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TIPOS DE PESQUISA 

Pesquisa Descritiva ou Observacional  ou Qualitativa 

A pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar os 
fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 
Descreve e narra o que acontece 

                                                                           (Rudio, 1985) 

Pesquisa Experimental ou Quantitativa. 

Esta interessada em verificar a relação de causalidade que se estabelece 
entre variáveis, isto é, em saber se a variável X (independente) determina 
a variável Y (dependente). Esta fundamentada na relação de causa e 
efeito  

(Flegner, 1995) 



PESQUISA DESCRITIVA  

Estudo de Caso 
 
Estudo Transversal (uma observação) 
 
Estudo Caso-Controle 
 
Estudo Coorte 
 
Posicionamento Istitucional 
 
Revisão Sistemática 
 
Meta-análise 



ESTUDO DE CASO 

 n pequeno 
 
 Estudos sobre doenças raras ou casos raros 
 
 Fatos que precisam ser alertados rapidamente 
 



ESTUDO TRANSVERSAL 

 Tem apenas um observação 
 
 Comum em estudos fisiológicos e sobre testes 
diagnósticos 
 
 Epidemiologicamente é fraco para definir 
relação de causa-efeito 
 
 Importante para gerar hipóteses 



ESTUDO CASO-CONTROLE 

 Na maioria das vezes é retrospetivo 
 
 Desfecho já ocorreu no momento do estudo, 
deste modo investiga-se possíveis exposições 
relacionadas ao desfecho 
 
 Adequado por exemplo para estudos 
genéticos, doenças raras e estudos pioneiros 
sobre doenças crônicas 

 



ESTUDO COORTE 

 Tem mais de uma avaliação em momentos 
distintos (pré-teste e pós-teste) 
 
 É prospectivo 
 
 Tem seguimento ou “follow up” 
 
 Permite estabelecer relação causa-efeito entre 
exposição e desfecho, pois no momento da 
avaliação inicial a amostra não apresenta o 
desfecho 
 
 Não tem intervenção 
 



POSICIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

 Emitido por sociedades específicas (ex: 
sociedade brasileira de cardiologia) ou orgãos 
 
 
 Pode ser influenciável pela opinião dos 
membros e relações políticas 



PESQUISA DESCRITIVA 

Revisão Sistemática 
 
 Possui introdução, métodos, resultados, 
discussão e conclusão assim como um 
artigo original 
 
 Nos métodos há descrição de critérios de 
inclusão e exclusão para selecionar os 
artigos que foram revisados 



PESQUISA DESCRITIVA 

Revisão Sistemática 



PESQUISA DESCRITIVA 

Revisão Sistemática 



PESQUISA DESCRITIVA 

Revisão Sistemática 



PESQUISA DESCRITIVA 

Meta-análise 
 
 É uma revisão sistemática, na qual são 
feitas análises estatísticas para resumir os 
resultados dos estudos encontrados 
 
 É o principal tipo de artigo para tomada 
de decisão baseada em evidência, 
principalmente se for uma meta-análise de 
ensaios clínicos randomizados e controlados 
 



PESQUISA DESCRITIVA 

Meta-análise 



PESQUISA VERDADEIRAMENTE 

EXPERIMENTAL 

 Randomicidade da amostra – a amostra é aleatória e possui 
distribuição idêntica ao universo (curva normal) 
 
 Presença de um grupo controle com características do grupo 
experimental 
 
 Possui pré-teste, manipulação e pós-teste.  

Critérios para se estabelecer uma tipologia experimental 



PESQUISA EXPERIMENTAL 

Ensaio Clínico Controlado e Randomizado 
Randomized Controlled Trial 

GE - R   Av 1   X   Av 2  

GC - R   Av 1        Av 2 

GE = Grupo Experimental 
GC = Grupo Controle 
R = Randomização 
Av = Avaliação 
X = Intervenção 



PESQUISA EXPERIMENTAL 

GE – Av 1   X  Av 2  

GC – Av 1    Av 2  

Ensaio Clínico Controlado  
 Controlled Clinical Trial 



PESQUISA EXPERIMENTAL 

Ensaio Clínico Randomizado 
Randomized Clinical Trial 

 

GE – R  Av 1   X  Av 2  



PESQUISA EXPERIMENTAL 

Ensaio Clínico 
 Clinical Trial 

GE –  Av 1 X  Av 2  
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