inf. Epidem. do SUS
(Brasil), Ano V, Nº 2, 1996) (Apêndice 1).

5.13.2. Conflito de interesses

Informar os potenciais conflitos de interesse, por exemplo, se o alu-
no ou orientador é financiado de alguma forma por empresas que tenham
interesses econômicos nos resultados do estudo.

VI. PLANO DE RESULTADOS

Este tópico pode ser dispensado a depender do tipo de estudo, em
concordância com o orientador.

Cada objetivo do estudo deve conter um tópico neste capítulo. Ob-
jetivos de caráter descritivo deverão ser preferentemente apresentados no
corpo do texto. Objetivos de caráter analítico poderão ser apresentados na
forma de tabelas ou gráficos. Uma tabela deve ser auto-explicativa, ou seja,
deve ser compreendida sem a necessidade de se remeter ao texto.

Os gráficos são mais trabalhosos de ser construídos do que as tabelas.
Todavia são menos cansativos de ser analisados. Sempre que for possível,
substitua uma tabela por um gráfico. Evite gráficos em três dimensões e
não utilize tabelas e gráficos para apresentar os mesmos resultados. Atente
para o fato de que a tabela poderá fornecer mais informações do que um
gráfico e em determinadas situações pode ser mais apropriada.

Pode ser útil fornecer exemplos de tabelas que serão elaboradas para
apresentar os resultados principais (dummy tables). Consulte as normas da
ABNT para elaboração destas. Não se precipite achando enfadonho preparar
estas tabelas vazias, agora: você estará poupando seu trabalho no futuro.
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VII. ORÇAMENTO

Apresente o orçamento detalhado da pesquisa: montante dos recur-
sos financeiros, fontes e destinação, bem como a forma e o valor da re-
muneração do pesquisador (se pertinente), na moeda brasileira corrente. Procu-
re seguir as normas de instituição financiadora (CNPq, FACEPE, outras).

Tendo como base o cronograma, relacione todas as despesas corres-
pondentes a procedimentos adicionais, que não aqueles executados normal-
mente na rotina assistencial, que sejam necessários apenas para o desenvolvi-
mento do projeto e que constituem a contrapartida da instituição onde se
realizará a pesquisa. Justifique cada item.

VIII. CRONOGRAMA

Duração total da pesquisa (em meses), a partir da aprovação, sendo
obrigatória sua apresentação em todo projeto de pesquisa. Esse cronograma
é essencial para planejar e executar o projeto, além de ser a base para preparar
o orçamento.

Um bom formato de apresentá-lo é preparando uma tabela, listando
(na vertical) cada etapa/atividade do estudo (por exemplo: pré-teste do for-
mulário, seleção dos participantes, treinamento dos participantes, logística
do trabalho de campo, coleta de material e exames de laboratório, digitação,
limpeza e análise dos dados, preparação da dissertação e envio para publica-
ção); e os meses em que será desenvolvido o estudo (horizontalmente) (Fi-
gura 3).

As sobreposições de etapas devem ser revisadas para assegurar que
sigam uma seqüência lógica. Por exemplo, os entrevistadores não podem
ser treinados antes de estar pronto o questionário; a análise dos dados não
poderá ser realizada antes do término da coleta dos dados.

CAPÍTULO 2
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CAPÍTULO 2

Figura 3 - Exemplo de cronograma.

IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Devem seguir as normas da Revista Brasileira de Saúde Materno In-
fantil. Cada referência deve ser indicada com um número na sobrelinha,
correspondente à sua ordem de citação. O item Referências Bibliográficas
deve ser apresentado conforme o número da citação no texto e não na or-
dem alfabética dos nomes dos autores.
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Checar se todos os autores citados estão incluídos nas referências.
Evite:
• Utilizar referências secundárias, isto é, aquelas que corroboram

uma afirmação ou hipótese, porém não é original, mas cita uma
pesquisa original.

• Comunicação pessoal, salvo se estritamente necessário.
• Citação de livros, ou capítulos de livros, salvo em situações especi-

ais.
• Referências de internet (web), principalmente se proveniente de

“sites” para leigos, ou sem autoria reconhecidamente importante e
com controle de qualidade desconhecido. Artigos de periódicos ad-
quiridos pela internet não se enquadram nestas observações.

Consulte a secção de instruções aos autores da Revista Brasileira de
Saúde Materno Infantil.

APÊNDICES

Incluir, obrigatoriamente:
• Termo de consentimento livre e esclarecido.
• Instrumento de coleta de dados (formulário, questionário, outros).
• Manual do entrevistador (quando houver)
• Especificações técnicas (se pertinente)

ANEXOS

Incluir escalas, modelos, quadros e quaisquer documentos que não
foram gerados pelo pesquisador (diferente de “APÊNDICES”, que
correspondem aos documentos preparados pelo pesquisador).
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FLUXOGRAMA DOS PROJETOS NA
DIRETORIA DE PESQUISA

Diretoria de Pesquisa do IMIP

1. Projetos de Pesquisadores da Instituição (IMIP)

1º. Pesquisador (Figura 1)

• Identifica um membro do staff do serviço onde será realizada a
pesquisa para assessorar na elaboração e acompanhamento do projeto.

• Envia o projeto ao comitê de pesquisa e desenvolvimento para apre-
ciação.

2º. Comitê de Pesquisa & Desenvolvimento (CPD)

• Aprecia o projeto levando em conta a sua qualidade e a adequação
aos objetivos das linhas de pesquisa do IMIP. Se aprovado, encaminha ao
respectivo grupo temático de pesquisa.

3º. Grupo de Pesquisa

• Analisa e orienta quanto à metodologia, fontes de financiamento,
etc. além de oferecer apoio logístico para a realização da pesquisa.

Os grupos de pesquisas são: SAÚDE DA CRIANÇA, SAÚDE DA
MULHER, NUTRIÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, ES-
TUDOS DA VIOLÊNCIA, CIRURGIA, ONCOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA.

CAPÍTULO 3
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• Estando o projeto pronto encaminha ao CEP, solicitando, por ofí-
cio, sua apreciação.

4º. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)

• O CEP poderá ainda solicitar modificações no projeto antes de
aprová-lo.

• Se o aprova envia à CONEP para registro ou apreciação, posterior-
mente encaminha ao Comitê de Pesquisa & Desenvolvimento para acom-
panhamento (o CEP também acompanhará o projeto nos seus aspectos
éticos).

Figura 1 - Fluxograma dos projetos de pesquisadores da instituição (IMIP) na diretoria de
pesquisa.

2. Projetos de Pesquisadores de outras Instituições
que serão desenvolvidos no IMIP

1º. Pesquisador (Figura 2)

• Identifica um membro do staff do serviço onde será realizada a
pesquisa para acompanhamento do projeto.

• Envia o projeto ao comitê de pesquisa e desenvolvimento para apre-
ciação.

2º. Comitê de Pesquisa & Desenvolvimento (CPD)

• Aprecia o projeto levando em conta a sua qualidade. Se aprovado,
encaminha ao respectivo grupo temático de pesquisa.
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3º. Grupo de Pesquisa

• Analisa e orienta quanto à metodologia, fontes de financiamento,
etc. além de oferecer apoio logístico para a realização da pesquisa.

Os grupos de pesquisas são: SAÚDE DA CRIANÇA, SAÚDE DA
MULHER, NUTRIÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE, ES-
TUDOS DA VIOLÊNCIA, CIRURGIA, ONCOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA.

• Estando o projeto pronto encaminha ao CEP, solicitando, por ofí-
cio, sua apreciação.

4º. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)

• O CEP poderá ainda solicitar modificações no projeto antes de
aprová-lo.

• Se o aprova envia à CONEP para registro ou apreciação, posterior-
mente encaminha ao Comitê de Pesquisa & Desenvolvimento para acom-
panhamento (o CEP também acompanhará o projeto nos seus aspectos
éticos).

Figura 2 - Fluxograma dos projetos de pesquisadores de outras Instituições que serão desen-
volvidos no IMIP na diretoria de pesquisa.

3. Projetos de Pesquisadores de outras Instituições
que não serão desenvolvidos no IMIP

1º. Pesquisador (Figura 3)

• Envia o projeto ao comitê de ética em pesquisa em seres humanos
(CEP).

• Deverá solicitar indicação de CEP para apresentação de projeto através

CAPÍTULO 3
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da internet, quando estiver produzindo a folha de rosto (ver próximo pas-
so).

2º. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)

• O CEP poderá solicitar modificações no projeto antes de aprová-lo.
• Se o aprova envia à CONEP para registro ou apreciação, posterior-

mente encaminha ao Comitê de Pesquisa & Desenvolvimento para acom-
panhamento (o CEP também acompanhará o projeto nos seus aspectos
éticos).

Figura 3 - Fluxograma dos projetos de pesquisadores de outras Instituições que não serão
desenvolvidos no IMIP na diretoria de pesquisa.
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O COMITÊ DE ÉTICA

Jailson de Barros Correia

Como devo proceder para dar entrada no CEP do
IMIP ?

1. Elaborar um projeto de Pesquisa (Incluir obrigatoriamente os
Aspectos Éticos e o Orçamento).

2. Cadastrar os pesquisadores no SISNEP (Capítulo 5)

3. Cadastrar a pesquisa no SISNEP (Capítulo 5)

4. Imprimir a folha de rosto (Capítulo 5)

5. Anexar o Curriculum Vitae Simplificado do(s) Pesquisador(es)
responsável(eis).

6. Pesquisa com Cooperação Estrangeira: Anexar documento de
aprovação do comitê de ética do país de origem.

No quadro 1 encontra-se uma lista de checagem contendo os princi-
pais pontos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Huma-
nos do IMIP.

CAPÍTULO 4
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Quadro 1 - Lista de checagem do Comitê de Ético em Pesquisa do IMIP.

Lista de Checagem

Folha de rosto emitida pelo SISNEP, corretamente preenchida
(    ) assinatura do pesquisador responsável
(    ) assinatura da chefia do setor / unidade onde será realizada a
pesquisa

Projeto de pesquisa, em português, contendo (no mínimo):
(    ) Título
(    ) Lista de autores e suas respectivas instituições
(    ) Introdução
(    ) Justificativa
(    ) Objetivos geral (is) e específicos
(    ) Método
(    ) Desenho do estudo
(    ) Descrição do local do estudo
(    ) Descrição e caracterização da amostra
(    ) Critérios de inclusão e exclusão (eligibilidade)
(    ) Procedimentos para coleta de dados

(    ) Aspectos éticos
(    ) Análise de riscos e benefícios para o sujeito da pesquisa
(    ) Análise de riscos e benefícios para a comunidade

(    ) Cronograma (atentar para datas e prazos necessários para avaliação
pelo CEP)

(    ) Orçamento (sempre informar custo total do projeto e fontes de patrocínio
e/ou financiamento)

(    ) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou solicitação
justificada de dispensa do TCLE, conforme o caso (atentar para
resolução 196/96 do CNS).

(    ) Bibliografia
(    ) Instrumento de coleta de dados (questionário, formulário, etc)

Carta(s) de anuência do(s) centro(s) participante(s) (quando indicado)

(    ) Curriculum sintético do pesquisador responsável
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COMO PREENCHER
A FOLHA DE ROSTO

Diretoria de Pesquisa do IMIP

Roteiro para manuseio do Módulo Pesquisador no
SISNEP (Figura 1)

O SISNEP - Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pes-
quisa envolvendo Seres Humanos é um sistema de informações via internet
sobre pesquisas envolvendo seres humanos.

1. Entrar no sistema: www.saude.gov.br/sisnep.
2. Entre no link “registre o seu projeto”.
3. Caso seja um pesquisador cadastrado, digite seu CPF e sua senha.
4. Caso contrário, clique no item cadastrar pesquisador.
5. Digite todos seus dados: CPF, nome, data de nascimento, identi-

dade, nacionalidade, sexo, maior titulação, área de especialização, endereço,
bairro, cidade, unidade da federação, código postal, telefone, e-mail e se o
pesquisador possui Curriculum Lattes no CNPq.

6. Depois do cadastro o pesquisador receberá uma senha que permi-
tirá o acesso ao sistema.

7. De posse da senha, entrar no módulo “registre o seu projeto” colo-
cando o nº do CPF e a senha.

8. Entrando no sistema o pesquisador poderá alterar a senha ou da-
dos pessoais.

9. O próximo passo é o registro da pesquisa.
10. No registro da pesquisa deverá preencher todos os quadros e es-

paços coerentes com a sua pesquisa.

CAPÍTULO 5
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Observação: Ao preencher os dados referentes a Instituição e os da-
dos de outros pesquisadores (todos devem estar devidamente cadastrados
no SISNEP) você deverá clicar no link a direita “procurar instituição” ou
“adicionar pesquisador”, respectivamente.

11. O próximo passo é conferir os dados do projeto, e se tiver tudo
correto, clicar em “gravar projeto”.

12. Após o preenchimento, clique em “visualizar a folha de rosto” e
imprima para ser entregue ao CEP (Apêndice 2), juntamente com as de-
mais informações necessárias ao protocolo da pesquisa no prazo máximo de
30 dias (após esse prazo, o sistema cancela automaticamente o registro).

13. Ao chegar no CEP será feita uma checagem do cadastro na internet
e de todo o protocolo para então ser emitido, pelo responsável do CEP, o
CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética).

14. Com nº do CAAE o pesquisador poderá acompanhar o anda-
mento do seu protocolo de pesquisa no SISNEP.

Importante: só quem pode assinar o CAAE é o pesquisador respon-
sável da pesquisa, portanto só ele é quem pode dar entrada com o projeto
no Comitê de Ética.
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Para maiores informações sobre o manuseio do SISNEP, consulte o
“Manual de operações – Módulo pesquisador” disponível no site
www.saude.gov.br/sisnep.
Figura 1 – Modelo da Folha de Rosto emitida pelo SISNEP

CAPÍTULO 5
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PARTE II – FUNDAMENTOS
TEÓRICOS BÁSICOS

PUBLICAR OU PERECER?
COMO DIVULGAR

CIENTIFICAMENTE

Cristiane Campello Bresani
Maria Arleide da Silva
Maria do Carmo M. B. Duarte
João Guilherme Bezerra Alves

INTRODUÇÃO

A elaboração de um trabalho científico e sua divulgação exige que o
profissional/ pesquisador ofereça respostas às seguintes perguntas:

• Por que comunicar é importante?
• Para quem comunicar? Onde? Quando?
• Qual o objetivo da comunicação?
• Como comunicar?
Desta forma, tentar-se-á responder a esses questionamentos no de-

correr desse capítulo.

O QUE É PUBLICAÇÃO?

No seu sentido mais amplo, publicação científica é um continuum
que se inicia com as primeiras divulgações dos resultados de uma pesquisa,

CAPÍTULO 6
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desde sua apresentação aos colegas em reuniões ou conferências, passando
por pré-publicações (pre-prints e informes) até a sua versão final revisada
nos veículos de comunicação científica. Todavia, a publicação só é reconhe-
cida para fins curriculares, quando o trabalho é aceito e publicado num
periódico ou jornal científico.

POR QUE PUBLICAR?

A publicação deve ter como função primordial disponibilizar infor-
mação aos usuários, produzindo conhecimento cientifico e possibilitando
o aperfeiçoamento das práticas profissionais. Ela serve também à
reprodutibilidade e à obtenção de títulos, prestígio, credibilidade e estabili-
dade do cientista na comunidade acadêmica, e ainda funciona como uma
prestação de contas aos órgãos financiadores e como um dos critérios de
qualidade dos programas de pós-graduação frente aos órgãos avaliadores.

Adicionalmente, as diversas formas de publicação auxiliam o apri-
moramento na área acadêmica, por resultarem de revisões exaustivas do
manuscrito antes da submissão e durante o processo de aceitação pelo(s)
periódico(s) pretendido(s). Depois de publicado, o trabalho pode ainda ser
objeto de cartas e comentários e, por fim, as citações da publicação enrique-
cem o currículo dos autores.

É importante não esquecer, entretanto, que para a produção efetiva
de conhecimento científico, o publicar é necessário, mas não é tudo. O
trabalho publicado precisa ser lido na íntegra, e para tal deve instigar o inte-
resse e prender a atenção dos leitores através de alguns cuidados que come-
çam com a redação coerente e concisa, passam pela escolha do periódico
adequado para submissão e vão até a indexação correta nas bases de dados.

O QUE É SUBMISSÃO E INDEXAÇÃO?

Submissão é o ato de submeter o artigo à apreciação para possível
publicação por um periódico. Os periódicos, devido ao grande número de
artigos submetidos, rejeitam a maioria dos trabalhos e em geral exigem
modificações dos que são aceitos. Além disso, quase sempre não permitem
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submissão simultânea do artigo a outro periódico.
Indexação é o processo que atribui descritores ou palavras-chaves ao

conteúdo temático de um documento (dissertações, teses, artigos e outros),
após sua leitura técnica e análise por profissionais especializados no assunto.
Ela é realizada pelas bibliotecas ou base de dados responsáveis pela
disponibilização dos documentos. Por sua vez, um periódico indexado a
uma determinada base de dados, significa ter seus documentos analisados e
indexados pelo grupo de trabalho desta e ter atendido a alguns critérios, tais
como: periodicidade e regularidade da publicação de seus exemplares, fator
de impacto (citação do periódico) e percentual de artigos originais por pu-
blicação.

Descritores e palavras-chave são termos extraídos de vocabulários
que expressam conceitos de uma ou várias áreas do conhecimento, através
dos quais se faz uma busca por assunto nas bibliotecas e bases de dados.

Fator de impacto é uma das formas de se quantificar a importância
dos jornais no âmbito da divulgação científica, para que possam ser
categorizados e comparados. É uma medida de freqüência da proporção em
que os artigos de um jornal foram citados num ano ou período particular.

IMPORTANTE: a escolha adequada do título e um resumo estruturado
facilitam ao indexador selecionar as palavras significativas, favorecendo
a busca do artigo e sua citação por outros autores.

O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO

Na elaboração de um bom trabalho cientifico, é necessário que este
preencha exigências metodológicas e éticas. A identificação dos periódicos
para publicação deve ser planejada desde o início, durante a elaboração do
projeto de pesquisa, a fim de que o artigo seja redigido em conformidade
com o escopo do periódico selecionado. Cada periódico tem as suas “Ins-
truções aos autores”, nelas estão expressos todos os requisitos necessários

CAPÍTULO 6
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para submissão de trabalhos. Embora as revistas adotem uma regra univer-
sal para a formatação de artigos, cada uma delas tem as suas peculiaridades.
As instruções devem ser cuidadosamente observadas e seguidas na íntegra.

IMPORTANTE: nas “Instruções aos autores” estão incluídas a missão,
os objetivos e as exigências éticas do periódico, sempre disponíveis em seus
exemplares ou suas home-pages.

Ao finalizar o manuscrito, deve-se enviá-lo ao periódico pretendido,
obedecendo todas as suas exigências burocráticas e aguardar a resposta. Os
jornais de maior impacto e rotatividade levam de 4 a 8 semanas para comu-
nicar a decisão e retardam a publicação em meses após a aceitação final do
artigo.

Caso a publicação seja rejeitada o autor deve realizar uma submissão
seqüencial a um segundo ou terceiro jornal. O problema do retardo de
publicação, que prejudica a utilidade dos resultados no tempo, ocorre pela
demora dos periódicos em comunicar a sua decisão sobre o trabalho recebi-
do para apreciação, e também pela demora dos pesquisadores para redigir,
submeter e ressubmeter os seus achados. Por isso, não se deve perder tempo
com escolha de periódicos inadequados ao seu contexto.

1. Onde publicar?

Para trabalhos de alta qualidade e que abordam temas de impacto e
de interesse geral, jornais de medicina geral, tais como BMJ, JAMA, Lancet,
New England Journal of Medicine, são opções. Os artigos que enfocam as-
suntos de interesse restrito, como os relativos as superespecialidades, devem
ser encaminhados para as revistas especializadas no tema. Assim como, os
trabalhos que abordam problemas loco-regionais devem ser submetidos a
veículos de circulação local ou nacional.

No Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) criou a classificação Qualis dos periódicos utilizados
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pelos programas de pós-graduação, com a finalidade de facilitar o seu pro-
cesso de avaliação dos programas, que utiliza a qualidade das publicações
como critério. Os veículos de divulgação são enquadrados em categorias de
qualidade - A, B ou C e de âmbito de circulação - internacional, nacional
ou local. As combinações dessas categorias compõem nove alternativas
indicativas da importância do veículo utilizado.

Os periódicos classificados como Nacional A estão indexados à base
de dados SciELO, Nacional B á base de dados LILACS, enquanto que os
Internacionais A, B e C, ao MEDLINE. Entretanto, se o artigo tiver fator
de impacto maior ou igual a um considera-se Internacional A e maior que
zero e menor que 1 Internacional B.

OUTRAS FORMAS DE DIVULGAR
CIENTIFICAMENTE

Além das publicações em periódicos, a divulgação científica utiliza-se
de modelos de apresentação oral e outros métodos de divulgação escrita,
através de: apresentações em congressos, reuniões e conferências; monografias,
dissertações, teses, relatórios, pôsters em congressos, resumos em anais, en-
tre outros.

Na elaboração de qualquer um desses documentos é necessário que
sejam utilizadas as normas que regem cada tipo de comunicação, seguindo-
se sempre o modelo adotado pela instituição na qual se vai divulgar a co-
municação.

1. Comunicação escrita

Qualquer divulgação científica deve ter um título que retrate fiel-
mente o estudo que foi realizado (tema, local, população e tipo de desenho
utilizado), além de conter, no seu texto, o objetivo, o desenvolvimento e as
conclusões ou considerações finais. Nos objetivos é aconselhável que conste o
objetivo geral e os objetivos específicos. O desenvolvimento deve apresentar o
método, os resultados e a discussão, seguindo-se da conclusão.

CAPÍTULO 6
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Deve-se evitar a prolixidade e os jargões do cotidiano, sendo necessário
comunicar-se com clareza e concisão. Se a comunicação é escrita, as abreviatu-
ras devem ter uso restrito, mas se necessárias, devem vir entre parênteses e
precedidas do termo completo quando citadas pela primeira vez no texto
[por exemplo: Conselho Nacional de Saúde (CNS)]. A bibliografia ou refe-
rências bibliográficas têm normas padronizadas a serem seguidas, devendo
seguir recomendações específicas, por exemplo: instruções aos autores, nor-
mas da instituição onde realiza a pós-graduação, normas de congressos.

2. Comunicação Oral

Assim como a divulgação escrita, a comunicação oral tem um espaço
de tempo definido para apresentação e é importante cumpri-lo. Desta for-
ma, o expositor deve verificar, com antecedência, se o tempo que esta utili-
zando é compatível com a disponibilidade que lhe foi oferecida para a apre-
sentação e checar se há coerência entre os objetivos propostos e os resultados
apresentados.

Para elaborar uma boa apresentação oral, é recomendável que a apre-
sentação seja simples e clara. É importante que na introdução seja evidenci-
ada a justificativa do estudo e que haja coerência entre objetivos, métodos,
resultados e conclusões, enfatizar adequadamente os resultados principais e
propiciar uma leitura rápida. A figura 1 apresenta uma sugestão de como
distribuir o número de slides para uma apresentação oral.

Como distribuir o número de slides para uma apresentação oral.
• Título ................................................................... 1
• Introdução ............................................................ 1 a 3
• Objetivos .............................................................. 1 a 2
• Métodos ................................................................ 1 a 3
• Resultados ............................................................. 2 a 5
• Conclusões ............................................................. 1 a 2
• Total ..................................................................... 7 a 15

Figura 1 - Como distribuir o número de slides para uma apresentação oral.
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3. Como elaborar um pôster?

Para elaboração de pôster devemos seguir as normas estabelecidas por
cada evento. No entanto, é importante que a leitura de qualquer dos textos
possa ser realizada a uma distância mínima de um a dois metros e o título,
pelo menos cinco metros. É importante evitar o uso do texto todo em
letras maiúsculas e também sentenças longas. Não se deve colocar muita
informação no pôster e é recomendável ter cuidado com as cores escolhidas
para o texto e o preenchimento do fundo.

LEITURAS RECOMENDADAS

1. Abbasi K, Butterfield M, Connor J, et al. Four futures for scientific
and medical publishing. BMJ 2002; 325:1472-75.

2. Adamson J, Cockayne S, Dumville J, et al. Submission to multiple
journals: a method of reducing time to publication. BMJ 2005; 330:305-7.

3. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Critério para classificação de periódicos no sistema Qualis. Grande
área de saúde: triênio 2004-2006. Brasília, Brasil: CAPES, 2006. Disponí-
vel em: URL: http// www.capes.org.

4. Duarte M. Como redigir um trabalho científico. Disponível em
http://www.ups.br /eef/lob/md/emb128 /trabalho.htm.

5. Nahas FX, Ferreira LM. A arte de redigir um trabalho científico.
Acta Cir Bras 2005; 20:17-8.

6. Rosas P. Instruções redatoriais e a indexação em publicação perió-
dica. In: Goldenberg S, Guimarães Case, Castro AA. Elaboração e apresen-
tação de comunicação científica. São Paulo: Metodologia; 2001. Disponí-
vel em: URL: http//www.metodologia.org.

7. Smith R. What is publication? BMJ 1999; 319:317-8.
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ÉTICA DA PESQUISA
EM SERES HUMANOS

Maria Arleide da Silva
Josiana da Silva Gouveia
Gilliatt Hanois Falbo Neto

INTRODUÇÃO

É importantíssimo analisar, que apesar de todo o avanço tecnológico
a pesquisa biológica não consegue prescindir do ser humano como sujeito
de experimentos científicos. Não é factível realizar pesquisas médicas ape-
nas com cobaias. Até hoje, o efeito de um tratamento instituído no ho-
mem só pode ser corretamente observado no homem.

A história da humanidade está repleta de situações em que experi-
mentos realizados em humanos foram responsáveis por descobertas de tra-
tamentos que melhoraram a qualidade de vida de milhares de pessoas, di-
minuíram a mortalidade e aumentaram a expectativa de vida. No entanto,
também temos uma longa lista de abusos cometidos em nome da ciência.
Desta forma, as sociedades, desde a antiguidade, cada uma a seu modo,
tentam estabelecer códigos e normas no intuito de evitar a má prática dos
pesquisadores.

CÓDIGO DE NUREMBERG

Em decorrência dos abusos cometidos contra seres humanos durante
a II Guerra Mundial, no ano de 1947, o Tribunal de Nuremberg realizou o
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julgamento daqueles que estiveram envolvidos nestes “crimes contra a hu-
manidade”.

Para subsidiar os juizes, alguns médicos do exército aliado, elabora-
ram um documento contendo os princípios éticos mínimos para a realiza-
ção de pesquisas com seres humanos, assim criou-se o Código de Nuremberg.
Este foi o primeiro documento, de âmbito internacional, a estabelecer prin-
cípios para as pesquisas envolvendo seres humanos. Nele, já estavam enun-
ciados referenciais estabelecidos posteriormente pela Bioética (Quadro 1).

Quadro 1 - Princípios éticos do Código de Nuremberg para a realização de pesquisas em seres
humanos.

CÓDIGO DE NUREMBERG

RESPEITO A AUTONOMIA Direito de liberdade da vontade,
autonomia e respeito à privaci-
dade.

NÃO MALEFICÊNCIA Acima, ou antes, de tudo, não
causar danos.

BENEFICÊNCIA Inclui todas as formas de ação
que tenham o propósito de be-
neficiar outras pessoas.

JUSTIÇA Tratamento justo e eqüitativo

1. Alguns dos princípios do Código de Nuremberg:

• O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente es-
sencial;

• O experimento deve envolver pessoas capazes de dar consentimen-
to, com livre direito de escolha, sem intervenção de força, mentira, fraude
ou coação;
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• O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consenti-
mento é responsabilidade do pesquisador;

• O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do
problema da pesquisa;

• Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante
do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte,
mesmo que remota.

DECLARAÇÃO DE HELSINKI

Em 1964, a Associação Médica Mundial promulgou a Declaração de
Helsinki, com o propósito de normatizar a investigação médica em seres
humanos através de princípios éticos básicos.

1. Princípios básicos

A pesquisa clínica deve:
• Adaptar-se aos princípios morais e científicos que justificam a pes-

quisa médica;
• Ser conduzida somente por pessoas cientificamente qualificadas;
• A importância do objetivo seja proporcional ao risco inerente à

pessoa exposta;
• Cuidadosa avaliação dos riscos inerentes, em comparação aos bene-

fícios previsíveis.

A pesquisa clínica combinada com o cuidado profissional:

• O médico deve ser livre para empregar novos métodos terapêuticos;
• Obter o livre consentimento do paciente, depois de lhe ter sido

dada uma explicação completa;
• O consentimento, como é norma, deve ser dado por escrito. Entre-

tanto, a responsabilidade da pesquisa clínica é sempre do pesquisador;
• Em qualquer momento, no decorrer da pesquisa clínica, o paciente

ou seu responsável serão livres para cancelar a autorização de prosseguimen-
to da pesquisa
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HISTÓRIA DA ÉTICA EM PESQUISA COM
SERES HUMANOS NO BRASIL

Foi o Conselho Nacional de Saúde/MS, através da Resolução 1/88
de 18 de junho de 1988, que estabeleceu as primeiras normas para a realiza-
ção de pesquisas com seres humanos no Brasil. Em 1995, em decorrência
da proposta de revisão da Resolução 1/88, criou-se o Grupo Executivo de
Trabalho (GET) e cerca de 30.000 pessoas foram consultadas.

No I Congresso Brasileiro de Bioética em julho de 1996, foi aprova-
da a versão preliminar da Resolução 196/96 do CNS/MS, que criou a Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Após a Resolução 196/96 foram criados os Comitês de Ética em
Pesquisa (CEP) em todo o País, com o objetivo de examinar as questões
éticas em pesquisa com seres humanos e sempre observando os três princí-
pios que compõem o tripé sobre o qual se apóia toda pesquisa com seres
humanos:

• Consentimento do sujeito;
• Manutenção da privacidade das informações do sujeito e
• Aprovação pelos pares e pela comunidade.
As principais resoluções do Conselho Nacional de Saúde sobre a Éti-

ca da Pesquisa em seres humanos estão listadas no quadro 2.

Quadro 2 - Resoluções do Conselho Nacional de Saúde que regulamentam a Pesquisa com
Seres Humanos.

Resoluções do Conselho Nacional de Saúde

1988 Resolução 01/88 - Regulamenta Centros de pesquisas e
recomenda criação dos CEPs.

1995 Resolução 173/95 - Revisão da 01/88. Normatização das
áreas temáticas especiais.

1995 Criação do Grupo Executivo de Trabalho (GET).
1996 Resolução 196/96 - Diretrizes e normas regulamentadoras

de pesquisas envolvendo seres humanos.
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1997 Resolução 124/97 - Regulamenta a participação do usuá-
rio e orienta a escolha.
Resolução 251/97 - Novos fármacos, vacinas e testes diag-
nósticos.

1999 Resolução 292/99 - Pesquisas com cooperação estrangeira.

2000 Resolução 301/00 - Contra modificações na declaração
de Helsinki.
Resolução 303/00 - Reprodução humana.
Resolução 304/00 - Povos indígenas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)

É um instrumento indispensável, pois referenda o respeito à dignida-
de humana, no exercício do seu direito de ser informado sobre a pesquisa e
poder escolher livremente sobre a sua participação.

1. Como elaborar o TCLE?

O TCLE deve ser elaborado pelo pesquisador, em duas vias, utilizan-
do uma linguagem clara e de fácil compreensão à população do estudo.
Após a sua assinatura pelo sujeito da pesquisa ou seu representante legal,
uma via fica retida com o pesquisador e a outra é entregue ao sujeito. Sua
redação deve incluir:

• Nome e telefone do pesquisador;
• Título da pesquisa, local onde será realizada e os seus objetivos;
• Procedimentos que serão utilizados na pesquisa;
• Informar se haverá algum desconforto ou risco para o sujeito;
• Informar os benefícios esperados;
• Esclarecer como os sujeitos serão acompanhados e qual a assistência

que será prestada;
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• Garantir o esclarecimento, antes e durante a realização da pesquisa,
sobre a metodologia, informando a possibilidade de inclusão em grupo
controle ou placebo;

• Garantir a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer tipo de repre-
sália e sem prejuízo aos seus cuidados;

• Garantir o sigilo e assegurar a privacidade dos sujeitos quanto à
confidencialidade das informações recebidas;

• Informar como o sujeito será ressarcido das despesas decorrentes da
sua participação na pesquisa;

• Informar sobre as formas de indenização, caso haja algum dano ao
sujeito decorrente da sua participação na pesquisa;

• Assinatura ou impressão datiloscópica do sujeito ou seu represen-
tante legal, quando consentir sua participação;

• Assinatura do pesquisador e, se for o caso, a identificação e assinatu-
ra do auxiliar de pesquisa;

• Assinatura de duas testemunhas.
• Ser submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que

referenda a investigação.

PESQUISAS ENVOLVENDO GRUPOS
VULNERÁVEIS

Quando a pesquisa envolver crianças e/ou adolescentes, pessoas com
perturbação ou doença mental, o protocolo de pesquisa deve justificar a
escolha por estes sujeitos para a realização do estudo. Permanece indispensá-
vel à aprovação pelo CEP, o cumprimento das exigências do TCLE e assina-
tura do mesmo pelos representantes legais dos sujeitos da pesquisa. No
limite da capacidade de compreensão dos sujeitos, estes devem ser esclareci-
dos sobre a pesquisa.

Deve-se ter um cuidado particular em garantir a liberdade do consen-
timento, sem qualquer represália para os sujeitos da pesquisa, quando estes,
embora adultos e capazes, estejam em privação de liberdade, sob a influên-
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cia de autoridade, com especial atenção a: presidiários, estudantes, militares,
empregados, pessoas residentes em casas-abrigos ou asilos, associações reli-
giosas, internos em centros de readaptação.

Quando não for possível registrar o consentimento livre e esclareci-
do, tal fato deve ser devidamente documentado, com explicação das causas
da impossibilidade e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.

A CONEP estabelece normas para pesquisas com pessoas em morte
encefálica e para comunidades culturalmente diferenciadas como as popula-
ções indígenas. Pode-se consultar o site www.saude.gov.br, onde se encon-
tram detalhados os demais requisitos.

NOTA IMPORTANTE: Todos os projetos de pesquisa envolvendo seres
humanos devem ter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da instituição onde o mesmo teve origem. A submissão, avaliação e apro-
vação pelo CEP, são indispensáveis à execução da pesquisa. Para preve-
nir atrasos ou perda de prazos na execução da pesquisa, o pesquisador
deve reservar dois meses (pelo menos) no cronograma do estudo, para
tramitação do processo de submissão ao CEP.

LEITURAS RECOMENDADAS

1. De Castilho EA, Kalil J. Ética e pesquisa médica: princípios, dire-
trizes e regulamentações. Rev Soc Bras Med Trop 2005; 38:344-7.

2. Associação Médica Mundial. Declaração de Helsinki; 1964.
3. Garrafa V, Prado MM. Mudanças na Declaração de Helsinki:

fundamentalismo econômico, imperialismo ético e controle social. Cad
Saude Publica 2001; 17:1489-1496

4. Hardy E, Bento SF, Osis MJD. Consentimento informado
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normatizado pela Resolução 196/96: Conhecimento e opinião de pesqui-
sadores brasileiros. Rev Bras Ginecol Obstet 2002; 24:59-65.

5. Hardy E, Bento SF, Osis MJD. Consentimento livre e esclareci-
do: experiência de pesquisadores brasileiros na área da regulação da
fecundidade. Cad Saude Publica 2004; 20:216-23.

6. Vieira S. Ética e metodologia na pesquisa médica. Rev Bras Saude
Matern Infant 2005; 5:241-5.
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CAPÍTULO 8

LITERATURA EM SAÚDE:
COMO ACESSAR COM QUALIDADE?

Vilma Guimarães Bezerra
Maria do Carmo M. B. Duarte

INTRODUÇÃO

A comunicação científica é uma forma de transferência de informa-
ção e construção do conhecimento que nasce de uma dupla necessidade:
por um lado a de quem deseja conhecer os avanços da ciência e por outro a
de quem quer comunicar os achados e resultados de pesquisas e/ou estudos
dos diversos temas da ciência.

Atualmente, a literatura médica cresce de forma exponencial, tornan-
do muito difícil acompanhar o progresso do conhecimento. A National
Library of Medicine, a maior biblioteca médica do mundo, estima que o
volume de informação publicado esteja duplicando a cada quatro anos.

FONTES DE INFORMAÇÕES

• Livros - são muito utilizados por seu formato atraente, utilização
individual e leitura fácil, no entanto têm alto custo e desatualiza-se rapida-
mente. Atualmente existem livros com base em evidências e alguns em CD-
ROM permitindo, atualizações freqüentes como o Up To Date, em medici-
na geral, que é atualizado a cada três meses.

• Material de propaganda - muito utilizado no Brasil é fonte de atu-
alização de muitos profissionais, tem formato atraente, apresentam porém
conteúdo científico e princípios éticos questionáveis.
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• Guidelines - são sugestões de condutas clínicas baseadas nas melho-
res evidências científicas existentes e que, quando não existem, tomam por
base o consenso de especialistas no assunto. Têm se tornado rotina nos
países desenvolvidos e são extremamente necessários nos países em desen-
volvimento.

• Revistas - são excelentes fontes de informação, porém por vezes
possuem custo elevado e rigor científico variável. Os periódicos de qualida-
de estão indexados a bases de dados e são categorizados em Internacional A,
B e C e Nacional A, B e C. As revistas científicas atualmente são produzidas
basicamente de três formas:

• Editoras comerciais produzem periódicos geralmente de alto pa-
drão quanto à qualidade, à apresentação e à relevância. Disponibiliza corpo
editorial formado por profissionais de alto gabarito dentro do tema e uma
equipe de revisores. A maioria destas revistas é editada impressa e em for-
mato eletrônico on line. Para se obter este tipo de publicação é necessário
comprar uma assinatura, cujo preço varia, entre outras coisas, de acordo
com o fator de impacto da revista. É chamada de “acesso livre”.

• As instituições como Universidades, Associações, Sociedades de clas-
ses profissionais e outras entidades sem fins lucrativos também produzem
um grande número de revistas científicas. As associações e sociedades de
classe geralmente cobram uma anuidade ou mensalidade aos seus sócios e
subvencionam assim a editoração de suas revistas. A forma de organização
destes periódicos é a mesma que nas editoras comerciais. São também pro-
duzidos de forma impressa e eletrônica ou em formato eletrônico exclusi-
vamente. São às vezes disponibilizadas gratuitamente on line de forma ime-
diata à sua publicação, ou depois de certo período de carência que pode ser
de seis meses, um ano ou dois. É chamada de “acesso-gratuito”.

• Mais recentemente, como contestação ao atual modelo que, ao
dominar o mercado e ditar normas e preços, coloca o valor da informação
científica num patamar excludente de grande parte do mundo, passaram a
ser produzidas as revistas on-line de acesso gratuito. Muitas destas revistas
são de boa qualidade, sem restrições e para as quais os autores devem pagar
um determinado valor pela publicação de seus artigos publicados. Organi-
zada nos padrões tradicionais, com corpo editorial e revisão por pares, estes
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periódicos não detém os direitos sobre os artigos divulgados. Esta forma de
publicação é chamada de “acesso-aberto”.

• Internet - é ágil, flexível, permite distribuição gratuita, recursos
multimídia e multiplicidade de canais (texto, hipertexto, som, vídeo e refe-
rências cruzadas). As melhores evidências atuais de estudos específicos de
problemas clínicos podem ser encontradas em número crescente de bancos
de dados eletrônicos.

1. Fontes primárias

São considerados documentos primários aqueles originados como
inéditos, do ponto de vista da procedência, com informação original, como
artigos, monografias e publicações seriadas. Nesse mesmo grupo também
são considerados os documentos que incorporam informações produzidas
em todos os níveis governamentais, acadêmicos, negócios e indústria, em
formatos impressos e eletrônicos não controlados por editores comerciais.
Esses tipos de documentos compreendem anais de congressos e demais even-
tos, dissertações e teses, relatórios científicos e técnicos. Geralmente são
reorganizadas com o propósito de concentrar as informações necessárias para
serem facilmente acessadas, dando origem às fontes secundárias.

2. Fontes secundárias

Oferecem informação sobre documentos primários e/ou indicativos
de diretórios e serviços constantes de fontes primárias. Incluem todos os
índices, base de dados referenciais, diretórios, entidades, eventos ligados à
área da saúde e serviços de informação associados com estas fontes, confor-
me arrola o Guia da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

• SciELO (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Científica
Eletrônica em Linha) - É um modelo para a publicação eletrônica coopera-
tiva de periódicos científicos na Internet, especialmente desenvolvido para
responder às necessidades da comunicação científica nos países em desen-
volvimento e particularmente na América Latina e Caribe. Todos os perió-
dicos científicos disponíveis no SciELO podem ser acessados na íntegra,
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gratuitamente, pelo endereço http://www.scielo.org.
• LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da

Saúde) - registra a literatura científica-técnica em saúde produzida por auto-
res latino-americanos e do Caribe, e publicada a partir de 1982. Os princi-
pais objetivos desta base de dados são o controle bibliográfico e a dissemi-
nação da literatura científica-técnica latino-americana e do Caribe na área da
Saúde, ausente das bases de dados internacionais. São descritos e indexados
teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relató-
rios técnico-científicos e artigos de revistas, relacionados à área da saúde. O
acesso é gratuito pelo endereço http://www.bireme.br.

• MEDLINE - Base de dados da literatura internacional da área mé-
dica e biomédica, produzida pela National Library of Medicine, que contém
referências bibliográficas e resumos de títulos de revistas publicadas em mais
de 70 países. Contempla aproximadamente 11 milhões de registros da lite-
ratura, desde 1966 até o momento, que cobrem as áreas de medicina,
biomedicina, enfermagem, odontologia, veterinária e ciências afins. O aces-
so é gratuito para alguns artigos pela Internet, com uma primeira interface,
em português, a partir de 1966 no endereço http://www.bireme.br ou em
inglês no PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. A Medline
indexa aproximadamente 18 revistas brasileiras e 53 na América Latina, o
que gera uma não visibilidade das 658 revistas latino-americanas indexadas
na Lilacs.

• Biblioteca Cochrane (Medicina Baseada em Evidências) - é a me-
lhor fonte de informação de evidência confiável sobre os efeitos das inter-
venções em saúde. Consiste de uma coleção de fontes de informação atua-
lizada sobre medicina baseada em evidências, incluindo a Base de Dados
Cochrane de Revisões Sistemáticas - que são revisões que oferecem infor-
mação de alta qualidade, tanto para os provedores de atenção à saúde, assim
como para os profissionais que atuam na área de pesquisa, educação e admi-
nistração pública, em todos os níveis. O acesso dá-se através da Biblioteca
Virtual em Saúde http://cochrane.bireme.br e está disponível para todos os
profissionais de saúde e de informação da América Latina e Caribe, sendo
produto de um contrato entre a BIREME e a Update Software (UK), com
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apoio da Colaboração Cochrane e o Centro Cochrane do Brasil (http://
www.centrocochranedobrasil.org). A Biblioteca Cochrane na BVS inclui a
versão original completa das revisões sistemáticas. Publica os resultados em
CD-ROM na Cochrane Library e é editado pela British Medical Journal. O
acesso à Biblioteca Cochrane é gratuito para usuários individuais.

Outra base de dados de interesse é a Embase (Excerpta Médica) que é
uma base de dados européia produzida pela Elsevier Science, Holanda.
Contém a literatura nas áreas biomédica, médica, farmacológica e de saúde
pública. Inclui mais de 4.000 títulos de periódicos publicados em 70 paí-
ses, com aproximadamente 450.000 novos registros a cada ano. O acesso é
por assinatura no endereço: http://www.embase.com

COMPONENTE INTEGRADOR

Serve como meio de integrar as buscas nas bases de dados via Internet.
• DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) - É a busca adequada e

autorizada às palavras-chave (key words / unitermos). O vocabulário é
estruturado e trilingüe. Foi criado pela BIREME para uso na indexação e
recuperação de assuntos da literatura científica nas bases de dados SciELO,
LILACS, MEDLINE e outras. O acesso é gratuito: http://decs.bvs.br

• Localizador de Informação em Saúde (LIS) - é o portal da Bibliote-
ca Virtual em Saúde (BVS) que contém o catálogo de fontes de informação
em saúde disponíveis na Internet e selecionadas segundo critérios de quali-
dade. Descreve o conteúdo destas fontes e oferece links para as mesmas na
Internet. A metodologia LIS é resultado da cooperação técnica entre o Cen-
tro Nacional de Informação de Ciencias Médicas (CNICM) em Cuba, a
Red Telemática de Salud de Cuba (INFOMED) e a BIREME. O acesso é
gratuito pelo endereço http://lis.bvs.br.

• MeSH (Medical Subject Headings) - é correspondendo do DeCS,
sendo utilizado para busca na base de dados do Pubmed.

SITES INTERESSANTES

• Pubmed - resumos de periódicos indexados.
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• Amedeo - literatura médica com atualização periódica de artigos.
• Periódicos CAPES - site com várias revistas na área da saúde com

acesso integral nas instituições de ensino superior cadastradas.
• PLoS (Public Library of Science) - organização de suporte ao livre

acesso à informação científica.
• Medstudents - site médico brasileiro com artigos, casos clínicos,

informações sobre concursos e outras utilidades.
• Inca (Instituto Nacional do Câncer) e NCI (National Cancer

Institute) - sites com dados epidemiológicos atualizados e outras informa-
ções valiosas sobre câncer no Brasil e nos EUA respectivamente.

ENDEREÇOS ÚTEIS

MEDLINE/ PUBMED - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

BIREME - www.bireme.br

MS - www.saude.gov.br
CDC - www.cdc.gov

OMS - www.who.int

COCHRANE DO BRASIL - www.centrococharanedobrasil.org

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS - http://clinicalevidence.bmj.com

 MDCONSULT - www.mdconsult.com

UNIVERSIDADES: UFPE - www.ufpe.br, UPE - www.upe.br,
USP - www.usp.br, UNICAMP - www.unicamp.br
EPM - www.unifesp.br

INSTITUTOS DE PESQUISA: IMIP - www.imip.org.br e

FIOCRUZ - www.fiocruz.br

PORTAIS COM REVISTAS GRATUITAS: www.biomedcentral.com,
www.freemedicaljournals.com, www.pubmedcentral.hih.gov,
www.update.cochrane.com, www.guidelines.gov,
www.periódicos.capes.gov.br, www.amedeo.com e Projeto SCIELO
(www.scielo.org).
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1. Crestana MF, Lombardi VV, Freddi MJAL. O acesso à literatura médi-
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sua importância, no Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade
de Medicina da USP- FMUSP. Rev Med (São Paulo) 2004; 83: 46-9.
2. Pellizzon RF, Población DA, Goldenberg S. Pesquisa na área de saúde:
seleção das principias fontes para acesso à literatura científica. Acta Cir Bras
2003; 18:493-96.
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águas digital” em Pneumologia. J Bras Pneumol 2004; 30: 467-73.
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CONCEITOS BÁSICOS EM
EPIDEMIOLOGIA

Emilses Fernandes de Carvalho Freire
Ariani Impieri de Souza
Malaquias Batista Filho

INTRODUÇÃO

A epidemiologia é um ramo das ciências da saúde que descreve e
analisa a ocorrência de agravos, doenças e outros eventos em nível
populacional, bem como os fatores associados ou causais de sua distribui-
ção. Assim conceituada, a epidemiologia apresenta duas divisões básicas:
uma descritiva, que trata das características de um determinado evento, re-
ferindo pelo menos cinco informações: o que? quantos? quem? onde? quan-
do?  Exemplificando: segundo o UNICEF, a mortalidade infantil no Brasil
era de 32/1000 nascidos vivos, em 2004. Com esta breve descrição, estão
considerados o problema (mortalidade infantil) sua quantificação (32/1000
nascidos vivos) o grupo biológico (crianças menores de um ano de idade
nascidas e mortas no ano de referência), o espaço geográfico (Brasil) e o
tempo de registro da ocorrência (ano de 2004). Estes elementos básicos
devem ser obtidos de fontes confiáveis e apresentados com clareza. A parte
analítica é explicativa: como/porque acontece o problema, com tal
prevalência ou incidência, em tal grupo populacional, num dado tempo e
espaço geográfico. Identifica, assim, fatores ou situações de risco ou de pro-
teção, possibilitando compreender a distribuição do problema em termos
biológicos (sexo, idade, estado fisiológico, gestação, p. ex.) sócio-econômi-
cos, (renda, escolaridade, ocupação) ambientais (urbano/rural, clima, sane-
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amento e outros).
Da mesma forma que a clínica combina história de vida, sintomas,

sinais, exames complementares, etc., para diagnosticar e manejar o trata-
mento de casos individuais, a epidemiologia coleta, consolida, acumula e
sistematiza casos e situações individuais de modo a compor estatísticas que
representam o diagnóstico epidemiológico de um organismo bem comple-
xo: a população. Este diagnóstico coletivo, descrito mediante indicadores
de incidência (casos novos ao longo do tempo) ou prevalência (casos exis-
tentes num dado tempo ou acumulados num período de tempo delimita-
do) devidamente acompanhado dos respectivos fatores de risco, constitui
um instrumento básico para dimensionar os diferentes problemas, estabele-
cer sua importância relativa, definir políticas e programas de saúde com
metas e estratégias próprias, bem como avaliar suas tendências e a efetividade
das medidas propostas e executadas para o controle da situação.

Quando a incidência/prevalência de uma doença não é conhecida em
nível populacional, recorre-se aos inquéritos de base populacional ou outras
fontes de informações específicas para compor o desejado quadro informa-
tivo. Quando não se conhece satisfatoriamente os fatores de risco, os estu-
dos de exposição (não expostos ou expostos em graus diferentes a um ou
vários fatores) devem ser investigados, mediante variados tipos de estudo
(observacionais, quase experimentais e experimentais).

Historicamente, a epidemiologia se desenvolveu com o suporte de
três grandes eixos: a medicina clínica, a estatística e a medicina social, esta
fortemente apoiada no avanço político e no desenvolvimento dos direitos
humanos, nas conquistas econômicas e no acesso social dos bens e serviços
gerados pela ciência e tecnologia.

Como perspectiva para o presente e, notadamente, para o futuro, a
epidemiologia se coloca diante de novos desafios: a)consolidar-se cultural e
institucionalmente como instrumento básico para a concepção de políticas,
formulação de programas e avaliação de seus resultados em nível populacional;
b) direcionar-se para a saúde e não apenas para a doença; c) prever proble-
mas novos, como resultado dos novos ecossistemas de vida que estão sendo
produzidos pelo desenvolvimento econômico, social e cultural, alterando
radicalmente o ambiente físico, biótico e social; d) incorporar os novos
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conhecimentos de genética para diagnósticos coletivos de vulnerabilidade
em nível molecular.

CONCEITOS BÁSICOS

• Saúde é o estado de completo bem estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença (OMS). Pode ser ainda definida como o
desenvolvimento pleno do potencial biológico, psíquico, social, cultural e
político.

• Doença é a alteração ou desvio do estado de equilíbrio de um indi-
víduo com o meio físico, biológico e social (MS).

•  Para compreender o processo saúde-doença é importante entender
o conceito de Sistema – que é o conjunto de elementos de tal forma relaci-
onados, que uma mudança no estado de qualquer elemento provoca mu-
dança maiores ou menores no estado dos demais componentes (Roberts,
1978). Assim, o sistema epidemiológico é o conjunto formado pelo agen-
te, pelo suscetível e pelo ambiente.

• A História Natural da Doença é a narrativa de sua instalação, evo-
lução e desfecho sem qualquer intervenção das tecnologias de saúde. Com-
preende as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente (Figu-
ra 2). O curso da doença pode seguir diversos caminhos:

• Evolução aguda, rapidamente fatal. Ex.: pneumonia por
Pneumocystis carinii.

• Evolução aguda, clinicamente evidente e com rápida recuperação na
maioria dos casos. Ex.: pneumonia por Streptococcus pneumoniae.

• Evolução sem alcançar o limiar clínico. Ex.: primoinfecção da tu-
berculose.

• Evolução crônica que progride para o óbito após longo período.
Ex.: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

• Evolução crônica com períodos assintomáticos e de exacerbações.
Ex.: asma brônquica.

Na Figura 2, desenhada segundo a concepção de Leavel & Clark,
estão representados, teoricamente, as diversas fases que constituem a histó-
ria natural da doença, bem como os níveis de aplicações de medidas que
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correspondem às etapas deste processo.
• Vigilância Epidemiológica - tem como objetivo principal coletar

dados para o desencadeamento de ações de prevenção e controle das doen-
ças, ou seja, gera informações para uma provável ação.

• Vigilância Sanitária - tem como objetivo a proteção e defesa da
saúde nas sociedades modernas que produzem e consomem inúmeros bens
e serviços, direta ou indiretamente relacionados à saúde.

• Pesquisa Epidemiológica - está baseada na coleta sistemática de
informações sobre eventos ligados ao processo saúde/doença e sua correta
interpretação. Os principais desenhos de estudos epidemiológicos serão des-
critos nos próximos capítulos.

Figura 2 - História Natural e Prevenção de Doenças (Leavel & Clark, 1976).
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PRINCIPAIS MEDIDAS (INDICADORES) EM
SAÚDE COLETIVA

A descrição e análise da situação de saúde das populações é avaliada
através de instrumentos de medidas e seus respectivos conceitos devida-
mente padronizados. São os indicadores epidemiológicos.

• Morbidade (Incidência e Prevalência)
• Incidência - refere-se à freqüência com que surgem casos novos de

uma determinada doença ou evento em uma população num intervalo de
tempo específico. Traduz a idéia da intensidade com que acontecem novas
ocorrências de um dado problema em uma determinada população.

• Prevalência - expressa o número de casos existentes de uma deter-
minada doença em uma determinada população, em um dado momento
(prevalência instantânea ou seccional) ou o total de casos novos e antigos
num determinado espaço de tempo (prevalência no período). Traduz o vo-
lume com que subsistem as doenças nas coletividades (casos registrados e
casos novos).

• Mortalidade - os coeficientes de mortalidade são definidos como
relações matemáticas entre as freqüências absolutas de óbitos e o número de
expostos ao risco de morrer. Podem ser estimados em nível geral (toda a
população considerada a partir de uma base absoluta - 100, 1000, 10.000,
etc) ou podem ser categorizados por grupos específicos (sexo, idade, causa,
etc.).

• Mortalidade Infantil - o coeficiente de mortalidade Infantil é um
dos mais utilizados dentre os coeficientes de mortalidade.

 • Letalidade - Entende-se como a probabilidade maior ou menor
que tem uma doença de provocar a morte nas pessoas afetadas.

• Endemia - é a presença constante de uma doença ou de um agente
infeccioso em determinada área geográfica.
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• Epidemia - denominação da elevação brusca, temporária e
significantemente acima do esperado para a incidência de uma determinada
doença.

• Surto - é uma ocorrência epidêmica onde todos os casos estão rela-
cionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena como vila, bairro
ou instituição.

• Risco - se refere à probabilidade de ocorrência de um evento adver-
so. As características associadas com maior risco de ficar doente são chama-
das de fatores de risco.

• Expectativa de vida - é a medida do número esperado de anos a
serem vividos, em média, pelos indivíduos.

• Anos potenciais de vida perdidos - expressa o efeito das mortes
ocorridas precocemente em relação à duração de vida esperada para uma
determinada população tomada como padrão.

TESTES DIAGNÓSTICOS

São testes que, em termos ideais, apontam de maneira inequívoca
para o diagnóstico de uma determinada doença. Um resultado positivo é
uma indicação para o tratamento da doença.

1. Relação entre um teste diagnóstico e a ocorrência de doença

TESTE DOENÇA DOENÇA
Presente Ausente

Positivo Verdadeiro Positivo Falso Positivo
(a) (b) a + b

Negativo Falso Negativo Verdadeiro Negativo
(c) (d) c + d

a + c b + d a + b + c + d

Manual Pesquisador al.PMD 23/11/2007, 09:5574



IMIP

75

2. Propriedades de um teste diagnóstico

• Sensibilidade (S) ? é a proporção de verdadeiros positivos identifi-
cados pelo teste entre todos os verdadeiros doentes. Expressa, assim, a pro-
babilidade de um teste ser positivo na presença de uma doença específica.

S = a / (a + c)

• Especificidade (E) ? é a proporção de verdadeiros negativos entre
todos os verdadeiramente sadios. Expressa a probabilidade de um teste ser
negativo na ausência de uma doença específica.

E = d / (b + d)

• Valor preditivo positivo (VPP) ? é a proporção de verdadeiros posi-
tivos entre todos os indivíduos com teste positivo. Expressa a probabilida-
de de um paciente com o teste positivo ter uma doença específica.

VPP = a / (a + b)

• Valor preditivo negativo (VPN) ? é a proporção de verdadeiros
negativos entre todos os indivíduos com teste negativo. Expressa a probabi-
lidade de um paciente com teste negativo não ter a determinada doença.

VPN = d / (c + d)

• Razão de verossimilhança (RV) - expressa quantas vezes é mais pro-
vável encontrar um teste com resultado positivo em pessoas portadoras de
determinada doença quando comparado com pessoas não doentes.

RV = Verdadeiros positivos / Falsos positivos

RV = sensibilidade / 1 – especificidade
• Acurácia - é a proporção de acertos de um teste diagnóstico, ou
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seja, a proporção entre os verdadeiros positivos e negativos em relação a
todos os resultados possíveis.

LEITURAS RECOMENDADAS

1. Coutinho ESF, Cunha GM. Conceitos básicos de epidemiologia e esta-
tística para leitura de ensaios clínicos controlados. Rev Bras Psiquiatr 2005;
27:146-51.
2. Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia Clínica - Elementos Essenci-
ais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Artmed; 2006.
3. Hennekens CH, Buring JE. Epidemiology in Medicine. 1st ed. Little:
Brown and company; 1987.
4. Medronho RA. Epidemiologia. São Paulo: Editora. Atheneu; 2004.
5. Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio
de Janeiro: Medsi; 2003.
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DA IDÉIA AO
PROJETO DE PESQUISA:

DELIMITAÇÃO E PROPOSIÇÃO
DO PROBLEMA DE PESQUISA,

ESTRUTURA DO PROJETO,
PLANEJAMENTO E

ETAPAS DA PESQUISA

Juliana de Oliveira Carneiro da Cunha
Kaline Maria Maciel de Oliveira
Maria Cynthia Braga
Alex Sandro Rolland de Souza

INTRODUÇÃO

Pesquisar é partir em busca do conhecimento. Para que possa ser cha-
mada de científica, a pesquisa deve obedecer a rigores que impõe o método
científico, sendo sua principal propriedade a reprodutibilidade.

O planejamento da pesquisa deve estar de acordo com as normas e
requisitos estabelecidos para a produção científica, garantindo a validade
dos resultados da pesquisa, possibilitando a reprodutibilidade por outros
pesquisadores e tendo como meta um projeto simples, de baixo custo e de
curta duração.

Neste texto abordam-se todas as etapas da pesquisa, desde a pergunta
até o planejamento.
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QUESTÃO DE PESQUISA

Pesquisar é resolver problemas. Então, como encontrar um pro-
blema de pesquisa?

Para detectar problemas, é necessário se rever à realidade. Por isso é
importante o domínio da literatura publicada em uma determinada área de
estudo, como também a participação em congressos e relações com especi-
alistas da área para discussão dos últimos avanços. No entanto, não há leitu-
ra que substitua a experiência pessoal na tomada de decisões na pesquisa
clínica. Logo, a escolha de um mentor experiente é a decisão mais impor-
tante que um investigador iniciante deve tomar.

Uma atitude cética sobre idéias correntes e o pensamento crítico so-
bre a prática clínica na observação cuidadosa de pacientes podem gerar boas
questões de pesquisa. Como também a atividade de docência é uma exce-
lente fonte de inspiração. A criatividade tem papel importante na proposi-
ção de novas respostas para questões antigas, assim como a persistência para
retornar a um problema complicado até alcançar uma resolução que satisfa-
ça.

Algumas idéias surgem durante conversas informais, como almoços
com colaboradores e outras surgem em sessões de brainstorming.

1. Características de uma boa questão de pesquisa

Uma boa questão de pesquisa deve ser Factível, Interessante, Nova
(inovadora), Ética e Relevante (FINER).

• Factível - é fundamental conhecer desde o início os limites e proble-
mas práticos de se estudar uma questão, como número de sujeitos, domí-
nio técnico, tempo e custos envolvidos, além do escopo.

• Interessante - a questão da pesquisa deve ser interessante para se
conseguir suporte financeiro e pertinente ao pesquisador, para ajudá-lo na
construção de sua carreira e poder lhe trazer uma verdade sobre um assunto
que lhe seja de interesse. Porém, é importante confirmar o interesse sobre
uma questão para a comunidade científica e para os financiadores.
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• Nova - a questão de pesquisa não precisa ser totalmente original, ela
pode questionar uma informação anterior, verificar se os achados em uma
população se aplicam a outra ou se o avanço das medições pode esclarecer a
relação entre fatores de riscos conhecidos e a doença.

• Ética - se existir incerteza sobre se um estudo oferece riscos físicos
ou invasão de privacidade inaceitável, deve-se discutir com o Comitê de
Ética em Pesquisa.

• Relevante - é a mais importante característica de uma questão de
pesquisa.  Devendo-se ponderar se os desfechos da questão, poderão trazer
avanços para o conhecimento científico.

DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA

Quando resolvemos problemas, planejamos a abordagem, identifi-
cando os componentes e formulando os passos para resolver cada um des-
tes, ou seja, utilizamos uma estratégia. Assim, sabe-se que é possível identi-
ficar estratégias que permitam chegar mais rapidamente aos resultados dese-
jados. Desta forma, discutiremos como escolher a melhor estratégia para
que se possa responder a pergunta da pesquisa, que será descrita como for-
ma de um projeto.

• Primeiro passo - Seleção do tema - atenção, não escolha temas tão
gerais que se tornem inabordáveis.

• Segundo passo - Formulação do problema - ao se formular um
problema, o pesquisador se depara com um conjunto e de interrogações,
como: Que dados vai se coletar?  Quais os métodos que vão ser utilizados?
Como serão analisados?  Qual é exatamente a questão? Quais são os concei-
tos e variáveis a serem estudadas?  Terá esta pesquisa uma contribuição im-
portante para alguém e por quê? Quais as possíveis dificuldades a serem
enfrentadas?

• Terceiro passo - Resolução do problema - a conclusão da pesquisa
tem como função dar resposta concisa ao problema. Tem-se alguns requisi-
tos para a resolução de um problema, como entender o problema, selecio-
nar a informação e definir um enfoque para se resolver esse problema.
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DO PROBLEMA AO PROJETO

Um projeto é um instrumento para se avançar até um objetivo, que
oferece ferramentas para se chegar a um resultado e que combina diferentes
fatores que influem na pesquisa. Esses principais fatores são a motivação
pela viagem (problema), o lugar de onde se parte (estado de conhecimen-
to), a escolha do caminho a ser seguido (método), a luz que iluminará nos-
sos caminhos (teoria), as ferramentas a serem utilizadas (técnicas), a veloci-
dade de acordo com os recursos disponíveis (operacionalização) e o local
aonde se quer chegar (objetivos e resultados).

Um projeto adequadamente estruturado permite ao pesquisador uti-
lizar com eficiência tempo, recurso e esforços. E embora não exista um
modelo único para formular um projeto, há componentes que não podem
ser omitidos. Desta forma, a estrutura do projeto científico utilizada pela
pós-graduação do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP)
e que deve ser a “base” para a elaboração de todos os projetos de pesquisas
do IMIP encontra-se descrita no capítulo 2.

PLANEJAR A PESQUISA

A pesquisa científica divide-se em três etapas fundamentais e
seqüenciais: o planejamento; a execução; e a divulgação. Desta forma, pla-
nejar a pesquisa é um extenso processo de previsão, que vai da pergunta de
investigação até a divulgação dos resultados da pesquisa. Cada etapa deverá
iniciar e terminar antes do início da seguinte e corresponde a um documen-
to com finalidade diversa. No final da etapa de planejamento dever-se ter
elaborado o Projeto de Pesquisa, da etapa de execução, o Relatório Final da
Pesquisa, e da etapa de divulgação, o Artigo Original.

1. O Planejamento

O planejamento da pesquisa é o processo utilizado para produzir re-
sultados de boa qualidade e resulta na elaboração do projeto. A principal
razão para se fazer o planejamento é evitar fatores de confusão (vieses). Pode
ser subdividido nos seguintes componentes:
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• Formulação da pergunta de investigação - descrita inicialmente, é
um processo criativo, que inicia com a dúvida (gerada pela curiosidade,
iniciativa, disposição e raciocínio lógico), passa pela idéia “brilhante”, pro-
cura formular a pergunta de investigação e gera uma hipótese para explicá-la
(Figura 1). Etapa fundamental da pesquisa, pois define e delimita o proble-
ma a ser estudado, fornecendo ao pesquisador o elemento principal para
estabelecer o objetivo da pesquisa.

Dúvida Idéia Pergunta Hipótese

Figura 1 - A formulção da pergunta

• Plano de intenção - é um resumo (dinâmico) da pesquisa que se
pretende iniciar. Redigido em folha única, deve ter a extensão máxima de
450 palavras e permite-nos organizar as idéias para procurar o(s) orientador(es)
e discutir o início da pesquisa.

• Revisão da literatura - tem por finalidade definir se a idéia inicial é
viável do ponto de vista teórico. Faz-se o mapeamento teórico do estado
atual do conhecimento sobre o tema para a tomada de decisões. A pesquisa
bibliográfica deve debruçar-se sobre as referências primárias.

• Identificação de instrumentos e procedimentos - decide se a idéia é
viável do ponto de vista prático.

• Projeto de pesquisa - é um plano detalhado de um estudo, o docu-
mento final e síntese do processo de planejamento. Documento no qual
está à pergunta da investigação, a justificativa da pesquisa, a situação atual
do conhecimento sobre o assunto, o método de como chegar à resposta da
pergunta original e ainda instrumentos operacionais, para a gestão da pes-
quisa, como o cronograma e orçamento (Capítulo 2). É um documento
essencial, para se garantir a validade dos resultados e a possibilidade de
reprodutibilidade imposta pelo método científico. É necessário para se ob-
ter a autorização do Comitê de Ética e o financiamento para a pesquisa.
Também é um instrumento de controle, tanto para o pesquisador como

CAPÍTULO 10

Manual Pesquisador al.PMD 23/11/2007, 09:5581



MANUAL DO PESQUISADOR

82

para o tutor, financiadores ou diretores de grupos de pesquisas. Um projeto
adequadamente estruturado permite ao pesquisador empregar com eficiên-
cia tempo e esforços. Elaborar um projeto é um processo trabalhoso que
está dependente da experiência e do domínio que o investigador tiver sobre
o tema. Duração em torno de 3 meses. É importante lembrar que: “Quanto
menos tempo se disponha para desenvolver a pesquisa, mais tempo convém
investir na formulação do projeto”.

• Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa - nenhuma investiga-
ção científica envolvendo seres humanos deve ser iniciada sem a autorização
prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde – Apêndice 1).

• Submissão a órgãos financiadores - as principais fontes de financia-
mento à pesquisa são: o Governo; instituições privadas sem fins lucrativos,
como as fundações ou associações profissionais; a indústria farmacêutica e
de equipamentos médicos; e instituições universitárias. Conseguir financia-
mento de uma destas fontes envolve um processo complexo, competitivo
que favorece investigadores com experiência e persistência. O tempo neces-
sário para conseguir financiamento pode levar alguns meses.

2. A Execução

É o processo utilizado para produzir resultados de boa qualidade que
resultam da execução de tudo que está previsto no projeto de pesquisa. Esta
etapa tem por objetivo realizar a pesquisa e integra as seguintes atividades:

• Pesquisa Piloto - é a execução da pesquisa com uma pequena parte
de sua amostra com os objetivos de treinar pessoal e validar os instrumentos
e procedimentos que serão utilizados. Antecede à coleta de dados e tem um
tempo médio de um mês.

• Coleta de dados - é o processo que se inicia no recrutamento dos
sujeitos da pesquisa e finaliza com o preenchimento do instrumento de
coleta de dados. Apresenta um tempo médio de 6 a 7 meses.

• Armazenamento dos dados - é feito paralelamente à coleta de da-
dos. Nesta etapa, controla-se a qualidade dos dados e arquiva-se em planilhas
eletrônicas.
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• Tabulação dos dados - é o processo de apuração e seleção dos dados,
podendo ser feita de duas formas: apresentação tabular e gráfica. Tempo
médio de um mês.

• Análise dos dados - faz-se a análise estatística dos dados e a apresen-
tação dos resultados. Tempo médio de um a dois meses.

• Interpretação dos dados - tenta-se evidenciar relações entre os fenô-
menos e fatores estudados e procura-se dar um significado mais amplo às
respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Dura em torno de dois a
três meses.

• Relatório final - é o documento síntese dos resultados da pesquisa,
decorre em paralelo com as últimas três atividades, dura em torno de 4 a 5
meses.

3. A Divulgação

Etapa importante para tornar público o resultado da pesquisa, com-
preende dois itens:

• Apresentação pública - prepara-se a apresentação dos resultados da
pesquisa, que pode ser oral ou através de pôster. Sua preparação dura em
torno de um mês.

• Artigo original - elaboram-se artigos originais para publicação em
revistas de investigação. Duração em torno de um a dois meses.

O PLANO DE TRABALHO (CRONOGRAMA)

O cronograma é um instrumento que nos permite prever a alocação
do tempo para as diferentes atividades em função dos recursos disponíveis.
Possibilita também acompanhar e avaliar a velocidade de avanço dos traba-
lhos. No capítulo 2 encontra-se um exemplo de como elaborar um
cronograma de pesquisa.

LISTA DE NECESSIDADES (ORÇAMENTO)
Nesta etapa devem-se estimar os gastos com pessoas, exames, viagens

e tudo o que for utilizado na pesquisa. Não se devem esquecer detalhes

CAPÍTULO 10
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silenciosos, como a ocupação do espaço físico (energia, telefones, equipa-
mentos de secretariado, etc.) e horas de trabalho dos diferentes técnicos e
investigadores (Quadro 1). Uma listagem exaustiva permite confirmar se as
instituições vão suportar os custos da pesquisa e ajuda na solicitação de
financiamento.

O tipo de formulário para a elaboração do orçamento é diferente de
acordo com a agência de fomento à pesquisa. No entanto é preciso que este
indique os recursos que vão ser utilizados, fontes e destinação. Uma justifi-
cativa do orçamento é obrigatória.

Manual Pesquisador al.PMD 23/11/2007, 09:5584



IMIP

85

Quadro 2 - Exemplo de um orçamento.

CAPÍTULO 10
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CAPÍTULO 11

DESENHOS DE ESTUDOS

Karla da Silva Ramos
Pollyanna Patriota Siqueira
Ana Rodrigues Falbo
Alex Sandro Rolland de Souza

INTRODUÇÃO

Duas questões fundamentais antecedem a escolha ou definição do
desenho do estudo: a pergunta da pesquisa e os objetivos do estudo. Para
que a pesquisa tenha qualidade é necessário observar se o estudo a ser reali-
zado é:

• Factível - devem-se conhecer os limites e problemas práticos de
uma questão, desde o início para que possa ser avaliada até a possibilidade
de execução.

• Interessante - aumenta a motivação que cresce a cada fase do estudo
intensificando os esforços, facilitando a superação dos obstáculos e das even-
tuais frustrações.

• Ético
• Inovador - um estudo que apenas reitera o que já foi constituído

não vale os recursos e esforços despendidos.
• Relevante - que possa trazer avanços para o conhecimento científi-

co, direcionar pesquisas futuras ou ainda influenciar as políticas de saúde
pública e o manejo clínico (Hulley et al., 2003).
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Desenho de Estudo

É utilizado para descrever a combinação das atitudes pelas quais
os grupos de estudos são formados e o período no qual as variáveis serão
medidas ou aferidas. Assim, um desenho de estudo é o plano e estrutura do
trabalho de investigação que tem como objetivo responder a uma questão
científica. O conceito de desenho de estudo envolve a identificação do tipo
de abordagem metodológica que se utiliza para responder a uma determi-
nada questão, implicando, assim, a definição de certas características básicas
do estudo, como seja a população e a amostra a serem estudadas, a unidade
de análise, a existência ou não de intervenção direta sobre a exposição, a
existência e tipo de seguimento dos indivíduos, entre outras. A escolha das
variáveis é de suma importância, pois estas, é que representam os fenôme-
nos de interesse. Os principais desenhos de estudos serão descritos no decor-
rer deste capítulo e estão sumarizados no quadro 1.

Quadro 1 - Classificação dos principais desenhos de estudos.

Manual Pesquisador al.PMD 23/11/2007, 09:5588



IMIP

89

Com relação a observação realizada pelo pesquisador os estudos po-
dem ser classificados como:

• Estudo observacional - o pesquisador desempenha papel passivo na
observação dos eventos que ocorrem com os sujeitos, ou seja, apenas obser-
va os fenômenos que estão acontecendo e estuda esse processo.

• Estudo experimental - o pesquisador aplica uma intervenção e exa-
mina seus efeitos, como nos ensaios clínicos. Nestes estudos, suas condi-
ções são especificadas pelo pesquisador, como por exemplo, seleção de gru-
pos de tratamento, natureza da intervenção, manejo no acompanhamento
dos participantes e aferição dos desfechos.

Em relação à aferição da exposição (evento que exerce uma ação no
processo que está sendo estudado) e do desfecho (evento selecionado para o
estudo e cuja ocorrência poderá estar relacionada com a exposição), os dese-
nhos de um estudo podem ser considerados sob três aspectos, direção, perí-
odo e seleção.

1. Direção

• Olhando para frente (prospectivo)
Os sujeitos são selecionados pela exposição, onde são formados os

subgrupos para comparação de expostos e não-expostos. Esses grupos serão
seguidos por um determinado período de tempo para se observar aqueles
indivíduos que apresentarão o desfecho. Se existe uma relação causal entre a
exposição e o desfecho, é de se esperar que a exposição seja mais
freqüentemente encontrada no grupo que apresentou o desfecho. Para que
esse resultado seja válido tem-se que contemplar certos pressupostos, como
o tamanho adequado da amostra estudada, a não ocorrência de vieses, afas-
tar o papel do acaso, aplicar testes estatísticos, etc.

• olhando para trás (retrospectivo)
Os sujeitos são selecionados pela presença do desfecho (doença), for-

mando-se os subgrupos de doentes e não-doentes e se olha para o passado
desses indivíduos, identificando-se quem sofreu a exposição.

• Misto (transversal): a exposição e o desfecho são avaliados juntos
num mesmo ponto no tempo. No momento do estudo, quando os sujei-

CAPÍTULO 11
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tos estão sendo avaliados a exposição e o desfecho já ocorreram e são aferi-
dos num mesmo momento. Não existe período de seguimento ou obser-
vação e não há como definir com exatidão a seqüência temporal dos even-
tos estudados.

2. Seleção da Amostra

Pode ser realizada pela exposição ou pelo desfecho.

3. Período de aferição da exposição e do desfecho

É o tempo atual de realização do estudo.

• Histórico - ambos (exposição/desfecho) ocorrem antes do estudo.
• Simultâneo - significa que a exposição/desfecho ocorre no mesmo

período do estudo.
• Tempo misto engloba o histórico e o simultâneo.

ESTUDO DE CASOS

1. Relato de Caso

• Os relatos de caso são narrações descritivas detalhadas de um ou
mais casos.

• É uma forma importante de apresentar casos novos ou raros ou
ainda associações de doenças à comunidade científica.

• 20% a 30% dos artigos originais publicados em revistas são estudos
de 10 ou menos casos.

• Eles são praticamente o único meio de descrever eventos clínicos
raros.

• São fontes ricas de idéias (hipóteses) sobre a apresentação, risco,
prognóstico e tratamento de doenças, por apresentarem eventos não usuais.

• Baseado nestes relatos originam-se estudos mais detalhados.
• Servem para elucidar os mecanismos de doenças e tratamentos, a
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partir da comunicação de estudos clínicos e laboratoriais altamente detalha-
dos e metodologicamente sofisticados de um cliente ou de um grupo pe-
queno de clientes.

• Representam a ponte entre a pesquisa laboratorial e a pesquisa clínica.
• Raramente podem ser usados para testar hipóteses, pois, não possu-

em número suficiente para atender aos parâmetros do cálculo do tamanho
da amostra e não há grupo de comparação.

2. Série de Casos

• Uma série de casos é um estudo de um grupo maior de clientes (por
exemplo, 10 ou mais) com uma doença particular, isto é, devem ser simila-
res para que as conclusões sejam significativas.

• Permite ao investigador avaliar a participação do acaso, por meio da
aplicação de alguns testes estatísticos.

• É uma maneira bastante comum de delinear o quadro clínico de
uma doença e serve bem a esse propósito.

• Sofre pela ausência de um grupo de comparação.
• As suas informações são adquiridas ao longo do tempo.
• Com freqüência olham para trás no tempo, o que restringe seu

valor como meio de estudar relações prognósticas ou de causa e efeito.
• Descrevem as manifestações clínicas da doença e seus tratamentos

em um grupo de clientes constituído em um ponto no tempo.

ESTUDOS TRANSVERSAIS

1. Estrutura

Nos estudos transversais todas as medições são feitas num único
"momento", não existindo, portanto, período de seguimento dos indiví-
duos. São apropriados para descrever características das populações no que
diz respeito a determinadas variáveis e os seus padrões de distribuição. Po-
dem, também, ser utilizados para descrever associações entre as variáveis.

CAPÍTULO 11
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2. Aplicações

• Determinar um "diagnóstico rápido" da relação exposição-doença
na saúde de uma população em um determinado momento.

• Inquéritos de morbidade.

3. Vantagens

• A maior vantagem dos estudos transversais sobre os estudos de coorte
deve-se a prontidão com que se podem tirar conclusões e a não existência de
um período de seguimento.

• Mais rápidos, mais baratos, mais fáceis em termos logísticos e não
sensíveis a problemas, como as perdas de seguimento e outras características
dos estudos longitudinais.

• Esse é o único estudo capaz de calcular a prevalência das doenças e
dos fatores de risco.

• São também estudos adequados à análise de redes de causalidade.
• Os estudos transversais podem ser tidos como a primeira etapa de

um estudo de coorte ou ensaio clínico sem grandes custos adicionais.

4. Desvantagens

• A maior desvantagem dos estudos transversais é a impossibilidade
de estabelecer relações causais por não provarem a existência de uma se-
qüência temporal entre exposição ao fator e o subseqüente desenvolvimen-
to da doença.

• São pouco práticos no estudo de doenças raras, uma vez que estas
obrigam à seleção de amostras muito numerosas.

• O fato de nos estudos transversais só se poder medir a prevalência,
e não a incidência torna limitada a informação produzida por este tipo de
estudos no que respeita à história natural das doenças e ao seu prognóstico.

•  São susceptíveis aos chamados vieses de prevalência/incidência que
acontecem quando os efeitos de determinados fatores relacionados com a
duração da doença são confundidos com um efeito na ocorrência da doença.
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COORTE

•  O termo Coorte vem do latim cohorte e designava originalmente
as unidades de combate das legiões dos antigos romanos, identificadas nos
campos de batalha pelo uniforme padronizado. Hoje o termo é utilizado
para designar grupos homogêneos da população.

• Estudo realizado com a criação de dois grupos de indivíduos, os
expostos ao fator de risco em estudo e os não expostos.

• São observados ao longo do tempo para verificar em quais ocorre o
desfecho (ou doença). Assim, é possível comparar os dois grupos e determi-
nar diretamente o risco que a exposição leva ao desfecho.

1. Aplicações

• Estudos de Coorte são os únicos capazes de abordar hipóteses
etiológicas produzindo medidas de incidência, e por seguinte, medidas di-
retas de risco.

• Bem utilizados para averiguar associação causal de exposições - des-
fechos que não poderiam ser feitas em estudos experimentais (riscos do
tabagismo, obesidade, radiações, etc.).

2. Vantagens

• Produz medidas diretas de risco.
• Possibilidade de análise de vários desfechos.
• Simplicidade de desenho.
• Ausência de problemas éticos dos estudos experimentais.
• Facilidade de análise.

3. Limitações

• Sujeito a um maior número de vieses ou erros sistemáticos que os
estudos experimentais.

CAPÍTULO 11
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• Se a doença for pouco freqüente necessita que um grande número
de indivíduos seja seguido por longos períodos.

• Alto custo, pouco eficaz, especialmente para desfechos raros.
• Exige testes sensíveis e específicos para excluir com certeza, a doen-

ça, em todos os indivíduos.
• Exige tempo suficientemente longo para permitir que o risco ine-

rente á exposição se manifeste.

ESTUDOS DE CASOS E CONTROLES

1. Estrutura

No estudo de casos e controles é, inicialmente, selecionado um gru-
po de indivíduos, os casos, que têm o resultado que se pretende estudar,
geralmente uma doença, e um grupo de indivíduos que não o têm, os con-
troles. A seleção dos controles deve, na medida do possível, ser feita com o
objetivo de obter uma amostra comparável com os casos, isto é, que per-
tençam à mesma população de base, para a qual será, depois, feita a genera-
lização das conclusões.

2. Aplicações

Estudo de causas de doenças ou agravos, principalmente doenças ra-
ras ou de período de latência longos (não possíveis de serem investigados
por estudos de coorte ou ensaios clínicos).

3. Vantagens

• Os estudos de casos e controles permitem estudar doenças raras, já
que, não dependem da ocorrência natural da doença, mas sim da identifica-
ção dos casos e da sua posterior comparação com um grupo de controles.
Por outro lado, e devido ao seu caráter retrospectivo, este tipo de estudo
permite estudar uma enorme quantidade de fatores que se suspeite estejam
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relacionados com a doença em causa, à custa de um modesto aumento dos
custos do estudo.

• É um tipo de estudo muito mais barato, mais fácil em termos
logísticos e que permite tirar conclusões mais rápidas do que os estudos de
coorte.

4. Desvantagens

• Não permitem estabelecer uma seqüência temporal entre a exposi-
ção e a doença, isto é, não se pode ter a certeza sobre qual dos dois, exposi-
ção ou doença, surgiu primeiro, e nem se é a exposição a causar a doença ou
se a doença a causar a exposição.

• Não há como estimar diretamente a incidência ou prevalência da
doença, nem o risco atribuível ou excesso de risco.

• Só é possível estudar uma única doença (uma vez que o critério de
escolha das amostras é precisamente a presença ou não da doença a ser estu-
dada), apesar de se poder pesquisar a sua relação com as várias exposições.

• As mais importantes limitações deste tipo de estudos, em termos
práticos, prendem-se com a existência de vieses de seleção, que surgem tan-
to na seleção dos casos como na dos controles e vieses na medição das vari-
áveis em estudo.
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CAPÍTULO 12

ENSAIO CLÍNICO

Edvaldo da Silva Souza

DEFINIÇÃO

A pesquisa clínica, também denominada ensaio ou estudo clínico,
pode ser definida como 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(s) produto(s) em investigação, com o objetivo de averi-
guar sua segurança e/ou eficácia (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e Agência Regulatória de Medicamentos da União Européia -
EMEA).1

IMPORTÂNCIA

Devido à melhoria da qualidade de vida das populações e ao fortale-
cimento da medicina e da indústria biotecnológica e farmacêutica, a pesqui-
sa clínica se reveste de importância adicional nos dias atuais, propiciando
informações que podem dar suporte a políticas públicas e trazer soluções
para problemas atuais de saúde, como câncer, saúde mental, doenças
cardiovasculares, doenças infecciosas e condições prevalentes na infância.2

QUESTÕES ÉTICAS E LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

Devido ao caráter experimental e de envolver seres humanos, a pes-
quisa clínica se reveste de aspectos peculiares em relação à ética em pesquisa.
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Para isto, existe legislação específica nacional e internacional para a realiza-
ção de pesquisa clínica além das Diretrizes e Normas de Pesquisa envolven-
do Seres Humanos.3 No caso de ensaios clínicos com medicamentos, se
torna necessário, aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e, em no caso de
medicamentos novos, a aprovação da ANVISA.4

Quanto as documentação e normas exigidas, pode-se destacar a Por-
taria no 911, de 12 de setembro de 1998 da ANVISA, e a Resolução no 251,
de 07 de agosto de 1997 do Conselho Nacional de Saúde, que aprova a
relação de documentos necessários e as normas para realização de Pesquisa
Clínica com Fármacos, Medicamentos, Vacinas e Testes Diagnósticos No-
vos.5,6 Além das recomendações do Guia de Boas Práticas Clínicas em En-
saios com Produtos Farmacêuticos da Organização Mundial de Saúde que
devem ser seguidas por todos interessados em desenvolverem estudos clíni-
cos.7

CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS CLÍNICOS

Os ensaios clínicos são estudos experimentais prospectivos com hu-
manos desenhados para responder questões específicas sobre determinadas
intervenções (drogas, tratamentos e instrumentos). São estudos controla-
dos envolvendo seres humanos e desenhados para avaliar prospectivamente
a segurança e eficácia de uma intervenção.

Apresenta como principal vantagem a capacidade de poder demons-
trar casualidade, fruto da alocação aleatória dos sujeitos (eliminam variáveis
confundidoras pré-randomização) e do cegamento de sujeitos e pesquisa-
dores (eliminam variáveis confundidoras pós-randomização). Por outro lado,
apresentam como desvantagem o fato de serem caros, requerem muito tem-
po e de exporem os sujeitos da pesquisa a potenciais danos.8

TIPOS DE PESQUISA CLÍNICA

Os estudos clínicos podem ser classificados em diferentes tipos:
• Ensaios terapêuticos - envolvem tratamentos novos (experimen-
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tais), nova combinação de drogas ou procedimentos;
• Ensaios de prevenção - envolvem a estratégia de se evitar doença ou

sua recorrência e pode incluir drogas, vacinas, dietas e mudanças em estilo
de vida;

• Ensaios diagnósticos - envolvem teste e procedimentos melhores
para o diagnóstico de uma doença ou condição;

• Ensaios de triagem - envolvem a testagem de melhor modo de
detectar determinadas doenças ou condições;

• Ensaios de qualidade de vida - envolvem modos de se incrementar
o conforto e a qualidade de vida de indivíduos com doença crônica.9

FASES DA PESQUISA CLÍNICA

A realização de uma pesquisa clínica requer que as etapas anteriores
tenham mostrado evidência de segurança e benefício da intervenção em
estudo. Estas etapas podem ser classificadas em fases:

• Fase Pré-clínica - envolvem testes em laboratório, geralmente com
animais ou procedimentos in vitro;

• Fase I - primeira etapa envolvendo seres humanos, geralmente en-
volvem pequeno número de voluntários sadios (20-80). São ensaios de far-
macologia clínica e toxicidade, voltados mais para avaliar segurança (efeitos
adversos) do que eficácia;

• Fase II - trata-se de um estudo terapêutico piloto envolvendo paci-
entes (100-200) para avaliar a eficácia e determinar efeitos adversos e riscos
a curto prazo;

• Fase III - são estudos expandidos após evidências de fase II sugerin-
do eficácia para se obter informação adicional sobre eficácia e segurança.
Geralmente são multicêntricos e internacionais (mínimo 800 sujeitos) e
com grupo controle (não intervenção/placebo);

• Fase IV - estudos após a aprovação do produto para comercialização.
Estes estudos têm como objetivo: detectar reações adversas pouco freqüen-
tes ou não esperadas e comparação com produtos similares.1,10
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DESENHO E ETAPAS DE UMA PESQUISA
 CLÍNICA

Para se realizar uma pesquisa clínica, o pesquisador deve seleci-
onar uma amostra da população de estudo, medir as variáveis basais preditoras
para desfecho e, às vezes também a variável de desfecho ainda no início do
estudo, randomizar os participantes, aplicar intervenções, acompanhar a
coorte, medir as variáveis de desfecho e, por fim, analisar os resultados (Fi-
gura 1).8

Figura 1 - Modelo de Ensaio Clínico.
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ENUNCIADO CONSORT

O enunciado CONSORT (Consolidated Standards of Reporting
Trials) foi elaborado com intuito de melhorar os relatos de ensaios clínicos
randomizados na literatura, ajudar ao leitor a compreensão de como o en-
saio foi conduzido e avaliar a validade dos resultados encontrados. O
CONSORT propõe uma lista de checagem e um diagrama de fluxo para
auxiliar os autores na elaboração dos artigos (Ver Modelo no capítulo de
Roteiro para Elaboração de Projetos de Pesquisa).

Recomenda-se a leitura e o uso destes instrumentos ainda na fase de
planejamento, ao se decidir pela realização de uma pesquisa clínica, e na
leitura crítica de ensaios clínicos randomizados controlados.11
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ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
DE DADOS, CONCEITO

DE NORMALIDADE
E TESTES ESTATÍSTICOS

Alex Sandro Rolland de Souza
Eduardo Victor de Paula Baptista
José Natal Figueiroa
José Eulálio Cabral Filho

INTRODUÇÃO

O homem traz consigo a idéia de probabilidade ou de “chance” desde a
antiguidade com seus jogos de apostas. No entanto, até o século XVI, os
grandes pensadores negavam a idéia de “chance” nos fenômenos naturais. Sendo,
o mistério da “chance”, explicado como uma deficiência do nosso conheci-
mento, que limitado pela inteligência, era incapaz de apreender todas as causas
de ocorrência dos eventos e suas possíveis interações simultâneas.

A palavra estatística é derivada de “Staat”, que significa Estado (con-
junto dos poderes políticos de uma nação), que por sua vez vem do latim
“Status” (estudo do estado).

Atualmente a estatística é definida como sendo a ciência que tem por
objetivo orientar o estudo científico desde a sua coleta dos dados, até a sua
síntese, organização, descrição, análise e interpretação dos resultados (Figura
1). A bioestatística é a aplicação dos métodos estatísticos para solucionar
problemas biológicos, como identificar fatores de risco para determinados
agravos à saúde, determinar prevalência e incidência de determinadas doen-
ças, etc.

CAPÍTULO 13
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Na estatística, são identificadas duas grandes áreas: a estatística descri-
tiva, que envolve o resumo e a apresentação dos dados; e a estatística analí-
tica, que envolve a análise e a interpretação dos dados (Figura 2). Para isso a
descrição das variáveis é de grande importância.

Figura 1 - Seqüência para o estudo estatístico de uma pesquisa científica.

Figura 2 - Áreas da Estatística e os desenhos de estudos.

CONCEITOS BÁSICOS

1. Dados

São informações (numéricas ou não) obtidas de uma unidade experi-
mental (indivíduos, animais ou plantas, submetidos a uma situação de ex-
perimento controlado, ou seja, o pesquisador interfere no processo) ou de
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observação (o pesquisador se limita a registrar o que ocorre, sem interferir
no processo).

Desta forma, imaginem que, ao estudar a freqüência do número de
filhos (variável quantitativa ou numérica discreta) de 10 mães que se inter-
naram na enfermaria de gestação de alto risco do IMIP em um determina-
do período, um pesquisador obtenha os seguintes números de filhos – da-
dos (Tabela 1).

Tabela 1 - Dados desorganizados de um estudo.

2. População

É todo o conjunto de unidades experimentais (ou observacionais)
que apresenta uma ou mais características em comum. Ex: a população de
gestantes internadas na enfermaria de alto risco do IMIP (Figura 3).

3. Amostra

É uma fração da população, devendo apresentar as mesmas caracterís-
ticas da população de origem, para que seja uma amostra “representativa” da
mesma. Para que os resultados obtidos no estudo sejam generalizados para
a população, deve-se calcular o número de indivíduos a serem selecionados,
assim como a técnica de seleção dos indivíduos (Figura 3).

Figura 3 - Representação esquemática de população (p) e amostra (a).

CAPÍTULO 13

1 2 2 1 6

5 5 5 1 8
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4. Variáveis

As características observadas nos sujeitos de uma determinada pes-
quisa podem ser constantes ou variáveis. As características constantes são
àquelas que se apresentam de forma igual a todos os sujeitos da pesquisa,
identificando-os como um grupo. As variáveis são as características que
podem variar de um indivíduo para outro. A idade, o índice de massa
corpórea, a escolaridade, o nível de colesterol, a pressão arterial e o estado
civil são exemplos de características variáveis.

4.1.  Tipos de variáveis

Quanto à natureza, as variáveis podem ser classificadas em:

• Variáveis quantitativas (ou numéricas) - são aquelas cujos dados são
valores numéricos que expressam quantidades, ou seja, sempre de mesma
natureza, diferindo apenas em magnitude (ex: a idade, o nível colesterol e a
pressão arterial). Elas podem ser divididas em: discretas, onde os dados so-
mente podem apresentar valores em números inteiros (ex: número de fi-
lhos nascidos vivos e número de partos); e contínuas, onde não existem
limites para a diferença entre dois valores distintos (ex: peso, altura, volume
e temperatura).

• Variáveis qualitativas (ou categóricas) - são variáveis cujas manifes-
tações (ocorrências ou realizações) apresentam diferenças de natureza não-
numérica, ou seja, são qualitativamente distintas (ex: gênero, estado civil,
credo religioso, nacionalidade e tipo de sangue). Podem-se ser divididas em:
nominais, onde se diferencia uma categoria da outra somente por meio de
sua denominação, sendo uma escala classificatória, sem ordenação entre elas;
e ordinais, onde se encontra uma ordenação (ex: estágio de câncer de mama,
Estágio I < Estágio II < Estágio III < Estágio IV e escolaridade, analfabeta <
primeiro grau < segundo grau). Podem ser ainda dicotômicas ou
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policotômicas. Ex: gênero - dicotômicas (masculino e feminino); e estado
civil - policotômicas (solteira, casada, união consensual e divorciada).

ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DOS DADOS

Banco de dados é uma coleção de realizações ou observações sobre as
variáveis mensuradas numa pesquisa (síntese dos dados). O formato mais
utilizado de um banco de dados é aquele em que as observações são dispos-
tas em linhas e colunas (Tabela 2).

Tabela 2 - Banco de dados de um estudo hipotético em gestantes de alto risco do IMIP.

Após a confecção do seu banco de dados, o pesquisador precisa orga-
nizar e apresentar seus dados coletados para que sejam os mais compreensí-
veis possíveis, através de tabelas ou gráficos.

1. Tabelas

CAPÍTULO 13

N Idade Materna N. Gestações Sexo do RN

1 20 1 Masculino

2 15 2 Feminino

3 31 2 Feminino

4 30 1 Masculino

5 15 6 Feminino

6 17 5 Masculino

7 24 5 Feminino

8 25 5 Feminino

9 28 1 Feminino

10 29 8 Masculino
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Os elementos constituintes de uma tabela são: o título, onde especi-
fica as variáveis observadas, o local e a época em que os dados foram
coletados; o cabeçalho, que vem logo após o título, e identifica o conteúdo
das colunas; a coluna indicadora, onde especifica o conteúdo das linhas; e o
corpo, que é o conjunto de linhas e colunas que contém as informações
obtidas. Além dos elementos complementares que são as fontes, onde iden-
tifica a entidade responsável pelo fornecimento ou elaboração dos dados e
as chamadas que são as informações de natureza específica sobre determina-
da parte da tabela, com a finalidade de conceituar ou esclarecer dados (Figu-
ra 3). Ressalta-se que a maneira como essas distribuições de freqüências serão
obtidas irá depender do tipo de variável estudada.

1.1. Grupamento simples por intervalos de classes

Podem-se utilizar tabelas por grupamento simples, para distribuir fre-
qüências de variáveis quantitativas (ou numéricas) discretas (ex: número de
filhos e número de partos), variáveis qualitativas (ou categóricas) nominais
(ex: gênero e estado civil) e variáveis qualitativas (ou categóricas) ordinais
(ex: escolaridade).

Tabela 3 - Distribuição de freqüência do número de filhos das mães internadas na enfermaria
de gestação de alto risco do IMIP, no período de janeiro a junho/2005.
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Assim, a partir dos dados da tabela 1, o pesquisador deseja obter
quantas mães possuem apenas um filho, o percentual com que isso ocorre,
quantas mães possuem quatro filhos ou menos e qual o percentual com que
isso ocorre.

As tabelas de grupamento simples mostram os valores obtidos e o
número de vezes que cada valor foi observado. Para isso, o pesquisador
deverá organizar uma tabela (Tabela 3), listando os valores por ordem cres-
cente. Costuma-se chamar de ÷ esses valores, ou seja, os valores da variável
quantitativa discreta em estudo (número de filhos). O total obtido de cada
valor de ÷ é denominado freqüência absoluta simples, sendo indicada por f.
O sinal ∑ é usado para indicar “soma”.

Dividindo-se f por ∑f e que multiplicado por 100, obtém-se a fre-
qüência relativa simples (fr %). Assim, no exemplo da tabela 3, determina-
se a freqüência de mães com uma determinada quantidade de filhos.

CAPÍTULO 13

1 3 30 3 30

2 2 20 5 50

3 * 0 0 5 50

4 * 0 0 5 50

5 3 30 8 80

6 1 10 9 90

7 * 0 0 9 90

8 1 10 10 100

Total (Σ) 10 100 - -

No. de
filhos
(χ)

Freqüência
absoluta
 simples

(f )

Freqüência rela-
tiva simples

(fr %)

Freqüência
acumulada

(F)

Freqüência
acumulada

relativa
(Fr %)

* As freqüências nulas geralmente são excluídas das tabelas. Fonte: IMIP
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As freqüências absolutas e relativas simples são as mais comumente
utilizadas, porém, se o investigador desejar, a tabela pode, ainda, indicar as
freqüências acumuladas (F), as quais são obtidas somando-se a freqüência
simples (f ) da linha desejada (÷) com as freqüências simples subseqüentes.

A tabela 4 se refere à distribuição de freqüência de uma variável qua-
litativa (ou categórica). Observe que a ordem das categorias da tabela foi
montada de acordo com as freqüências decrescente de cada categoria. Entre-
tanto, quando a variável for qualitativa ordinal, dá-se preferência para cons-
truir a tabela segundo a ordem crescente das categorias, ou seja, Estádio I,
seguido de Estádio II, III e IV, independente do valor de suas freqüências.

Tabela 4 - Distribuição de freqüência do sexo dos recém-nascidos das mães internadas na
enfermaria de gestação de alto risco do IMIP, no período de janeiro a junho/2005.

No entanto, para distribuir a freqüência de uma característica que
varia muito, como é o caso da estatura, idade, peso, nível sérico de alguma
substância, etc. (variável quantitativa contínua), as tabelas dos exemplos
acima, tenderiam a ser muito extensa. Desta forma, utiliza-se tabela de
grupamento por intervalo de classe.

Cada intervalo de classe possui um extremo ou limite inferior e um
extremo ou limite superior. O sinal “|-” indica que o extremo inferior está
incluído no intervalo, mas o superior, não. Intervalos indicados por esse
sinal são denominados intervalos abertos à direita e são os mais comumente
usados (Tabela 5).

Sexo (÷) Freqüência absoluta Freqüência relativa

simples (f ) simples (fr %)

Feminino 6 60

Masculino 4 40

∑ ou soma 10 100
Fonte: IMIP
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Tabela 5 - Distribuição de freqüência da idade materna (anos) das mães internadas na enfer-
maria de gestação de alto risco do IMIP.

2. Gráficos

A representação gráfica fornece uma visão mais imediata de como se
distribuem os indivíduos nos diferentes valores da variável. Nos textos os
gráficos devem ser identificados como figuras. O título deve ser claro, para
evitar que o leitor retorne ao texto para entender a que se refere, sendo
colocado na parte inferior da figura, ao contrário da tabela que tem seu
título colocado na sua parte superior.

2.1. Histograma

O histograma é o gráfico mais utilizado para a variável quantitativa
(ou numérica) contínua. É formado por um conjunto de retângulos justa-
postos, que são construídos usando os intervalos de classes como suas bases,
e a freqüência, sua altura (Figura 4).

CAPÍTULO 13

Idade (anos) Freqüência absoluta Freqüência relativa
(÷) simples (f ) simples (fr%)

10 |- 20 3 30

20 |- 30 5 50

30 |- 40 2 20

Total (∑) 10 100
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Figura 4 - Histograma da Idade Materna das gestantes internadas na enfermaria de alto risco
do IMIP.

2.2. Gráfico em barra

É a representação gráfica apropriada para variáveis quantitativas (ou
numéricas) discretas. Esse gráfico é semelhante ao histograma, diferindo
pelas freqüências para cada valor de ÷ que são representadas por barras e não
retângulos, pois inexiste uma continuidade entre os valores (Figura 5). As
variáveis categóricas também podem ser assim representadas.

Figura 5 - Número de gestações nas mulheres internadas na enfermaria de alto risco do IMIP.
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CAPÍTULO 13

2.3. Polígono de freqüências

Pode ser utilizado para variáveis numéricas contínuas, onde se
obtém a partir da união dos pontos médios dos topos dos retângulos de um
histograma (Figura 6).

Figura 6 - Polígono de freqüências da idade materna de mulheres internadas na gestação de
alto risco do IMIP. Observe o histograma na figura 4.

DESCRIÇÃO DOS DADOS

1. Medidas de tendência central ou de posição

Apresentam com o objetivo de representar os dados de uma forma
ainda mais condensada do que usando uma tabela.

1.1. Média aritmética

É a medida mais utilizada, além de ser muito útil nas comparações
entre populações. Ela representa o valor médio de uma variável. Costuma-
se indicar a média pela letra identificadora da variável (÷), acrescida de um
traço na parte superior  X. Quando é calculada na população, a média é
indicada por μ.
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É calculada pela soma de todos os valores do conjunto, dividida pelo
número de valores somados.

A média é mais apropriada para as distribuições simétricas ou aproxi-
madamente simétricas. Não tendo sentido de falar em média quando a
variável é nominal ou ordinal, sendo utilizada para observações de variáveis
quantitativas (ou numéricas) contínuas e discretas.

1.2.  Mediana

É calculada com base na ordem dos valores que formam o conjunto,
sendo fundamental escrever os valores na ordem crescente da magnitude.
Seu cálculo é diferente quando o número de observações (n) é ímpar ou par.

Quando o número de observações é ímpar, a mediana é o valor da
posição central.

Ex.: A mediana dos valores 48, 50, 51, 52 e 103 é 51.
Quando o número de observações é par, a mediana é definida esco-

lhendo a média entre os dois valores centrais.
Ex.: A mediana dos valores 12, 14, 14, 15, 16, 16, 17 e 20 é (15 +

16) / 2 = 15,5.
A mediana é mais apropriada quando os dados incluem valores

aberrantes ocasionais ou quando a distribuição é marcadamente assimétrica,
utilizada para observações quantitativas (ou numéricas) contínuas e discre-
tas e qualitativas (ou categóricas) ordinais.

1.3.  Moda

A moda é a observação que ocorre com maior freqüência em um
determinado conjunto de dados. Ex.: Em um conjunto de dados 1, 3, 4, 5,
5, 5, 7, 9 a moda é 5; no conjunto 1, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9 existem duas
modas: 5 e 7; no conjunto 1, 1, 2, 2, 3, 3 não existe moda.

A moda é útil quando a observação mais freqüente é a que tem rele-
vância. Isto costuma ocorrer com variáveis categóricas. É muito pouco uti-
lizada como medida de tendência central de valores de variáveis quantitati-
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vas, pois, muitas vezes nem sequer existe.

2. Medidas de dispersão ou de variabilidade

As medidas de tendência central são incapazes de representar adequa-
damente o conjunto de dados, pois nada revelam sobre sua variabilidade.
Ex: dois alunos realizaram 5 verificações, obtendo as notas indicadas abai-
xo:

Aluno A: 6; 6; 6; 6; 6 Total de pontos: 30, média: 6
Aluno B: 7; 5; 6; 4; 8 Total de pontos: 30, média: 6
Ambos os alunos têm média 6, mas o primeiro apresenta um com-

portamento regular, e o aluno B apresenta um desempenho variável. Desta
forma é necessário um valor que mensure a dispersão ou a variabilidade dos
valores em ambos os casos. Dentre estas medidas, temos: a variância; a am-
plitude de variação; e o desvio padrão.

2.1.  Amplitude de variação

Representa a diferença entre os valores extremos. Desta forma, a am-
plitude de variação para o aluno A é zero (6 - 6 = 0) e para o aluno B é
quatro (8 – 4 = 4). Quanto maior a amplitude, maior a variação. Não é
uma boa medida de dispersão porque seu cálculo baseia-se apenas em valo-
res extremos da amostra e não em todos os dados.

2.2.  Variância

Mede a dispersão dos dados em torno da média. Desta forma, calcu-
la-se a variância, de uma amostra, da seguinte forma:

onde, σ2  = variância
x = dado
x = média
n = número de observações
A variância tem como desvantagem à de apresentar a unidade de

CAPÍTULO 13

σ2 =  Σ (x - x )2

              n - 1
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medida igual ao quadrado da unidade da medida dos dados. Ex: se os dados
são medidos em metros, a variância é dada em metros ao quadrado.

2.3.  Desvio Padrão

É calculado obtendo-se a raiz quadrada da variância, sendo represen-
tado pela “σ”. Desta forma, o desvio padrão possui as propriedades da
variância, mas tem a unidade de medida dos dados. Ex: se os dados são
medidos em metros, o desvio padrão será dado em metros.

CONCEITO DE NORMALIDADE

As distribuições de freqüências podem apresentar formas variadas.
Entretanto muitas variáveis biológicas apresentam uma distribuição simé-
trica, onde os valores centrais são mais freqüentes e os extremos, mais raros.

Uma forma alternativa de descrever graficamente uma distribuição
de uma variável numérica contínua é substituir o histograma pela área defi-
nida pelo gráfico de uma função matemática. Contudo isto apenas pode ser
feito quando se dispõem de um número razoavelmente grande de observa-
ções. No histograma a sucessão ascendente e descendente de “degraus” trans-
forma-se em uma linha contínua, com forma de sino. O nome desta linha
teórica é curva de distribuição normal ou curva de Gauss (Figura 7).

O termo “normal” está consagrado pelo seu uso. Entretanto pode
levar a alguma confusão, ao sugerir que a distribuição normal ocorra apenas
nos indivíduos sadios, o que não é verdade. Pois uma variável em indivídu-
os doentes, também pode apresentar distribuição normal.

Figura 5 - Exemplo de uma curva de Gauss.
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1. Propriedades da curva de Gauss

• A curva tem a forma aproximada de um sino, com caudas assintóticas
ao eixo x. Isto significa que os valores de x podem variar de “- ∞” até “+ ∞”;
a curva jamais toca o eixo x.

• A curva é simétrica em relação à perpendicular que passa pela média
(μ);

• A média, a mediana e a moda são coincidentes;
• A curva tem dois pontos de inflexão, que corresponde a valores de

x situados, respectivamente a distância de um desvio padrão (σ) acima e
abaixo da média (Figura 8);

• A área delimitada pelo gráfico da curva e o eixo horizontal é igual a
um ou 100%;

• Aproximadamente 68% dos valores de x situam-se entre os pontos
(μ – σ) e (μ + σ) (Figura 8).

• Aproximadamente 95% dos valores de x estão entre (μ - 2σ) e (μ +
2σ) (Figura 8).

• Aproximadamente 99,7% dos valores de x estão entre (μ - 3σ) e (μ
+ 3σ) (Figura 8).

• O “achatamento” da curva depende do valor do parâmetro ó. Quanto
maior for o valor de σ, mais achatada será a curva de Gauss;

Quando uma curva de Gauss é utilizada para representar a distribui-
ção de uma variável contínua, os parâmetros μ e σ representam, respectiva-
mente, o valor médio e o desvio padrão da variável.

2. Áreas sob a curva normal

Na construção de histogramas, observa-se que a proporção de casos
cujos valores estão situados entre dois valores quaisquer, é representada pela
área do histograma compreendida entre esses valores. Quando o histograma
é substituído por uma curva de densidade, a área de interesse no histograma
é substituída pela área correspondente sob a curva.
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Figura 8 - Curva normal. A área que está compreendida entre ì - ó e ì + ó, corresponde a
aproximadamente 68% da área total que fica abaixo da curva normal.

3. Curva normal padrão

Também conhecida como curva normal reduzida ou curva normal
0-1. É a curva normal onde μ = 0 e σ = 1.

4. Escore z

A partir de qualquer variável numérica é sempre possível construir
outra variável Z, através da fórmula:

Os valores de Z são chamados de escores z da variável X. O escore z
de um dado valor de x, diz quantos desvios padrão, acima ou abaixo da
média, o valor x se encontra.

TESTES ESTATÍSTICOS (CONCEITOS)

As ciências da saúde vem há tempos dando ênfase cada vez maior as
medidas estatísticas, chamada mensurações, como estratégia de análise cien-
tífica. Com o incremento tecnológico e um crescimento progressivo da
atividade científica em todos os campos nas últimas décadas, essa utilização
de medidas estatísticas aumentou consideravelmente, fazendo surgir à
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bioestatística. Um dos seus propósitos é comparar amostras da população,
formulando hipóteses acerca da distribuição desses dados em toda popula-
ção. Na figura 10 encontra-se um fluxograma com orientações para o uso
dos principais testes estatísticos.

1. Hipótese

Podem-se definir hipóteses como questões levantadas relacionadas ao
problema em estudo e que se respondidas podem ajudar a solucioná-lo. O
papel fundamental da hipótese na pesquisa científica é sugerir explicações
para os fatos. Depois de formulada as hipóteses, estas devem ser comprova-
das ou não através de um estudo com ajuda de testes estatísticos.

Em um teste estatístico são formuladas duas hipóteses, chamadas hi-
pótese nula (H

0
) e hipótese alternativa (H

1
). Hipótese nula (H

0
) é, em ge-

ral, uma afirmação conservadora sobre uma questão de pesquisa. Normal-
mente está associada a uma igualdade entre médias ou proporções que pode
indicar a não associação entre os fatores de interesse. É a hipótese que con-
tradiz a hipótese alternativa e é a hipótese testada estatisticamente, aquela
que é colocada à prova, podendo ser aceita ou rejeitada.

A hipótese alternativa (H
1
) é formulada como opção à hipótese nula,

é a hipótese de pesquisa proposta pelo pesquisador. Esta não tem como ser
testada diretamente e ela é aceita caso seja rejeitada a hipótese nula. Ex: Um
pesquisador começa a observar que a ocorrência de doença coronariana esta-
ria associada à exposição ao tabagismo e quer verificar se existe associação
entre elas. Então, H

0
 seria a que não existe esta associação e a H

1
 seria a

hipótese que existe.
Após coleta de dados de acordo com o planejamento do seu estudo,

o pesquisador vai utilizar testes estatísticos para aceitar ou rejeitar H
0. 

Todo
teste de hipótese possui erros associados a ele. Quando o erro ocorre signi-
fica que o resultado na amostra não corresponde ao resultado na população,
levando a inferências errôneas.
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Figura 10 – Fluxograma para o uso dos principais testes estatísticos de acordo com as variáveis
de análise (Amorim, 2007).

2. Tipos de erros

Um dos focos principais do investigador é o erro tipo I, que é quan-
do se rejeita H

0
 quando na verdade ela é verdadeira (falso-positivo). A pro-

babilidade do erro tipo I chama-se nível de significância, representado por
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α (alfa). Este nível é definido arbitrariamente pelo pesquisador, os níveis
usualmente adotados são 5%, 1% e 0,1%.

Seguindo o exemplo dado acima, a ocorrência de um erro tipo I seria
admitir que existisse associação entre tabagismo e doença coronariana quan-
do na verdade não existe essa associação. Com o uso dos dados coletados e
estabelecendo o α previamente, se faz o teste estatístico apropriado que irá
encontrar o valor de p, ou nível descritivo.

O outro tipo de erro é o II, que é a probabilidade de aceitar uma
hipótese nula, sendo ela falsa (falso-negativo), também conhecido como β
(beta), os níveis usualmente adotados são 0,1 e 0,2. Fixado o valor de α e
calculado o valor p a hipótese nula será rejeitada sempre que o valor p for
menor que α. Desta forma, o valor p, ou nível descritivo, informa se é ou
não significante.

3. Poder de um teste estatístico

O poder de um teste é a probabilidade de rejeitar a H
0
 sendo ela

falsa, ou seja, é a probabilidade de ser aceita a hipótese alternativa, quando
essa for verdadeira. O poder de um teste também é definido arbitrariamen-
te e é expresso como 1-β, normalmente se adota 80% ou 90% como poder
de teste.

4. Valor de p

O teste ideal deveria ter os erros α e β como zero, eliminando-se
resultados falso-positivos e falso-negativos, mas na prática tenta-se torná-
los os mais baixos possíveis. Estrategicamente o pesquisador aumenta o
tamanho da amostra.

Em geral o pesquisador deve usar um α baixo quando a questão da
pesquisa torna importante evitar erros tipo I, como testar e eficácia de um
medicamento que apresenta riscos. Deve também usar um β baixo quando
for útil evitar um falso-negativo, como no caso em que se deseja fornecer
evidências que um medicamento é efetivo para uma determinada doença.

Ex: Foi realizado um estudo para saber se os beta-bloqueadores pre-
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veniam varizes gastro-esofágicas em pacientes cirróticos. A pesquisa compa-
rou dois grupos de pacientes cirróticos e com hipertensão portal, um usou
beta-bloqueador e o outro, controle, fez uso de placebo, avaliando se eles
desenvolviam varizes gastro-esofágicas.

H
0 
= não há diferença entre os grupos H

1 
= há diferença

α = 5% (estabelecido previamente pelo pesquisador)
Após o período de acompanhamento foi verificado que 39% dos

pacientes do grupo com beta-bloqueador e 40% do controle, desenvolve-
ram varizes. Após análise estatística o valor p = 0,89. Interpretação: valor p
maior que α (5% ou 0,05) então não se pode rejeitar a hipótese nula, ou
seja, a diferença não é estatisticamente significativa

4. Intervalos de Confiança

 Estimação é o procedimento de obtenção de um valor amostral para
ser usado como estimativa populacional. Existe a estimativa pontual que
representa um único valor numérico que estima as características de um
grupo sobre o estudo. Média, mediana, moda são exemplos de estimativas
pontuais. Outro método é a estimativa intervalar (intervalo de confiança)
que é formado por um limite inferior e outro superior entre os quais se
acredita estar o verdadeiro valor do parâmetro. A crença de que o intervalo
contém o verdadeiro valor do parâmetro é expresso através do nível de con-
fiança que é um número entre zero e 100%.

O intervalo de confiança evita a dicotomia do “sim/não” do teste de
hipótese. Uma de suas utilidades é dar uma idéia de dispersão ou variabili-
dade das estimativas. Um intervalo muito grande indica que a estimativa
não é tão acurada quanto outro com intervalo menor. Eles podem ser
construídos com diferentes coeficientes de confiança, sendo os mais utiliza-
dos 95% ou 99%. Ex: em uma pesquisa eleitoral se estima que 20% do
eleitorado vão votar em um determinado candidato, sendo esta a estimativa
pontual. Com métodos estatísticos e atribuindo um nível de confiança de
95%, estima-se que entre 18 e 22% do eleitorado está disposto a votar no
tal candidato.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1: RESOLUÇÃO 196/96
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 196, de 10 de outubro de 1996

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima
Nona Reunião Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 1996,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezem-
bro de 1990, RESOLVE:

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesqui-
sas envolvendo seres humanos:

I - PREÂMBULO

A presente Resolução fundamenta-se nos principais documentos in-
ternacionais que emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que en-
volvem seres humanos: o Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos
Direitos do Homem (1948), a Declaração de Helsinque (1964 e suas ver-
sões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o Acordo Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo Congresso Nacional
Brasileiro em 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para
Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos (CIOMS/OMS 1982 e
1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as disposições da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata:
Código de Direitos do Consumidor, Código Civil e Código Penal, Estatu-
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to da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19/09/90
(dispõe sobre as condições de atenção à saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes), Lei 8.142, de 28/12/90 (participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde), Decreto 99.438, de
07/08/90 (organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), De-
creto 98.830, de 15/01/90 (coleta por estrangeiros de dados e materiais
científicos no Brasil), Lei 8.489, de 18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93
(dispõem sobre retirada de tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano
com fins humanitários e científicos), Lei 8.501, de 30/11/92 (utilização de
cadáver), Lei 8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de engenharia genética e
liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados),
Lei 9.279, de 14/05/96 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial), e outras.

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades,
os quatro referenciais básicos da bioética:  autonomia, não maleficência, bene-
ficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem
respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.

O caráter contextual das considerações aqui desenvolvidas implica
em revisões periódicas desta Resolução, conforme necessidades nas áreas
tecnocientífica e ética.

Ressalta-se, ainda, que cada área temática de investigação e cada mo-
dalidade de pesquisa, além de respeitar os princípios emanados deste texto,
deve cumprir com as exigências setoriais e regulamentações específicas.

II - TERMOS E DEFINIÇÕES

A presente Resolução, adota no seu âmbito as seguintes definições:
II.1 - Pesquisa -  classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou

contribuir para o conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável
consiste em teorias, relações ou princípios ou no acúmulo de informações
sobre as quais estão baseados, que possam ser corroborados por métodos
científicos aceitos de observação e inferência.

II.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou
coletivamente, envolva o  ser humano, de forma direta ou indireta,  em sua
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totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais.
II.3 - Protocolo de Pesquisa - Documento contemplando a descrição

da pesquisa em seus aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito
da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e à todas as instâncias respon-
sáveis.

II.4 - Pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação e
realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa.

II.5 - Instituição de pesquisa - organização, pública ou privada, legitima-
mente constituída e habilitada na qual são realizadas investigações científicas.

II.6 - Promotor - indivíduo ou instituição, responsável pela promo-
ção da pesquisa.

II.7 - Patrocinador - pessoa física ou jurídica que apoia financeira-
mente a pesquisa.

II.8 - Risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física,
psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano,
em qualquer fase de uma pesquisa e dela  decorrente.

II.9 - Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou
tardio, ao indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, dire-
to ou indireto, decorrente do estudo científico.

II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), indivi-
dual ou coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de
remuneração.

II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da
pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude
ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após explicação com-
pleta e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, méto-
dos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa
acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua par-
ticipação voluntária na pesquisa.

II.12 - Indenização - cobertura material, em reparação a dano imedi-
ato ou tardio, causado pela pesquisa ao ser humano a ela submetida.

II.13 - Ressarcimento - cobertura, em compensação, exclusiva de des-
pesas decorrentes da participação do sujeito na pesquisa.

II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa-CEP - colegiados
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interdisciplinares  e independentes, com “munus público”, de caráter con-
sultivo,  deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

II.15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de pessoas ou grupos que,
por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodetermina-
ção reduzida, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

II.16 - Incapacidade - Refere-se ao possível sujeito da pesquisa que
não tenha capacidade civil para dar o seu consentimento livre e esclarecido,
devendo ser assistido ou representado, de acordo com a legislação brasileira
vigente.

III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA EN-
VOLVENDO SERES HUMANOS

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências
éticas e científicas fundamentais.

III.1 -  A eticidade da pesquisa implica em:
a)  consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção

a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido,
a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua digni-
dade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;

b)  ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenci-
ais, individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-se com o má-
ximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;

c)  garantia de que danos previsíveis serão evitados (não  maleficência);
d)  relevância social da pesquisa com vantagens significativas para  os

sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o
que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o
sentido de sua destinação sócio-humanitária (justiça e eqüidade).

III.2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser
humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica,
será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da
presente Resolução. Os procedimentos referidos incluem entre outros, os
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de natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica,
econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos
ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou terapêutica.

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo
seres humanos deverá observar as seguintes exigências:

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com
possibilidades concretas de responder a incertezas;

b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em labora-
tórios,  animais ou em outros fatos científicos;

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter
não possa ser obtido por outro meio;

d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre
os riscos previsíveis;

e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de distri-
buição aleatória dos sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de con-
trole, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um
procedimento sobre outro através de revisão de literatura, métodos
observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos;

f ) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de
placebo, em termos de não maleficência e de necessidade metodológica;

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pes-
quisa e/ou seu representante legal;

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garan-
tam o bem-estar do sujeito da pesquisa, devendo ainda haver adequação
entre a competência do pesquisador e o projeto proposto;

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privaci-
dade, a proteção da imagem  e a não estigmatização, garantindo a não utiliza-
ção das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive
em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico - financeiro;

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia
plena. Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa
quando a informação desejada possa ser obtida através de sujeitos com ple-
na autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios diretos
aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos que quei-
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ram participar da pesquisa deve ser assegurado, desde que seja garantida a
proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade legalmente definida;

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e
éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem
comunidades;

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível,
traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após
sua conclusão. O projeto deve analisar as necessidades de cada um dos mem-
bros da comunidade e analisar as diferenças presentes entre eles, explicitando
como será assegurado o respeito às mesmas;

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para
as pessoas e as comunidades onde as mesmas forem realizadas. Quando, no
interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar ou estimular
mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve
incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às
pessoas e/ou comunidades;

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sem-
pre que os mesmos puderem contribuir para a melhoria das condições de
saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os
sujeitos da pesquisa não sejam estigmatizados ou percam a auto-estima;

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do pro-
jeto, seja em termos de retorno social, acesso aos  procedimentos, produtos
ou agentes da pesquisa;

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento,
tratamento ou de orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento;
demonstrar a preponderância de benefícios sobre riscos e custos;

r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador
e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto;

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com coopera-
ção estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os sujeitos das pesqui-
sas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser iden-
tificado o pesquisador e a instituição nacionais co-responsáveis pela pesqui-
sa. O protocolo deverá observar as exigências da Declaração de Helsinque e
incluir documento de aprovação, no país de origem, entre os apresentados
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para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição brasileira, que
exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. Os estudos pa-
trocinados do exterior também devem responder às necessidades de treina-
mento de pessoal  no Brasil, para que o país possa desenvolver projetos
similares de forma independente;

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclu-
sivamente  para a finalidade prevista no seu protocolo;

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade
fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventu-
ais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o tra-
balho de parto, o puerpério, a  lactação e o recém-nascido;

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser pre-
cedidas de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quan-
do a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa;

x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores
que desenvolverão a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto; e

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da
descontinuidade pelo CEP que a aprovou.

IV - CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se
processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou
grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua
anuência à participação na pesquisa.

IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em lingua-
gem acessível e que inclua necessariamente os seguintes aspectos:

a)  a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utiliza-
dos na pesquisa;

b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados;
c) os métodos alternativos existentes;
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d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus res-
ponsáveis;

e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa,
sobre a metodologia, informando a possibilidade de inclusão em grupo
controle ou placebo;

f ) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consen-
timento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem pre-
juízo ao seu cuidado;

g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto
aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa;

h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participa-
ção na pesquisa; e

i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da
pesquisa.

IV.2  - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos
seguintes requisitos:

a)  ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cum-
primento de cada uma das exigências acima;

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a
investigação;

c)  ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por
todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pes-
quisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador.

IV.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclare-
cimento necessários para o adequado consentimento, deve-se ainda observar:

a) em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de per-
turbação ou doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição
em suas capacidades de consentimento, deverá haver justificação clara  da es-
colha dos sujeitos da pesquisa, especificada no protocolo, aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa, e cumprir as exigências do consentimento livre e
esclarecido, através dos representantes legais dos referidos sujeitos, sem sus-
pensão do direito de informação do indivíduo, no limite de sua capacidade;

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida
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para aqueles sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condi-
cionamentos específicos ou à influência de autoridade, especialmente estu-
dantes, militares, empregados, presidiários, internos em centros de readaptação,
casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes  a
inteira liberdade de participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias;

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e
esclarecido, tal fato deve ser devidamente documentado, com explicação das
causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa;

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica só
podem ser realizadas desde que estejam preenchidas as seguintes condições:

- documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito);
- consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável legal, ou

manifestação prévia da vontade da pessoa;
- respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação

do corpo;
- sem ônus econômico financeiro adicional à família;
- sem prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento;
- possibilidade de obter conhecimento científico relevante, novo e

que não possa ser obtido de outra maneira;
e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas,

deve-se contar com a anuência antecipada da comunidade através dos seus
próprios líderes, não se dispensando, porém, esforços no sentido de obten-
ção do consentimento individual;

f ) quando o mérito da pesquisa depender de alguma restrição de in-
formações aos sujeitos, tal fato deve ser devidamente explicitado e justifica-
do pelo pesquisador e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os da-
dos obtidos a partir dos sujeitos da pesquisa não poderão ser usados para
outros fins que os não previstos  no protocolo e/ou no consentimento.

V - RISCOS E BENEFÍCIOS

Considera-se que  toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve
risco. O dano eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o
indivíduo ou a coletividade.
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V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres
humanos serão admissíveis quando:

a) oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para en-
tender, prevenir ou aliviar um problema que afete o bem-estar dos sujeitos
da pesquisa e de outros indivíduos;

b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado;
c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já

estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.
V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo, devem prever

condições de serem bem suportadas pelos sujeitos da pesquisa, consideran-
do sua situação física, psicológica, social e educacional.

V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa
imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito partici-
pante da pesquisa, conseqüente à mesma, não previsto no termo de consen-
timento. Do mesmo modo, tão logo constatada a superioridade de um
método em estudo sobre outro,  o projeto deverá ser suspenso, oferecendo-
se a todos os sujeitos os benefícios do melhor regime.

V.4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser infor-
mado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso
normal do estudo.

V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição devem assumir  a
responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decor-
rentes dos riscos previstos.

V.6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de
dano  previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua parti-
cipação, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização.

V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da pesquisa, sob qualquer
argumento, renúncia ao direito à indenização por dano. O formulário do
consentimento livre e esclarecido não deve conter nenhuma ressalva que
afaste essa responsabilidade ou que implique ao sujeito da pesquisa abrir
mão de seus direitos legais, incluindo o direito de procurar obter indeniza-
ção por danos eventuais.
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VI - PROTOCOLO DE PESQUISA

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente poderá ser apreci-
ado se estiver instruído com os seguintes documentos, em português:

VI.1 -  folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de
identidade, CPF,  telefone e endereço para correspondência do pesquisador
responsável e do patrocinador, nome e assinaturas dos dirigentes da institui-
ção e/ou organização;

VI.2 - descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens:
a)  descrição dos propósitos e das hipóteses a serem testadas;
b)  antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. Se o

propósito for testar um novo produto ou dispositivo para a saúde, de proce-
dência estrangeira ou não, deverá ser indicada a situação atual de registro junto
a agências regulatórias do país de origem;

c) descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (material e
métodos, casuística, resultados esperados e bibliografia);

d) análise crítica de riscos e benefícios;
e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação;
f) explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do

promotor e do patrocinador;
g) explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa;
h) ocal da pesquisa: detalhar as instalações dos serviços, centros, comu-

nidades e instituições nas quais se processarão as várias  etapas da pesquisa;
i) demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desen-

volvimento da pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes,
com a concordância documentada da instituição;

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e
destinação, bem como a forma e o valor da remuneração do pesquisador;

l) explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das infor-
mações geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva
quanto à divulgação pública dos resultados, a menos que se trate de caso de
obtenção de patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públi-
cos, tão logo se encerre a etapa de patenteamento;
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m) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públi-
cos, sejam eles favoráveis ou não; e

n) declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados.
VI.3 -  informações relativas ao sujeito da pesquisa:
a) descrever as características da população a estudar: tamanho, faixa

etária, sexo, cor (classificação do IBGE), estado geral de saúde, classes e
grupos sociais, etc. Expor as razões para a utilização de grupos vulneráveis;

b) descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa;
c)  identificar as fontes de material de pesquisa, tais como espécimens,

registros e dados a serem obtidos de seres humanos. Indicar se esse material
será obtido especificamente para os propósitos da pesquisa ou se  será usado
para outros fins;

d) descrever os planos para o recrutamento de indivíduos e os proce-
dimentos a serem seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão;

e) apresentar o formulário ou termo de consentimento, específico
para a pesquisa, para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, incluin-
do informações sobre as circunstâncias sob as quais o consentimento será
obtido, quem irá tratar de obtê-lo e a natureza da informação a ser fornecida
aos sujeitos da pesquisa;

f ) descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade;
g) descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer

risco eventual. Quando apropriado, descrever as medidas para assegurar os
necessários cuidados à saúde, no caso de danos aos indivíduos. Descrever
também os procedimentos para monitoramento da coleta de dados para
prover a segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de proteção à
confidencialidade; e

h) apresentar previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da pes-
quisa. A importância referente não poderá ser de tal monta que possa inter-
ferir na autonomia da decisão do indivíduo ou responsável de participar ou
não da pesquisa.

VI.4 - qualificação dos pesquisadores: “Curriculum vitae” do pesqui-
sador responsável e dos demais participantes.

VI.5 - termo de compromisso do pesquisador responsável e da insti-
tuição  de cumprir os termos desta Resolução.
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VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-CEP

Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apre-
ciação de um Comitê de Ética em Pesquisa.

VII.1 - As instituições nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres
humanos deverão constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesqui-
sa- CEP, conforme suas necessidades.

VII.2 - Na impossibilidade de se constituir CEP, a instituição ou o
pesquisador responsável deverá submeter o projeto à apreciação do CEP de
outra instituição, preferencialmente dentre os indicados pela Comissão Naci-
onal de Ética em Pesquisa (CONEP/MS).

VII.3 - Organização - A organização e criação do CEP será da compe-
tência da instituição, respeitadas as normas desta Resolução, assim como o
provimento de condições adequadas para o seu funcionamento.

VII.4 - Composição - O CEP deverá ser constituído por colegiado
com número não inferior a 7 (sete) membros. Sua constituição deverá incluir
a participação de profissionais da área de saúde, das ciências exatas, sociais e
humanas, incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos,
bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade representando os usuá-
rios da instituição. Poderá variar na sua composição, dependendo das
especificidades da instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas.

VII.5 - Terá sempre caráter multi e transdisciplinar, não devendo ha-
ver mais que metade de seus membros pertencentes à mesma categoria pro-
fissional, participando pessoas dos dois sexos. Poderá ainda contar com con-
sultores “ad hoc”, pessoas pertencentes ou não à instituição, com a finalida-
de de fornecer subsídios técnicos.

VII.6 - No caso de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e
coletividades, deverá ser convidado um representante, como membro “ad
hoc” do CEP, para participar da análise do projeto específico.

VII.7 - Nas pesquisas em população indígena deverá participar um
consultor familiarizado com os costumes e tradições da comunidade.

VII.8 - Os membros do CEP deverão se isentar de tomada de deci-
são, quando diretamente envolvidos na pesquisa em análise.

VII.9 - Mandato e escolha dos membros - A composição de cada
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CEP deverá ser definida a critério da instituição, sendo pelo menos metade
dos membros com experiência em pesquisa, eleitos pelos seus pares. A esco-
lha da coordenação de cada Comitê deverá ser feita pelos membros que
compõem o colegiado, durante a primeira reunião de trabalho. Será de três
anos a duração do mandato, sendo permitida recondução.

VII.10 - Remuneração - Os membros do CEP não poderão ser re-
munerados no desempenho desta tarefa, sendo recomendável, porém, que
sejam dispensados nos horários de trabalho do Comitê das outras obriga-
ções nas instituições às quais prestam serviço, podendo receber ressarcimen-
to de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e alimentação.

VII.11 - Arquivo - O CEP deverá manter em arquivo o projeto, o
protocolo e os relatórios correspondentes, por 5 (cinco) anos após  o encer-
ramento do estudo.

VII.12 - Liberdade de trabalho - Os membros dos CEPs deverão ter
total independência na tomada das decisões no exercício das suas funções, man-
tendo sob caráter confidencial as informações recebidas. Deste modo, não po-
dem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou
pelos interessados em determinada pesquisa, devem isentar-se de envolvimento
financeiro e não devem estar submetidos a conflito de interesse.

VII.13 - Atribuições do CEP:
a) revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres huma-

nos, inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária
pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de
modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários
participantes nas referidas pesquisas;

b)  emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, identificando com clareza o ensaio, documentos estudados
e data de revisão. A revisão de cada protocolo culminará com seu
enquadramento em uma das seguintes categorias:

• aprovado;
• com pendência: quando o Comitê considera o protocolo como

aceitável, porém identifica determinados problemas   no  protocolo, no
formulário  do  consentimento  ou  em  ambos,  e  recomenda  uma revisão
específica ou solicita uma modificação ou informação relevante, que deverá
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ser atendida em 60 (sessenta) dias pelos pesquisadores;
• retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pen-

dente;
• não aprovado; e
• aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa -CONEP/MS, nos casos
previstos no capítulo VIII, item 4.c.

c) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execu-
ção de sua tarefa e arquivamento do protocolo completo, que ficará à dis-
posição das autoridades sanitárias;

d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios
anuais dos pesquisadores;

e) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão
em torno da ética na ciência;

f ) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denún-
cias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o cur-
so normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspen-
são da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de consentimento.
Considera-se como anti-ética a pesquisa descontinuada sem justificativa aceita
pelo CEP que a aprovou;

g) requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso
de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em haven-
do comprovação, comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-
CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias; e

h) manter comunicação regular e  permanente com a CONEP/MS.
VII.14 - Atuação do CEP:
a) A revisão ética de toda e qualquer proposta de pesquisa envolven-

do seres humanos não poderá ser dissociada da sua análise científica. Pesqui-
sa que não se faça acompanhar do respectivo protocolo não deve ser analisa-
da pelo Comitê.

b) Cada CEP deverá elaborar suas normas de funcionamento, con-
tendo metodologia de trabalho, a exemplo de: elaboração das atas; planeja-
mento anual de suas atividades; periodicidade de reuniões; número míni-
mo de presentes para início das reuniões; prazos para emissão de pareceres;
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critérios para solicitação de consultas de experts na área em que se desejam
informações técnicas; modelo de tomada de decisão, etc.

VIII - COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM
PESQUISA (CONEP/MS)

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/MS é uma
instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa,
independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde.

O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para o funcio-
namento pleno da Comissão e de sua Secretaria Executiva.

VIII.1 - Composição: A CONEP terá composição multi e
transdiciplinar, com pessoas de ambos os sexos e deverá ser composta por
13 (treze) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 05 (cinco)
deles personalidades destacadas no campo da ética na pesquisa e na saúde e
08 (oito) personalidades com destacada atuação nos campos teológico, jurí-
dico e outros, assegurando-se que pelo menos um seja da área de gestão da
saúde. Os membros serão selecionados, a partir de listas indicativas elabora-
das pelas instituições que possuem CEP registrados na CONEP, sendo que
07 (sete) serão escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde e 06 (seis)
serão definidos por sorteio. Poderá contar também com consultores e mem-
bros “ad hoc”, assegurada a representação dos usuários.

VIII.2 - Cada CEP poderá indicar duas personalidades.
VIII.3 - O mandato dos membros da CONEP será de quatro anos

com renovação alternada a cada dois anos, de sete ou seis de seus membros.
VIII.4 - Atribuições da CONEP - Compete à CONEP o exame dos

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a ade-
quação e atualização das normas atinentes. A CONEP consultará a socieda-
de sempre que julgar necessário, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atri-
buições:

a) estimular a criação de CEPs institucionais e de outras instâncias;
b)  registrar os CEPs institucionais e de outras instâncias;
c)  aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar os protocolos de

Manual Pesquisador al.PMD 23/11/2007, 09:55140



IMIP

141

pesquisa em áreas temáticas especiais tais como:
1- genética humana;
2- reprodução humana;
3- farmácos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos (fa-

ses I, II e III) ou não registrados no país (ainda que fase IV), ou quando a
pesquisa for referente a seu uso com modalidades, indicações, doses ou vias
de administração diferentes daquelas estabelecidas, incluindo seu emprego
em combinações;

4- equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde novos, ou não
registrados no país;

5- novos procedimentos ainda não consagrados na literatura;
6- populações indígenas;
7- projetos que envolvam aspectos de biossegurança;
8- pesquisas coordenadas do exterior ou com participação estrangeira

e pesquisas que envolvam remessa de material biológico para o exterior; e
9- projetos que, a critério do CEP, devidamente justificado, sejam

julgados merecedores de análise pela CONEP;
d) prover normas específicas no campo da ética em pesquisa, inclusi-

ve nas áreas temáticas especiais, bem como recomendações para aplicação
das mesmas;

e) funcionar como instância final de recursos, a partir de informações
fornecidas sistematicamente, em caráter ex-ofício ou a partir de denúncias
ou de solicitação de partes interessadas, devendo manifestar-se em um pra-
zo não superior a 60 (sessenta) dias;

f ) rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas, defini-
tiva ou temporariamente, podendo requisitar protocolos para revisão ética
inclusive, os já aprovados pelo CEP;

g) constituir um sistema de informação  e acompanhamento dos as-
pectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos em todo o território
nacional, mantendo  atualizados  os bancos de dados;

h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras instâncias do SUS,
bem como do governo e da sociedade, sobre questões éticas relativas à pes-
quisa em seres humanos;

i) divulgar esta e outras normas relativas à ética em pesquisa envol-
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vendo seres humanos;
j) a CONEP juntamente com outros setores  do Ministério da Saú-

de, estabelecerá normas e critérios para o credenciamento de Centros de
Pesquisa. Este credenciamento deverá ser proposto pelos setores do Minis-
tério da Saúde, de acordo com suas necessidades, e aprovado pelo Conselho
Nacional de Saúde; e

l) estabelecer suas próprias normas de funcionamento.
VIII.5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua deliberação:
a) propostas de normas gerais a serem aplicadas às pesquisas envol-

vendo seres humanos, inclusive modificações desta norma;
b) plano de trabalho anual;
c) relatório anual de suas atividades, incluindo sumário dos CEP es-

tabelecidos e dos projetos analisados.
IX - OPERACIONALIZAÇÃO
IX.1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres huma-

nos deverá obedecer às recomendações desta Resolução e dos documentos
endossados em seu preâmbulo. A responsabilidade do pesquisador é
indelegável, indeclinável e compreende os aspectos éticos e leagis.

IX.2 - Ao pesquisador cabe:
a) apresentar o protocolo, devidamente instruido ao CEP, aguardan-

do o pronunciamento deste,  antes de iniciar a pesquisa;
b) desenvolver o projeto conforme delineado;
c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final;
d) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento;
e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 anos, os dados da pes-

quisa, contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomen-
dados pelo CEP;

f ) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos
aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do projeto;

g) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto ou a não publica-
ção dos resultados.

IX.3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucional deverá estar re-
gistrado junto à CONEP/MS.

IX.4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável
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no que se refere aos aspectos éticos da pesquisa.
IX.5 - Consideram-se autorizados para execução, os projetos aprova-

dos pelo CEP, exceto os que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os
quais, após aprovação pelo CEP institucional deverão ser enviados à
CONEP/MS, que dará o devido encaminhamento.

IX.6 - Pesquisas com novos medicamentos, vacinas, testes diagnósti-
cos, equipamentos e dispositivos para a saúde deverão ser encaminhados do
CEP à CONEP/MS e desta, após parecer, à Secretaria de Vigilância Sanitária.

IX.7 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revis-
tas científicas deverão exigir documentação comprobatória de aprovação do
projeto pelo CEP e/ou CONEP, quando for o caso.

IX.8 - Os CEP institucionais deverão encaminhar trimestralmente à
CONEP/MS  a relação dos projetos de pesquisa analisados, aprovados e
concluídos, bem como dos projetos em andamento e, imediatamente, aque-
les suspensos.

X. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

X.1 -  O Grupo Executivo de Trabalho-GET, constituido através da
Resolução CNS 170/95, assumirá as atribuições da CONEP até a sua cons-
tituição, responsabilizando-se por:

a) tomar as medidas necessárias ao processo de criação da CONEP/MS;
b) estabelecer normas para registro dos CEP institucionais;
X.2 -  O GET terá 180 dias para finalizar as suas tarefas.
X.3 - Os CEP das instituições devem proceder, no prazo de 90 (no-

venta) dias, ao levantamento e análise, se for o caso, dos projetos de pesqui-
sa em seres humanos já em andamento, devendo encaminhar à CONEP/
MS, a relação dos mesmos.

X4 - Fica revogada a Resolução 01/88.

ADIB D. JATENE
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

Homologo a Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, nos
termos do Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991.
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APÊNDICE 2:
AGÊNCIAS FINANCIADORAS

1) CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico)

Contatos: SEPN 507, Bloco “B”, Ed. Sede CNPq
CEP: 70740-901 Brasília-DF
Fone: 0800.619697 / (61) 2108-9000
Site: www.cnpq.br

2) CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
Contatos: Ministério da Educação - Anexos I e II - 2º andar
CEP: 70359-970 Brasília-DF - Caixa Postal: 365
Fone: (61) 2104-8809
 Site: www.capes.gov.br

3) FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco)
Contatos: Rua Benfica, 150 CEP 50720-001 Madalena, Recife-PE
Fone: (81) 3445-0455 Fax: (81) 3445-9695
Site: www.facepe.br

4) FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)
Contato: Recife (Aluísio Lessa)
Av. Professor Luís Freire 1 - Gabinete do Ministro/FINEP
Cidade Universitária, Recife-PE
Fone: (81) 3273-1318 / 3272-9913 / 9961-3016
e-mail: aluisiolessa@hotmail.com Site: www.finep.gov.br
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