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3.4 Procedimentos
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 Posso fazer inferências 
a partir da escolha?

 Tem processo/técnicas 
para escolher?

 Princípios éticos? CEP?
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PESQUISADOR



 Quem 
escolhe/determina?

 Quem escolher?

 Quantos escolher?

 Posso fazer inferências a 
partir da escolha?

 Tem processo/técnicas 
para escolher?

 Princípios éticos? CEP?

Como começar?

responder à pergunta do 

estudo/atentar-se ao objetivo...

O pesquisador...

...amostra



População

Ou universo da pesquisa

conjunto dos elementos que têm características comuns, 

que podem ser contadas, pesadas, medidas, ordenadas de 

alguma forma (passíveis de serem mensurados) e que 

sirvam de base para as propriedades que se quer 

investigar, ou seja, com respeito às variáveis que se 

pretende estudar.

Molina VLI – Construindo projetos de pesquisa científica e social. 1ª ed, 2016. Edit Biblioteca 24horas

http://www.evidencias.com/planejamento

http://www2.anhembi.br/html/ead01/metodologia-pesquisa-cientifica-sequencial/lu02/lo1/index.htm

http://www.evidencias.com/planejamento
http://www2.anhembi.br/html/ead01/metodologia-pesquisa-cientifica-sequencial/lu02/lo1/index.htm


Então...Podemos falar na população:

 formada pelos alunos de pós graduação 
matriculados na Universidade Federal de 
São Paulo, no 1º semestre de 2017, 

 constituída dos pregos fabricados por uma 
indústria no mês de agosto/2016, 

 composta pelos leitores da Revista Acta 
Cirúrgica, 

 constituída pelos usuários do transporte 
público na cidade de São Paulo. 

Pode ser formada por 

pessoas, famílias, 

empresas, dentes, ou 

qualquer outro tipo de 

elemento, conforme os 

objetivos da pesquisa.



3.3 Amostra
 Subconjunto representativo da população

 a parte do todo que servirá de base para o estudo

 apresenta, portanto, as mesmas características da população 

da qual foi extraída

uma parte desta população = amostra = pesquisa por 

AMOSTRAGEM (ou por amostras).

A partir de uma 

amostra, pode-

se fazer 

inferências 

para a 

população. 

(todos os elementos de uma população = censo)



3.3.1 Critérios de Inclusão
 Elementos a serem incluídos no estudo

 Devem representar um população

 Elementos que representem o microcosmo aproximado da 
população

Amostra: indivíduos selecionados consecutivamente no Ambulatório... 65 

na fase de adaptação cultural e 56 na fase de validação.

Exemplo 1

Critérios de inclusão:

- Pacientes de ambos os gêneros

- Idade entre 18 e 65 anos

- Portadores de cicatrizes pós cirúrgicas há 

mais de um e menos de 5 anos



3.3.2 Critérios de Não Inclusão
 Elementos que não devem fazer parte do estudo

 Tem características gerais da amostra, mas também tem algumas 
específicas que podem comprometer o estudo, e não serão 
incluídos.

Amostra: indivíduos selecionados consecutivamente no Ambulatório... 65 

na fase de adaptação cultural e 56 na fase de validação.

Exemplo 1

Critérios de Não Inclusão:

- Pacientes com diagnóstico de transtornos psiquiátricos

- Pacientes não alfabetizados



3.3.3 Critérios de Exclusão
Quais são os participantes que preenchem os critérios 

de inclusão que por motivos éticos ou clínicos não 
devem fazer parte da pesquisa? 

...são os critérios de exclusão

devem ser entendidos como subconjunto dos critérios de inclusão. 

Amostra: indivíduos selecionados consecutivamente no Ambulatório... 65 

na fase de adaptação cultural e 56 na fase de validação.

Critérios de exclusão:

- Pacientes que não retornarem para responder ao questionários na fase de 
reprodutibilidade



Exemplo 1

Critérios de inclusão:

- Pacientes de ambos 

os gêneros

- Idade entre 18 e 65 

anos

- Portadores de 

cicatrizes pós cirúrgicas 

há mais de um e menos 

de 5 anos

Critérios de Não 

Inclusão:

- Pacientes com 

diagnóstico de 

transtornos psiquiátricos

- Pacientes não 

alfabetizados

Critérios de 

exclusão:

- Pacientes que não 

retornaram para 

responder ao 

questionários na fase 

de reprodutibilidade

Amostra: indivíduos selecionados consecutivamente no Ambulatório... 65 

na fase de adaptação cultural e 56 na fase de validação.

Objetivo: Traduzir, adaptar culturalmente e validar...



Exemplo 2

Amostragem por conveniência. Incluídas todas as pacientes com agendamento para 

mamoplastia redutora no Hospital X, em um período de 12 meses, de junho de 2014 a maio 

de 2015, que preencherem os critérios de elegibilidade do estudo.

Critérios de inclusão:

Pac. do sexo feminino, entre 18 e 60 

anos, sem restrição quanto à etnia, 

escolaridade ou classe social, com 

mamoplastia redutora já agendada;

Pac. com índice de massa corpórea 

(IMC) entre 19 e 30Kg/m2;

Hipertrofia mamária segundo os 

critérios de Sacchini et al....

Mulheres que trabalham fora de casa, 

com emprego formal, ou informal ou 

como autônomas.

Critérios de não inclusão:

Pac. submetidas a algum 

procedimento prévio reparador ou 

estético na mamas;

Pac. c/ diagnóstico de doença 

mamária, ou em fase de investigação 

deste tipo de doença;

Pac tabagistas, ou que pararam de 

fumar, ou Parto ou lactação há menos 

de 1 ano;

Pac com morbidades não controladas;

História de tratamento psiquiátrico.

Objetivo: Avaliar a capacidade para o trabalho e a produtividade de mulheres 
com hipertrofia mamária submetidas à mamoplastia redutora.



Critérios de inclusão:

Pac. do sexo feminino, entre 18 e 60 

anos, sem restrição quanto à etnia, 

escolaridade ou classe social, com 

mamoplastia redutora já agendada;

Pac. com índice de massa corpórea 

(IMC) entre 19 e 30Kg/m2;

Hipertrofia mamária segundo os 

critérios de Sacchini et al....

Mulheres que trabalham fora de 

casa, com emprego formal, ou 

informal ou como autônomas.

Critérios de Exclusão:

Necessidade de reintervenção cirúrgica nas 

mamas antes do sexto mês pós-operatório;

Retirada do TCLE em qualquer fase do 

estudo.



3.3.4 Amostragem
 PROCEDIMENTOS utilizados para a escolha ou 

seleção de amostras em uma população. 

A escolha do tipo de amostragem a ser 

utilizado vai depender muito do problema de

pesquisa e de seus objetivos.

considera a probabilidade de 
um elemento qualquer da 
população ser incluído na 
amostra, ou privilegiar a 

inclusão de apenas alguns 
elementos.



Amostragem

Probabilística - Todos os elementos da população têm 

probabilidade conhecida, diferente de zero, de ser incluídos na amostra, o 

que garante a representatividade da amostra em relação à população.

Amostragem Aleatória

Amostragem Sistemática

Amostragem Estratificada

Amostragem por Conglomerado

Não Probabilística



Probabilística

 Amostragem Aleatória: os elementos da amostra são 

escolhidos por sorteio. Para que o sorteio possa ser 

realizado, é necessário que os elementos da 

população estejam identificados. 



Probabilística

 Amostragem Sistemática: utiliza-se um sistema 

imposto pelo pesquisador. Uma lista da população útil, 

por exemplo, e o critério de números pares para 

selecionar.



Probabilística
 Amostragem Estratificada: quando 

a população está dividida em 

estratos, e a amostra também será 

estratificada, de tal modo que o 

tamanho dos estratos na amostra 

seja proporcional ao tamanho dos 

estratos correspondentes na 

população. 

Amostra 3

Amostra 2

Amostra 1

 Amostragem por 

Conglomerado: divide-se a 

população em 

conglomerados (miniaturas 

da população) ou 

categorias, por exemplo 

artistas, médicos...

http://www2.anhembi.br/html/ead01/metodologia-pesquisa-cientifica-sequencial/lu02/lo2/glossario_estratos.htm


Amostragem não-probabilística

 A escolha é feita de forma não-aleatória, 

justificadamente ou não. 

 A escolha é intencional ou por conveniência, 

considerando as características particulares 

do grupo em estudo ou ainda o conhecimento 

que o pesquisador tem daquilo que está 
investigando.



3.3.5 TCLE
 Resolução 466/2012

Princípios éticos fundamentais: autonomia, 

beneficência/não maleficência, da justiça.

Se materializa no processo de obtenção do TCLE

Riscos/benefícios

Seleção do participante



-Quem escolhe/determina?

- Quem escolher?

- Como escolher? Tem 

processo/técnicas para 

escolher?

- Quantos escolher? Posso fazer 

inferências a partir da escolha?

- Princípios éticos? CEP?

Critérios de inclusão

Critérios de não inclusão

Critérios de exclusão

em pesquisa


