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A fisiologia da pesquisa epidemiológica

Hulley et al. Delineando a pesquisa clínica. 3ed. 2008.



A fisiologia da pesquisa epidemiológica

Planejamento
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Mas... de onde eu coleto esses dados?



População e amostra – “olhar epidemiológico”

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 8. 

População-alvo
Ex: Adolescentes da cidade de Maceió em 2016

População-fonte ou acessível
Ex: Adolescentes estudantes das escolas selecionadas de um 

determinado distrito da cidade de Maceió em 2016.

Amostra estudada

“População é um conjunto completo de pessoas que apresentam determinadas 
características em comum, e amostra é um subconjunto da população.”



População e amostra – “olhar clínico”

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 8. 

População-alvo
Ex: Adolescentes

População-fonte ou acessível
Ex: Adolescentes de Maceió em 2016

Amostra estudada

“População é um conjunto completo de pessoas que apresentam determinadas 
características em comum, e amostra é um subconjunto da população.”



População e amostra

Hulley et al. Delineando a pesquisa clínica. 3ed. 2008.



População e amostra: Critérios de Seleção

Hulley et al. Delineando a pesquisa clínica. 3ed. 2008.

Capacidade de 
Generalização



População: crianças pré-escolares 
brasileiras (24 – 59 meses).
Amostra: os pré-escolares vivendo com 
a mãe no mesmo domicilio, incluídos no 
PNDS- 2006/2007.







Porque realizar uma amostragem?

• Quando fazer
o Economia de dinheiro e tempo (coleta à análise)

o Melhor operacionalização e controle de qualidade da
implementação da pesquisa

o Possibilita persuadir os selecionados a participar da
pesquisa e/ou recuperar mais facilmente dados perdidos ou
incompletos

• Quando não fazer
o População pequena

o Quando a resposta só pode ser dada por meio de censo



Amostragem

• Amostragem de conveniência
– Os pacientes atendem aos critérios de entrada e são de fácil 

acesso ao investigador.

– Minimiza-se o voluntarismo.

– A amostragem consecutiva é de especial valor quando o 
período de arrolamento é suficiente para cobrir variações 
sazonais ou mudanças temporais relevantes à questão de 
pesquisa.

• Validade da amostra: Representar adequadamente a 
população-alvo. Em amostras de conveniência isso é 
meramente uma questão de julgamento.



Amostragem

• Amostragens probabilísticas
“Processo aleatório para assegurar que cada unidade da 
população tenha uma probabilidade especificada de seleção.”

– Aleatória simples: Enumera-se as unidades da população e 
seleciona-se aleatoriamente um subconjunto.

População = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j}
Selecionar uma amostra com três indivíduos com reposição.



Amostragem
• Amostragens probabilísticas

– Sistemática: processo periódico pré-ordenado.

– Aleatória estratificada: divide a amostra em subgrupos, 
selecionando uma amostra aleatória de cada um desses 
subgrupos.

Caucasianas

Asiáticas

Afro descendentes

Latinas



Amostragem
• Amostragens probabilísticas

– Por conglomerados: amostragem de agrupamentos 
naturais de indivíduos na população.



Avaliação AB2
Anteprojeto de pesquisa
➢ Pergunta: PICO ou PECO

➢ Hipótese

➢ Justificativa

➢ O que existe sobre esse tema?

➢ Objetivos

➢ Métodos

➢ Tipo de estudo

➢ Variáveis

➢ Amostra (critérios de inclusão e exclusão)

➢ Coleta de dados

➢ Como os resultados serão analisados?

➢ Referências bibliográficas

Título

Introdução

Objetivos

Métodos

Referências

Plágio é crime!


