
DESENHO DE ESTUDO

Um Desenho de Estudo é um 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 determinada questão, implicando assim, a definição de certas

características básicas do estudo, como sejam a população e a amostra a ser

estudada, a unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta sobre a

exposição, a existência e tipo de seguimento dos indivíduos, entre outros.

Tendo como base as características básicas do estudo, criou-se uma série de

padrões terminológicos que definem algumas dessas características e que

constituem naquilo que se designa como tipos ou desenhos de estudo. Exemplos de

desenhos de estudo frequentemente encontrados são os ensaios clínicos, estudos

de metanálise, estudos ecológicos, entre outros.

Do ponto de vista do investigador, tendo decidido qual a questão que se pretende

responder, a fase operacional seguinte é decidir o modo como se irá realizar tal

tarefa, a fase operacional seguinte é decidir o modo como se irá realizar tal tarefa,

sendo esse o objetivo da definição do Desenho de Estudo. Em termos operacionais,

o desenho de um estudo envolve não só a seleção do Desenho de Estudo

propriamente dito, mas também, a seleção dos participantes, o processamento e a

análise dos dados e a descrição organizada e calendarizada das tarefas e questões

logísticas envolvidas.

Do ponto de vista do leitor da literatura científica, a definição e correta descrição do

desenho de estudo é de extrema importância, pois dá a conhecer o modo como o

estudo foi feito, define as características básicas do estudo (unidade de análise,

intervenção, seguimento, etc.), permite antever certas deficiências metodológicas

frequentes e limitações inerentes a certos desenhos, permite uma análise crítica da

validade dos resultados e conclusões e permite avaliar o grau de evidência inerente

à resposta questão levantada.
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O que o pesquisador deve inserir no campo Desenho de Estudo?

• Em linhas gerais, a resposta da pesquisa.
• O que é feito?
• Com que objetivo?
• Quem e quantos serão os sujeitos da pesquisa?
• Onde?
• Como?
• O que se espera dos resultados?
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