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CIÊNCIA...  
ROTEIRO DA DISCIPLINA 

 

• Tipos de conhecimento 

• Prática baseada em evidências 

• Qualidade da informação 
científica 

• Busca de informação científica 

• Delinementos experimentais 

• Como escrever um artigo 
científico 

• Como escrever um projeto de 
pesquisa 

 



TIPOS DE CONHECIMENTO 

 Empírico 

 

 Religioso 

 

 Filosófico 

 

 Científico 



Obtido ao acaso, após inúmeras tentativas,  ou seja, 
adquirido através de ações não planejadas 
 

 
 
Exemplo: 
A chave está emperrando na fechadura e, 
de tanto experimentarmos abrir a porta, 
acabamos descobrindo (conhecer) uma 
maneira de girar a chave sem emperrar  
 

 

TIPOS DE CONHECIMENTO 

EMPIRÍCO 



Revelado pela fé divina ou 
crença religiosa 
 
Não pode, por sua origem, 
ser confirmado ou negado 
 
Depende da formação moral 
e das crenças de cada 
indivíduo 
 

 

 

 

 

RELIGIOSO 

TIPOS DE CONHECIMENTO 



Fruto do raciocínio e da reflexão humana  
 
Conhecimento especulativo sobre fenômenos, 
gerando conceitos subjetivos 
 

TIPOS DE CONHECIMENTO 

Exemplo: 
“O homem é a sua alma – psyqué” 
Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) 
Filósofo ateniense  
 

FILOSÓFICO 



Obtido de modo racional, conduzido por meio de métodos 
sistemáticos 
 
Visa explicar "por que" e "como" os fenômenos ocorrem  
 
“Penso, logo existo”. Discurso sobre o método 
René Descartes (1596-1650) 
filósofo e cientista francês 

 

TIPOS DE CONHECIMENTO 

CIENTIFÍCO 



CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CONHECIMENTO 
 CIENTÍFICO 



  RACIONAL 

           SISTEMÁTICA 

                        FACTUAL 

                                                   OBJETIVA  

                                                                  VERIFICÁVEL 

                                                                                         PREDITIVA 
 

 

CIÊNCIA 

DEFINIÇÃO 



INVESTIGAÇÃO CIENTIFÍCA 

Investigação é buscar ou averiguar algo seguindo 
uma pista ou um rastro  

 

Investigação 
Científica  

Conhecimento 
Científico 

Método 
Científico  



Estabelece quatro regras fundamentais para o método  
em seu livro Discurso dos Métodos: 
 
Da Evidência – não aceitar como verdadeiro o que não se                     
                          conhece como evidente 
 
Da análise – dividir cada uma de suas dificuldades que  
                      serão examinadas em parcelas para  
                      serem melhor compreendidas 
 
Da Ordem – conduzir o pensamento por ordem dos  
                     objetos mais simples para os mais complexos 
 
Da Enumeração – enumerar as partes que compõem o todo 

O MÉTODO CIENTIFÍCO 

Descartes (1596-1650) 



PARTICULARIEDADES DA 
CIÊNCIA 

 A ciência é experimental, caminha apoiada nos 
fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo 
que é autorizado pela experimentação   
 
 
 A ciência é resultado da investigação científica 
 
 
 A ciência procura compreender e controlar o que 
constitui seu objeto de estudo 



 A ciência é pautada em uma lógica racional, 
sistemática, exata, verificável e portanto falível 
 
 A preocupação da ciência gira em torno dos 
fenômenos empíricos. O fenômeno é um fato tal como 
ele é percebido por alguém 
 
 A ciência rechaça a síntese obtida sem a  prévia 
análise, primeiro decompõe para em seguida 
recompor    
 

PARTICULARIEDADES DA 
CIÊNCIA 



DNA 
Watson & Crick. Nature 1953 
 
Hipercapnia Permissiva 
Marcelo Amato, et al. New Engl J Med 1998 
 
Vioxx 
Vigor Study Group. New Engl J Med 2000 
 
Clonagem de embrião humano 
Hwang, et al. Science 2004 

AVANÇO NO CONHECIMENTO 



Um grande número de evidências 
 

 científicas encontram resultados muito 
 

 similares. Entretanto, o estado da arte  
 

é modificavél!!!! 

ESTADO DA ARTE 



CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS 
DE CONHECIMENTO 

EMPÍRICO RELIGIOSO FILOSÓFICO CIENTÍFICO 

Vivência Valorativo Valorativo Real (factual) 

Acrítico Sobrenatural Racional Contingente 

Assistemático Sistemático Sistemático Sistemático 

Falível Infalível Infalível Falível 

Exato Exato Exato 
Aproximadamen

te exato 



PRÁTICA BASEADA 
EM EVIDÊNCIAS 



Desenvolvida por pesquisadores da 
McMaster University (Canadá) no 

início dos anos 80 

McMaster Medical Center - CANADÁ 



É um processo sistemático de achados, 
 

 de avaliações e de utilizações das pesquisas  
 

atuais para a decisão clínica 

PRÁTICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 



 Melhor evidência disponível 
 
 Conhecimento e habilidade clínica 
 
 Análise Custo-eficácia científica 
 
 Preferências e concepções do pacientes 

PRÁTICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 



 Custos assistenciais elevados 
 
 Métodos pedagógicos obsoletos 
 
 Ampla e diversa produção científica 

 

PORQUE SURGIU? 





TRÍADE DA MBE 



Literatura Aliada Literatura Crítica 



Concepção do estudo 

Realização do estudo 

Publicação do artigo 

Citação do estudo 

Escrita do livro original 

Publicação do livro em inglês 

Tradução do livro 

ETAPAS     

Publicação em português 

INÍCIO  
(ano) 

2006    

2007   

2009   

2010    

2012   

2014   

2015   

2017   

DURAÇÃO  
(anos)  

2    

1    

2    

2   

1    

2    

    

1    



Titina 



Literatura Aliada Literatura Crítica 



 Especificidade 
 
 
 Atualização 
 
 
 Avaliação da comunidade científica 
 Revisão por pares (Peer review) 

CARACTERÍSTICAS DOS 
ARTIGOS CIENTÍFICOS 



ALGUMAS EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS… 



ONDE ENCONTRAMOS  
ARTIGOS CIENTÍFICOS? 

Periódicos científicos 
 
 
Bases de dados 





















Aproximadamente 
67 artigos por dia, 

ou seja, mais de dois 
artigos por hora!!! 



 

SOMOS TODOS IGNORANTES? 
  



O QUE VOCÊ VÊ? 





QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

CAPES (Cordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal da Educação Superior) 

 
Qualis CAPES 

A1 > A2 > B1 > B2 > B3 > B4 > B5 > C 



QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

QUALIS CAPES 
 

Indexadores Nacionais/Base de Dados 

 Publicações indexadas no SCIELO 

 

 Publicações indexadas no LILACS 

 

 Demais Publicações 









QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Indexadores Internacionais 
 
 JCR (Journal Citation Report) 
 
 MEDLINE 



PESQUISA EM BASE DE DADOS 

MEDLINE 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 
Unidos (National Library of Medicine's – NLM). 
Em operação desde 
1971  

Pubmed                            MedLine 



PESQUISA EM BASE DE DADOS 

Pubmed 

 Publicados nos Estados Unidos e em 70 
outros países 

 Predominância da língua inglesa  



PESQUISA EM BASE DE DADOS 

Pubmed 

 + de 5.600 periódicos – área biomédica e da 
saúde 

 27 milhões de artigos científicos desde 1946 



LÍNGUA INTERNACIONAL DE 
DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO 

INGLÊS!!! 

Países de língua portuguesa  

(6ª mais falada do mundo) 

 

 Angola 

 Brasil 

 Cabo Verde 

 Guiné-Bissau 

 

 Portugal 

 Moçambique 

 Macau 

 Timor Leste 



FATOR DE IMPACTO 

Critério para avaliação  
da qualidade das  

publicações científicas 
internacionais, ou seja,  
indexadas ao Pubmed 

Publicado no Journal of Citation Reports (JCR)  
Pela empresa Thomson Reuters 



QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Fator de Impacto 

Eugene Garfield, Ph.D. 
Fundador: Institute for Scientific Information (ISI) 



PESQUISA EM BASE DE DADOS 

 Desenvolvido por Eugene Garfield nos anos 50 
 
 Tende a permitir a comparação entre diferentes 

periódicos científicos 
 

 Mantido pelo Institute of Scientific Information 
(www.isinet.com) 
 

 Utilizado pela CAPES para avaliação qualitativa da 
produção científica docente e discente 

http://www.isinet.com/


Curva de Citações 





Fator de Impacto de 2016 de 

um PERIÓDICO 

Avaliação das citações em 2016 

 

Aos artigos publicados em 2015 e 2014 

 

Número de citações              100 

Número de publicações        100 
   

Fator de impacto             =      1 



FATOR DE IMPACTO – JCR 2016 
Journal Citation Report 

Exemplos de Periódicos de Alto Impacto 

N Engl J Med = 72 
 
Lancet = 48 
 
Science= 34 
 
Nature = 40 
 
Medicine and Science in Sports and Exercise = 4 



ANÁLISE DA QUALIDADE DA 
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 

VERIFICAR… 
 
1. Qualidade do periódico: Fator de impacto  
Consultar no Google ao digitar o nome do periódico e a palavra impact 
factor. Exemplo: journal of applied physiology impact factor 
 
2. Quantidade e qualidade das publicações dos autores: número de 
publicações, periódicos onde já publicou e citações dos artigos publicados 
Currículo lattes e/ou site www.pubmed.com 
 
3. Qualidade do artigo: número de citações do artigo 
Consultar www.scholar.google.com 
 
4. Qualidade do artigo: desenho do estudo 
Identificar pelo resumo 



LER OU NÃO LER UM ARTIGO 
CIENTÍFICO 

Título é interessante? 
  
É atual? 
  
Opinião, original ou revisão? 
  
Contribui para sua prática ou cultura geral? 
 
Sua disponibilidade de tempo? 
  
Resumo ou artigo completo? 
  



SELEÇÃO DO PROBLEMA DE 
PESQUISA 

Considerações 

A definição do problema não se apoia somente  
na reflexão científica, mas também na  
fundamentação, no pensamento lógico e na 
literatura científica 

Simples suspeitas ou indagações não podem ser  
consideradas condições suficientes para a definição 
de um problema   



SELEÇÃO DO PROBLEMA DE 
PESQUISA 

1. Este problema pode ser resolvido através de uma  
    pesquisa científica ?   
 
2. O problema é suficientemente relevante a ponto de  
    de justificar a pesquisa científica ? (se não é rele- 
    vante existem outros problemas mais importantes ?) 
 
3. Trata-se realmente de um problema original ?  
 
4. A pesquisa é factível (Fatos) ? 
 



SELEÇÃO DO PROBLEMA DE 
PESQUISA 

5. Ainda que seja uma boa pesquisa, é adequada para 
     mim ? 

6. Pode-se chegar a uma conclusão valiosa ? 

7. Tenho a necessária competência para planejar e  
     executar um estudo deste tipo ?  

8. Os dados que a pesquisa exige, podem realmente  
     ser obtidos ? 

9. Há recursos financeiros disponíveis para a  
    realização do estudo ?  

10. Terei tempo para terminar o estudo ?  

11. Serei persistente ? 



 LIVROS RECOMENDADOS 



Tarefas 

Cadastrar seu e-mail nos periódicos: 

Medicine and Science in Sports and Exercise 

Exercise and Sports Sciences Review  

E em outros periódicos que quiser 

 

Fazer um cadastro no currículo lattes e preencher 
informações básicas sobre seu currículo 

 

Refletir sobre um tema para o TCC e, se possível, 
começar a separar algumas referências 

 

Ler os artigos indicados para a aula de metodologia 

 


