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Ementa:

A abordagem quantitativa em pesquisa: bases, tendências e avanços. Prática baseadaem
evidências. Aprofundamento teórico metodológico dos diferentesdesenhos de pesquisa
quantitativa. Projeto de pesquisa quantitativa: problema e hipótese, amostra, variáveis, estratégias
de coleta, registro e organização de dados. Estatística descritiva e inferencial. Principais testes
estatísticos paraméticos e não paraméticos. Preparação e apresentação dos dados. Análise crítica

Objetivos:

- Conhecer os fundamentos da pesquisa quantitativa;
- Reconhecer e analisar criteriosamente os delineamentos de pesquisa quantitativa e as partes que a
compõem: problema e hipótese, amostra, variáveis, estratégias de coleta e registro de pesquisas de abordagem
quantitativa em consonância com os objetivos dos estudos;
- Entender e analisar criteriosamente os métodos de obtenção de dados em Pesquisa Quantitativa;
- Entender e analisar criteriosamente a relação entre o delineamento da pesquisa e o tipo de teste
estatístico aplicado, em consonância com os objetivos dos estudos: Estatística descritiva e inferencial; e
principais testes estatísticos paramétricos e não paramétricos;
- Conhecer os elementos fundamentais que compõem o relatório de pesquisa com abordagem
quantitativa a partir de instrumentos de avaliação;
- Conhecer os fundamentos da Prática de Enfermagem Baseada em Evidências, níveis de evidência e
instrumento de avaliação;
- Instrumentos de avaliação de viés e da qualidade de relatórios de divulgação de pesquisa quantitativa.

Conteúdo:

- Bases epistemológicas e conceituais da abordagem quantitativa;
- Delineamento da pesquisa quantitativa. Tipos de estudo - observacional descritivo e observacional
analítico: estudo de coorte, caso controle, transversal. Ensaio clínico e Métodos mistos;
- Delineamento da pesquisa de Ensaio clínico e Métodos mistos;
- Estrutura de um relatório de pesquisa quantitativa: pergunta de pesquisa/problema, hipótese,
população, técnicas de amostragem, recrutamento dos sujeitos, variáveis e escolha de
questionários/instrumentos de coleta de dados e técnicas de validação de instrumentos;
- Obtenção e organização dos dados quantitativos;
- Métodos de análises dos dados: paramétricos e não paramétricos e organização para apresentação,
planejamento segundo delineamentos de pesquisa.
- Bases epistemológicas e conceituais da Prática de Enfermagem Baseada em Evidências;
- Revisão sistemática (com e sem metanálise) e classificação dos níveis de evidencia;
- Avaliação da qualidade metodológica de um estudo quantitativo: avaliação de risco de viés.

Metodologia:

A disciplina se desenvolverá de forma presencial com suporte de forma assíncrona do ambiente de
gerenciamento da aprendizagem Moodle. Disponível em: http://www.moodle.ufsc.br.
Os conteúdos serão trabalhados mediante aulas expositivas e dialogadas; análise e discussão de
artigos e teses com abordagem quantitativa; leitura reflexiva de textos indicados; trabalhos em
grupo presenciais e no ambiente Moodle. No Moodle as atividades serão organizadas por semana
aos quais os alunos terão oportunidade de ler o conteúdo disponibilizado, pesquisar outros e fazer
contribuições aos conteúdos trabalhados no decorrer das aulas para o desenvolvimento da

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

17/03
14:00 - 18:00

Bases epistemológicas e conceituais da
abordagem quantitativa.

Aula expositiva e dialogada 1 e 3

Disciplina: NFR 510061 - Pesquisa avançada em saúde e enfermagem I
Professores Responsáveis: Dra. Maria Elena Echevarria Guanilo, Dra. Natália Gonçalves
Créditos:

Semestre:
4
2020/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PLANO DE ENSINO
24/03

14:00 - 18:00

Delineamento da pesquisa parte I: tipos de
estudo - observacional descritivo e
observacional analítico: estudo de coorte, caso

Aula expositiva dialogada 1 e 3

31/03
14:00 - 18:00

Delineamento da pesquisa parte II: Ensaio
clínico e Métodos Mistos.

Aula expositiva dialogada 1 até 8

07/04
14:00 - 18:00

Estrutura de um relatório de pesquisa
quantitativa: pergunta de pesquisa/problema,
hipótese, população, técnicas de amostragem,
recrutamento dos sujeitos, variáveis e escolha
de questionários/instrumentos de coleta de
dados e técnicas de validação de instrumentos.

Aula expositiva dialogada 1 até 3

14/04
14:00 - 18:00

Obtenção e organização dos dados
quantitativos.

Aula expositiva dialogada 1 e 2

28/04
14:00 - 18:00

Métodos de análises dos dados – Parte I: teste
paramétricos e formas de  apresentação.

Aula expositiva dialogada 1 até 3

05/05
14:00 - 18:00

Métodos de análises dos dados – Parte II: teste
não paramétricos e formas de apresentação.

Aula expositiva dialogada 1 até 3

12/05
14:00 - 18:00

Métodos de análises dos dados: análise crítica
de planejamento segundo delineamentos de

Aula expositiva e dialogada.
Análises e discussão em
pequenos grupos.

1 até 3

19/05
14:00 - 18:00

Análise crítica de relatórios de pesquisa
quantitativa a partir da utilização de instrumento
específico (STROBE e CONSORT).

Seminário I – Apresentação de
análises de artigos em
pequenos grupos.

9 até 10

26/05
14:00 - 18:00

Bases epistemológicas e conceituais da Prática
de Enfermagem Baseada em Evidências;
Revisão sistemática - Parte I: Revisão
sistemática com e sem metanálise.

Aula expositiva dialogada 10 à 13

02/06
14:00 - 18:00

Revisão sistemática Parte II: Nível de Evidência
e recomendações do PRISMA.

Aula expositiva e dialogada.
Analises e discussão em
pequenos grupos.

15

09/06
14:00 - 18:00

Avaliação da qualidade metodológica de um
estudo quantitativo: avaliação de risco de viés.

Aula expositiva e dialogada.
Analises e discussão em
pequenos grupos.

16

16/06
14:00 - 18:00

Estudo independente para preparação de
trabalhos finais.

Estudo independente Todas

23/06
14:00 - 18:00

Apresentação de análises crítica de
planejamento, e execução, de análises
estatísticas em delineamentos observacionais.

Seminário II – Apresentação de
análises de artigos em
pequenos grupos.

Todas

30/06
14:00 - 18:00

Apresentação de análises crítica de
planejamento, e execução, de análises
estatísticas em Ensaios Clínicos e Métodos
mistos  Avaliação final da disciplina

Seminário III – Apresentação
de análises de artigos em
pequenos grupos.

Todas

Avaliação:

A avaliação será realizada na modalidade somativa/formativa, considerando as apresentações e discussões em
sala de aula e apresentação dos seminários (Três).
Do desempenho do aluno:
- Participação nos encontros, leitura e reflexão dos textos recomendados (peso 4);
- Apresentação dos Seminários (três seminários)– análises crítica de artigos conforme os métodos de
pesquisa estudados (peso 6);
- Da disciplina: no último encontro será realizada a avaliação da disciplina pelos alunos.
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