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Fala futuro(a) emergencista!!

Está à procura de dados para sua pesquisa? Já se deparou com
as dificuldades para definir quais informações utilizar? Essas e
outras perguntas são frequentes na vida do jovem
pesquisador.

AQUISIÇÃO
DE DADOS
em  pesquisa médica

A coleta de dados é uma das mais
importantes tarefas. E não importa
se o tipo de pesquisa é qualitativa
ou quantitativa. 

Qualquer tipo de levantamento
deve ter o máximo de cuidado na
hora de coletar informações e onde
e de qual forma será adquirido
esses dados, que consiste na parte
prática da pesquisa. 

Porque com base em quais dados
você irá utilizar para a sua pesquisa,
influenciará diretamente na
metodologia dela.

https://www.institutophd.com.br/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa
https://www.institutophd.com.br/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-quantitativa
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Para definir a coleta, antes você precisará formular uma
questão inicial, após se questionar e ter certeza que essa
questão é precisa, realista e pertinente. 

Após, precisamos explorar o tema, através da leitura e da
exploração de informações seja por meio de entrevistas ou até
mesmo de busca de dados em bancos de informações
secundárias. 

Depois disso você vai precisar interrogar os objetos
estudados, iniciando a  problemática da pesquisa. E é por meio
dessa problemática que chegamos na formulação final através
da construção do modelo de análise, ou seja, elaborar as
hipóteses ou questões de estudo que surgiram dessa
problemática e que deverão ser respondidas, ou não.

entrevistas;
questionários;
testes;
documentos;
observações.

A coleta de dados, envolve a
determinação da população a
ser pesquisada, a elaboração
dos instrumentos de coleta e
programação da coleta. 

Esses instrumentos de coleta
de dados podem ser:
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“que informações são necessárias para testar as minhas
hipóteses?”;
"que delimitações dar ao campo de análise?”;
“quantos indivíduos, instituições, etc ou vou precisar
analisar?”;
"qual é a área geográfica a ser considerada?”;
“qual é o período de tempo a ser levado em conta?”;
“que método de coleta é o mais apropriado?”.

A coleta de dados deve iniciar após termos realmente
problematizado o tema a ser pesquisado, ou seja, após termos
conseguido colocar-nos questões pertinentes sobre o tema
que ainda não foram tratadas por outros estudos.

E é nessa coleta de dados que vamos compreender o conjunto
de operações por meio das quais o modelo de análise é
confrontado aos dados coletados. E para isso precisamos
responder três perguntas: 

Para facilitar responder essas perguntas, questione-se:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Quando respondemos isso, conseguimos encontrar as
respostas para aquelas três perguntas. E depois disso é só
você colocar mão na massa, quer dizer, no teclado e escrever e
estruturar toda a sua pesquisa.

O QUE?

COM QUEM?

COMO?
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Os dados que você irá encontrar serão diferentes com base no
instrumento que você utilizará, mas se tratando de
documentos, um modo de fazer pesquisa muito buscado pelos
estudantes é o acesso a informações de publicações que
auxiliam pesquisadores no desenvolvimento de pesquisas.

Temos a Biomed Central, o Portal Regional da Biblioteca
Virtual em Saúde, composta de bases de dados bibliográficas
produzidas pela Rede BVS, como LILACS, Medline e outros
tipos de fontes de informação tais como recursos
educacionais abertos, sites de internet e eventos científicos.

Além da Cochrane, Evidence-Based Medicine, Embase
(serviço eletrônico da Elsevier), Free Medical Journal e
SCOPUS, UP to date e outras.

IMPORTANTE
CONHECER:

Mas é claro que convidamos você a
não ficar limitado nessas bases de
dados ou utilizando bancos de dados
secundários, como as informações
contidas no DATASUS. 

Você pode produzir seus próprios
dados através do uso de entrevistas,
questionários e testes.

http://biologicalproceduresonline.biomedcentral.com/
http://bvsalud.org/
http://www.cochrane.org/
http://www.embase.com/#quickSearch/default
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.scopus.com/
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