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A ciência, bem como o conhecimento de qualquer tipo, se inicia quando alguém 

faz uma pergunta inteligente. A pergunta inteligente é o começo da conversa com a 

natureza (ou com a sociedade). 

Rubem Alves - Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras,1987, p.85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We need less research, 

better research, 

and 

research done 

for the right reasons. 

D G Altman  

(BMJ 1994;308:283-284) 
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RESUMO 
 
 
 
 
Objetivo: avaliar  a adequação do método científico empregado  nas teses de 

mestrado e   doutorado dos docentes da  Faculdade de Medicina de Marília, no período 

de 1997 a 2004. 

Local: Faculdade de Medicina de Marília - Famema, Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia ; Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 

Departamento de Medicina, Programa de Pós-graduação em Medicina Interna e 

Terapêutica, Centro  Cochrane do Brasil. 

Método: estudo analítico transversal, avaliando todas as teses de mestrado e  

doutorado dos docentes da Faculdade de Medicina de Marília entre 1997 a 2004. O 

principal desfecho quantificado foi a adequação do método. Essa avaliação foi 

realizada por dois pesquisadores independentes e a concordância avaliada pelo teste 

de Kappa. Foi construído roteiro específico para avaliação de estudo quantitativo 

primário, secundário e qualitativo. O método do estudo foi considerado adequado (A) 

quando os escores atribuídos pelos pesquisadores eram maiores que 75%, 

parcialmente adequado (PA) se o escore estivesse entre 50% e 74%, e inadequado (I) 

se o escore fosse menor que 49%. Esses limites  foram escolhidos arbitrariamente.  

Perspectivas / Viabilidade: Como os docentes da Faculdade de Medicina realizaram 

as suas pós-graduações nas principais universidades públicas do Estado de São 

Paulo, a amostra é aleatória e representativa de diferentes cursos. Se a hipótese do 

estudo for confirmada, os resultados deste trabalho poderão contribuir para avaliar a 

qualidade dos cursos de pós-graduação e contribuir para a melhora do planejamento 

do projeto de pesquisa. Quanto à viabilidade, é uma pesquisa de fácil execução e de 

baixo custo, pois, do ponto de vista humano, depende de dois pesquisadores e  

tecnicamente, de um computador e material de consumo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após a segunda guerra mundial, o número de publicações de artigos científicos 

aumentou e alguns médicos começaram a observar as dificuldades em manterem-se 

atualizados com a literatura1. Essa situação se intensificou  após o lançamento do 

Sputnik I em 1957. Os americanos, preocupados com a supremacia russa, 

disponibilizaram milhões e milhões de dólares destinados à pesquisa científica. Isso 

impulsionou a ciência e conseqüentemente aumentaram mais ainda os artigos 

científicos a serem publicados. O resultado foi uma enorme pressão sobre as revistas 

existentes e novas2. O mesmo aconteceu com a literatura biomédica. Esta aumenta 

cerca de 6 a 7% ao ano e  dobra a cada 10 ou 15 anos3.  Em 1999 havia   cerca de 

30.000  publicações por ano4. Dessas somente uma pequena porcentagem é 

considerada de boa qualidade científica , pois muitos trabalhos não seguem  método 

adequado de pesquisa científica,  as referências bibliográficas, os métodos estatísticos 

são inadequados ou incorretos5-8 e são financiados por indústrias farmacêuticas ou 

fabricantes de aparelhagens médicas9-11. 

Temos observado fatos semelhantes no meio universitário brasileiro nos últimos 

tempos. Há uma corrida dos docentes das escolas médicas das diferentes regiões do 

país à procura de suas titulações. Uma das razões deste fenômeno  decorre da 

exigência do Ministério da Educação e Cultura,   que recomenda que um terço do corpo 

docente das Universidades seja  mestre ou doutor12.  

Na Faculdade de Medicina de Marília a situação não é diferente da de outras 

escolas médicas. Ela foi criada em 1967 e funcionou como entidade particular até 

1994, ano em que foi anexada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São 

Paulo. Até essa data (em 27 anos) apenas 15 docentes haviam se titulado. Após a 

estadualização até a presente data (em 9 anos) esse número subiu para 141. É 

interessante atentar para o súbito interesse dos docentes pela titulação. 

A procura da titulação dá-se pela necessidade imposta13 e não pela necessidade 

interna (desejo) de cada docente. Além disso, há casos de pós-graduandos que 

realizam pesquisas para atender à exigência da disciplina14.  Outro fator que “estimula”  

a realização de pós-graduação é o incremento salarial que a titulação proporciona. Há 

casos também de profissionais recém-saídos de residências médicas que, enquanto 

aguardam  oportunidade de trabalho/colocação, optam pela pós-graduação. A bolsa de 
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estudo fornecida pela agência de fomento à pesquisa é o principal interesse e não a 

qualificação. A titulação conseguida dessa forma contraria uma das quatro normas da 

ciência,  a pesquisa desinteressada15. 

Quando a pós-graduação é realizada atendendo ao interesse do aluno e o 

assunto é escolhido de acordo com as tendências e aptidões do aluno, pode-se 

esperar êxito16-17. Portanto, é desejável que o aluno, ao se matricular num curso de 

pós-graduação, tenha maturidade suficiente para escolher o assunto de seu interesse e 

que o coordenador do curso esteja aberto para isso. O Curso de Mestrado 

Profissionalizante em Efetividade em Saúde Baseada em Evidências da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina -  é um dos exemplos disso. Aqui 

os alunos escolhem o assunto e este é debatido exaustivamente em reuniões 

especialmente designadas para este fim. Participam dessas reuniões todos os pós-

graduandos, orientadores e o coordenador do Curso de Pós-Graduação. Assim, a 

pergunta de pesquisa, o ponto inicial de qualquer pesquisa18 é debatida, discutida, 

analisada  e, se necessário, sofrerá modificações. A seguir, determina-se o tipo de 

estudo adequado  à categoria de pergunta e subseqüentemente discute-se o 

delineamento do estudo19.  

De modo geral, o mestrado e o doutorado constituem o primeiro passo para a 

ciência17. É desejável que o primeiro passo seja dado de forma adequada, pois, 

segundo Eurípides, citado por Day: “O que começa mal, acaba mal”20.  

Ao consultarmos os periódicos nacionais e internacionais, de diferentes 

especialidades médicas, observamos que a grande parte dos  autores dos artigos 

publicados    está ligada à Escola Médica ou Instituição na área de pesquisa médica. A 

maioria deles são mestres, doutores, pesquisadores, livre-docentes ou professores 

titulares. 

Estamos diante de duas constatações. Primeira, pequena percentagem de 

trabalhos publicados são de boa qualidade5-11 e segunda,  os autores dos trabalhos 

publicados, na sua maioria, são profissionais titulados. 

Diante dessas constatações, a dúvida que surge é se os cursos de pós-

graduação realmente capacitam os profissionais para realização de pesquisas.  Na 

revisão de literatura visando a esclarecer essa situação, encontramos uma série de 

artigos nacionais21 e internacionais22-44 quanto à análise de trabalhos originais. Em 

relação à análise do método de teses de mestrado e doutorado não encontramos 

nenhum estudo. Encontramos apenas um artigo original45  na área de Dermatologia e 
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uma tese de doutorado46 na área de Saúde Publica.  Encontramos outros estudos do 

gênero, mas são  roteiros de como avaliar teses de mestrado ou doutorado47-49.  

Das diferentes partes de um projeto de pesquisa, o método,  depois de uma 

pergunta de pesquisa bem elaborada,   constitui a base do trabalho científico.  

A finalidade deste estudo é avaliar a adequação do método  empregado nas teses 

de mestrado e doutorado dos docentes da Faculdade de Medicina de Marília e 

contribuir para a melhora da qualidade do planejamento do projeto de pesquisa.     
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2  OBJETIVOS 
 
2.1  Pergunta 
          

      Em que proporção, os métodos  de teses de mestrado e doutorado realizados pelos 

docentes da Faculdade de Medicina de Marília foram adequados? 

 
2.2  Hipótese  
 

A maioria das teses de mestrado e doutorado dos docentes da Faculdade de 

Medicina de Marília  não apresenta método  adequado para responder as questões 

propostas pelos pesquisadores.  

 

2.3  Objetivo principal 
 

Avaliar  a adequação do método  empregado  nas teses de mestrado e  doutorado 

dos docentes da  Faculdade de Medicina de Marília, no período de 1997 a 2004. 

 
2.4  Objetivo secundário 
 

Construção de roteiro e questionários para avaliação da adequação do método 

das teses de mestrado e doutorado. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 
 

      Foi realizada uma revisão da literatura através da busca eletrônica com restrição 

aos idiomas espanhol, francês, inglês e português nas seguintes bases de dados:  

Lilacs,  Medline, ERIC (Educational Resources Informatic Center) e catálogo de teses – 

IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia).   

      Foram utilizados os seguintes termos para a busca eletrônica: 

o Lilacs: dissert$ or tese$ (palavras) and avaliacão (palavras) 

o Medline: “dissertacões acadêmicas” [descritor de assunto] and evaluation or 

appraisal  or critical (palavras) 

o Eric: {(dissertation OR thes) AND (evaluation OR compara OR critic OR apprais) 

AND (master OR PHD)} 

o IBICT: avaliacão and teses 

 

        Além dessa busca, uma avaliação de referências dos estudos relevantes também 

trouxe informações importantes49 . 
        A busca trouxe dois trabalhos  de avaliação de monografias. O primeiro é um 

trabalho original45 “Étude analytique dês thèses en dermato-vénéreologie sotenues 

dans les Facultés Tunisiennes de Médicine de 1971 a 1992” e o segundo,  uma tese de 

doutorado em Saúde Pública46 “Pós-graduação em Saúde Pública: análise de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado -1990-1994”. 

O primeiro trabalho45   analisa 235 teses em dermatologia e doenças venéreas 

apresentadas nas Faculdades de Medicina da Tunísia. Os autores concluem pela 

existência de desproporcionalidade entre os temas abordados e a freqüência daquelas 

enfermidades; pela falha metodológica de algumas teses. Entretanto, o tópico  Material 

e Método não descreve os critérios de como as teses foram analisadas. Não apresenta 

roteiro ou questionário utilizado para análise.   

O segundo trabalho46 é uma tese de doutorado apresentada à Universidade de 

São Paulo que faz a análise descritiva e temática das monografias em Saúde Pública.  

Não utiliza roteiro e/ou questionários na avaliação das teses. 
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Os demais trabalhos  são roteiros de avaliação de dissertações de mestrado e 

teses de doutorado abrangendo todas as partes de uma monografia47-49.  Em relação 

ao método, o questionário é geral, não abordando diferentes  tipos de estudos.         

Somente um dos roteiros47  demonstra  preocupação em relação à comissão de 

Ética, declaração de Helsinque, tipo de pergunta da pesquisa, revisão de literatura, 

local de realização, recrutamento de participantes, critérios de inclusão/exclusão, 

procedimentos utilizados, métodos utilizados para proteger a pesquisa de vieses, 

variáveis estudadas, descrição do método estatístico, etc. Não apresenta roteiro e 

questionário para avaliação de diferentes tipos  de estudos (acurácia, ensaio clínico 

randomizado, coorte, caso-controle, prevalência). 

Não se encontrou  publicação  que avalia a adequação do método das 

dissertações de mestrado e doutorado com atenção dirigida a diferentes tipos de 

estudos. Interessante notar que praticamente 100% das teses de mestrado e doutorado 

no país são aprovados por bancas de proeminentes pesquisadores, as desaprovações 

são raras e anedóticas. 
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4  MÉTODO 
 

4.1   Tipo de estudo 
 

Estudo analítico transversal para avaliar  a adequação do método científico das 

teses de mestrado e doutorado dos docentes da Faculdade de Medicina de Marília, no 

período de 1997 a 2004. A avaliação  será realizada independentemente por dois 

pesquisadores. A autoria das monografias será mantida em sigilo. 

 

4.2 Local do estudo 
 
• Faculdade de Medicina de Marília, Disciplina de Endocrinologia e Metabologia  

•  Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina - Departamento 

de Medicina, Disciplina de Medicina de Urgência, Pós-graduação em Medicina 

Interna e Terapêutica, Centro  Cochrane do Brasil. 

 

4.3   Considerações éticas 
 

        O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo (Anexo 1). 

 

4.4 Amostra 
 

Amostra de conveniência,  do Acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina de 

Marília, constituída por 97 teses de mestrado e 59 de doutorado dos docentes desta 

Faculdade, no período de 1997 a 2004 (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Teses de mestrado e  doutorado dos docentes da Faculdade de       
Medicina de Marília -1997 a 2004 

 Mestrado Doutorado 

Biólogos 5 5 

Biomédicos 3 3 

Enfermeiros 27 8 

Farm./bioquímicos 5 3 

Físico (radioterapia) 1  

Médicos 50 36 

Prof. De Inglês  1 

Psicólogos 6 3 

Total 97 59 

Fonte: acervo da biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília 
 

4.5 Principal desfecho quantificado 
 

Adequação do método científico em relação às questões propostas pelos 

pesquisadores.  

A adequação do  método será avaliada por meio de roteiro construído a partir dos 

quesitos exigidos de um planejamento considerado adequado  para ensaios clínico e 

experimental. 

O roteiro foi construído tomando como base as escalas de validade para 

avaliação da qualidade de artigos publicados21-44,50-54, publicações que orientam o 

conteúdo de um manuscrito55, artigos com recomendações para aprimoramento de 

ensaios clínicos randomizados56 e de revisões sistemáticas57, publicações sobre 

estatística58 , diretrizes59  , resoluções e portarias de órgãos fiscalizadores da 

profissão60-66 . 

Como para cada tipo de pergunta corresponde um tipo de estudo19 , foi elaborado 

um roteiro para esse fim. Antes do roteiro propriamente dito, apresentaremos os tipos 

de estudo e suas relações com a pergunta de pesquisa (Quadro 2). 
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Quadro 2   Tipos de estudo e suas relações com a pergunta de pesquisa 
        

A    Estudo quantitativo 

1.Primário 

•Terapia / Prevenção/Reabilitação: ensaio clínico randomizado 

•Diagnóstico: estudo de acurácia 

•Prognóstico: estudo de coorte 

•Risco / Exposição: estudo de coorte ou caso-controle 

•Prevalência: estudo transversal 

2.Secundário ou integrativo 

•Revisão sistemática 

•Análise econômica 

•Análise de decisão 

•Diretrizes  

B    Estudo qualitativo  

  

 

O roteiro para avaliação dos estudos quantitativos foi dividido em três tópicos. O 

primeiro, contendo questões gerais a todos os estudos;  o segundo, a estudo primário e 

o terceiro, a estudo secundário ou integrativo (Quadro 3).  

Para estudo qualitativo foi construído um roteiro à parte (Quadro 3). 

As questões permitem 3 tipos de respostas: adequada (A), parcialmente 

adequada (PA) e inadequada (I). A cada resposta adequada é atribuída um valor de 2 

pontos, para parcialmente adequada 1 (um) ponto e para resposta inadequada zero 

ponto. Desta forma, teremos 10 questões de roteiro geral que gerarão um escore que 

varia entre zero e 20 pontos. No roteiro geral, as monografias que atingirem  75% ou 

mais pontos do escore máximo serão consideradas adequadas, parcialmente 

adequadas se o escore ficar entre 50 e 74% e inadequadas se o escore  for menor que 

49%. Esses limites foram escolhidos arbitrariamente.  

Em relação a roteiros específicos, os números das questões variam de acordo 

com  o tipo de estudo, razão pela qual adotaremos somente a classificação percentual. 

Os critérios de classificação serão os mesmos adotados para roteiro geral.  
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Para os estudos qualitativos seguiremos os mesmos critérios dos roteiros 

específicos de estudos quantitativos. 

O método de uma tese de estudos quantitativos será considerado adequado se 

obtiver escore igual ou maior que 75% na avaliação de roteiro geral e específico.  

 
Quadro 3 - Roteiro para a avaliação da adequação do método 
 

A  Roteiro geral   
 

A.1  A pesquisa foi aprovada pela comissão de ética?                 A       PA       I 

o A pesquisa contém a aprovação do comitê de ética (número do processo ou 

cópia do parecer)? 
o Foi citada a Declaração de Helsinki 1975, revisada em 1983? 

 

A.2  A hipótese foi explicitada?                                                         A      PA       I 

 

A.3  A pergunta da pesquisa foi formulada com todos os componentes?    

                                                                                                              A       PA       I 

• População 

• Intervenção 

• Grupo controle 

• Desfecho 
 

A.4  Qual foi o tipo de estudo utilizado?                                       A       PA        I 

o Quantitativo primário: estudo de coorte, acurácia, transversal, ensaio clínico 

randomizado, caso- controle.                            

o Quantitativo secundário ou integrativo: revisão sistemática com metanálise, 

análise econômica, análise de decisão, diretrizes (guidelines). 

o Qualitativo : primário e secundário 

A.5  Onde foi realizada a pesquisa?                                              A       PA       I 
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A.6  Qual a amostra utilizada no estudo?                                     A       PA       I 

o Foi calculada adequadamente? 
o Quais foram os critérios de inclusão adotados? 
o Quais foram os critérios de exclusão adotados? 
o Como foi realizado o recrutamento dos doentes? 
o Como foi realizado o consentimento informado? 

 

A.7  Quais foram os procedimentos utilizados?                        A       PA       I 

o Qual o principal procedimento utilizado no estudo (intervenção, teste 

diagnóstico, exposição/risco, prognóstico, revisão sistemática, análise de 

decisão, análise econômica ou  diretrizes - guidelines? 
o Quais foram os métodos utilizados para proteger a pesquisa de vieses? 

o Representatividade da amostra 

o Processo de randomização 

o Mascaramento da intervenção 

o Análise por intenção de tratar 

 

A.8  Quais foram as variáveis estudadas?                                 A      PA      I 

o Houve  variáveis primárias e secundárias? 
o Houve a definição de cada variável? 
o Como foram mensuradas? 
o Quem as mensurou? Foi cego? 
o Quando foram mensuradas? 

 

A.9  Quais foram os desfechos estudados?                              A        PA        I 

   

A.10  Como foi descrito o método estatístico?                         A        PA        I 

o Foi calculado o tamanho da amostra? 
o Foram apresentados os detalhes de como foi realizada a análise 

estatística? 
 Quais foram as variáveis analisadas? 
         Quais foram as hipóteses estatísticas? 
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 Quais os testes estatísticos utilizados? 
 A análise estatística foi adequada aos objetivos do 

estudo?  
 Análise estatística foi feita com  intenção de tratar? 
 Qual o valor de P adotado? 
 Qual o valor de intervalo de confiança? 
 Qual o valor do poder estatístico? 

 Foi planejada alguma análise de subgrupo? 
 Qual a freqüência das análises? 
 Qual o programa de computador utilizado? 
 Foi realizada análise econômica dos resultados? 

 
B.  Roteiro  para estudo quantitativo primário  
 

B.1  Estudo de testes diagnósticos  (acurácia)                             A       PA       I 

o Houve comparação  independente, cega, com um   padrão de referência 

(“ouro”)? 
o O padrão de referência foi aplicado independentemente do resultado do 

exame diagnóstico? 
o A amostra de pacientes é representativa da população para  a qual o 

teste diagnóstico  possa ser aplicado na prática clínica? 
o Os resultados do teste em avaliação influenciaram na decisão de fazer o 

teste padrão? 

o Os métodos foram suficientemente bem descritos para permitir a 

replicação? 
o O exame (ou conjunto de exames) foi validado em um segundo grupo 

independente de pacientes? 
o As razões de probabilidade do teste foram apresentadas ou os dados 

necessários para seu cálculo descritos (sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo/negativo)? 
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B.2  Estudo transversal (prevalência, relato de caso, série de casos)     

                                                                                                          A          PA         I 

o Quais são os critérios para ser um caso? 

o Em que população são achados os casos? 

o A prevalência é descrita para uma amostra não-viciada da população? 

 

B.3  Estudo de coorte (prognóstico / risco)                               A       PA        I 

o A amostra de pacientes é representativa e formada  por doentes no 

mesmo estágio de doença? 
o O seguimento dos pacientes foi completo e suficientemente longo? 
o Os desfechos clínicos foram bem definidos? 
o A aplicação de critérios objetivos de resultados foi feita de modo “cego”? 
o Houve ajustamento dos grupos de doentes a fatores de risco 

importantes? 
o Foi descrita a probabilidade de um desfecho em um determinado intervalo 

de tempo? 
o Qual a precisão do risco relativo? 
o A percentagem dos desistentes (“drop outs”) foi calculada? 

 

B.4  Ensaios randomizados (tratamento / prevenção / reabilitação)    

                                                                                                              A       PA        I 

o A alocação dos pacientes foi randomizada? 
o Todos os  pacientes que iniciaram o estudo foram considerados nos 

resultados e conclusões? 
o O seguimento dos pacientes foi completo? 
o Os pacientes foram analisados nos grupos em que foram randomizados? 
o Houve mascaramento no tratamento? 
o Os grupos de pacientes eram similares no início da intervenção? 
o Exceto a intervenção, os grupos foram tratados igualmente? 
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B.5  Estudo de caso-controle (exposição /  risco)                A        PA         I 

o Existe grupo controle pareado que seja semelhante com respeito a 

determinante importante do desfecho? 

o A medida do desfecho e exposição foi realizada da mesma forma em 

ambos os grupos? 

o O seguimento foi suficientemente longo e completo? 

o A relação temporal está correta? 

o Há relação dose-resposta? 

o As probabilidades de exposição ao risco eram iguais nos 2 grupos? 

 
C   Roteiro para estudo quantitativo secundário ou integrativo 
 

C.1  Estudo de revisão sistemática                                       A         PA         I 

o A revisão sistemática responde especificamente a uma questão clínica? 
o Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram apropriados? 
o Estudos relevantes foram esquecidos? 
o A validade dos estudos incluídos foi avaliada? 
o A avaliação é reprodutível? 
o Os resultados entre os estudos são semelhantes? 
o Qual o resultado geral da revisão sistemática? 

o Qual a precisão do risco relativo? 

o A estratégia de busca está satisfatória? 
 

C.2  Estudo de análise econômica                                    A          PA            I 

o A análise fez uma avaliação econômica completa das estratégias de 

cuidados em saúde? 
o Os custos e os desfechos foram medidos e avaliados adequadamente? 
o A possibilidade de incerteza foi apropriadamente considerada na análise? 
o Foram estimadas as despesas e os desfechos clínicos relacionados com 

o risco basal na população tratada? 
o Quais serão os aumentos de despesas clínicas de cada estratégia? 
o Existem diferenças entre os subgrupos relacionados com os custos e 

desfechos clínicos? 
o Qual a margem de erro dos resultados? 

 



15  

 

C.3  Estudo de análise de decisão                                       A          PA         I 

o Todas as estratégias e todos os desfechos importantes foram incluídos? 
o O processo usado para identificar, selecionar e combinar as evidências 

nas probabilidades eram explícitos e sensíveis? 
o As análises  modelam fielmente uma decisão importante? 
o Foram usadas evidências válidas para desenvolver probabilidade e 

utilidade básica? 
 

C.4  Diretrizes (guidelines)                                                  A          PA           I 

°    As opções e desfechos foram claramente especificados? 

°    As diretrizes usam processo explicito para identificar, selecionar e 

combinar evidências? 

°    Foram usados processos explícitos e sensíveis para considerar o valor 

relativo de diferentes desfechos? 

°    A diretriz abrange os desenvolvimentos recentes importantes? 

°    A diretriz foi submetida à revisão por pares e testado? 

 

D   Roteiro para estudo qualitativo                                 A            PA              I 

°    O estudo descreve um problema clínico importante orientado por uma 

pergunta formulada claramente? 

°    A abordagem qualitativa foi apropriada (explora, interpreta, obtem 

entendimento profundo de um determinado assunto clínico)? 

°    Como o cenário e os pacientes foram selecionados? 

°    Qual era a perspectiva do pesquisador e isso foi levado em 

consideração? 

°    Quais métodos o pesquisador usou para coletar os dados e estes foram 

descritos pormenorizadamente? 

°    Quais os métodos usados pelo pesquisador para analisar os dados e que 

medidas de controle de qualidade foram implementadas? 
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4.6 Procedimentos  
 

        A avaliação das teses será realizada por dois pesquisadores com conhecimento 

de Medicina Baseada em Evidências. 

Do acervo de teses da biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília serão 

identificadas as teses dos docentes desta Instituição no período compreendido entre 

1997 e 2004. As teses serão classificadas de acordo com o tipo de estudo: quantitativo 

(primário, secundário) ou qualitativo. Após a classificação será realizada uma reunião 

de consenso a fim de verificar se há alguma discordância quanto a classificação das 

teses. Todas as teses serão avaliadas pelos dois pesquisadores independentemente. 

Posteriormente será realizada reunião para discutir a concordância, discordância e 

problemas na aplicação dos questionários. Em seguida os dados serão submetidos ao 

tratamento estatístico e produção de resultados finais (Figura 1). 

 Identificação das monografias 
 
 
 

Classificação das teses      Classificação das teses 
(Tipo de estudo)                             (Tipo de estudo) 

   Pesquisador 1                            Pesquisador 2 
 
 

Reunião de consenso 
 
 
 

Avaliação da                                        Avaliação da 
adequação                                           adequação 

                  Pesquisador 1                                     Pesquisador 2 
 
 
 

Avaliação da concordância 
 
 
 
 

Resultados finais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Fluxograma da avaliação da adequação do método das teses dos docentes 

da Faculdade de Medicina de Marília (1997-2004). 
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4.7   Análise Estatística 

 
4.7.1  Confiabilidade do questionário 

 

O termo confiabilidade geralmente é utilizado para se referir à reprodutibilidade de 

uma medida, ou seja, o grau de concordância entre múltiplas medidas de um mesmo 

objeto67. 

Dois tipos de concordância são mais importantes: a dos interobservadores (o 

mesmo objeto é avaliado por dois observadores diferentes) e a dos intra-observadores 

(um mesmo objeto é avaliado pelo mesmo observador em tempos diferentes). 

Nesta etapa, o principal tipo de viés é o de critério, ou seja, avaliadores diferentes 

podem possuir conceitos diferentes, ou o mesmo avaliador muda seu conceito em 

avaliações subseqüentes. 

A concordância entre os observadores será analisada pelo teste de Kappa68. 

(figura2). 

 
 

a

c d

b

sim não

não

sim

a + c b + d

c + d

a + b

total

total

Pesquisador 2

Pesquisador 1

a + b + c + d

Adequado

Adequado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Tabela 2 x 2 comparando o resultado do questionário por dois observadores 
                 para quantificação da concordância entre observadores (Teste de Kappa). 
 

Interpretação das células: 

a = concordância positivo/positivo entre observadores 

b = concordância negativo/positivo entre observadores. 

c = concordância positivo/negativo entre observadores. 

d = concordância negativo/negativo entre observadores 
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Fórmulas: 

a + d = concordância observada (Ao). 

a + b + c + d = máxima concordância possível (N). 

(a + d) / (a + b + c + d) = percentagem global de concordância. 

[(a + b) (a + c)] / (a + b + c + d) = concordância positiva esperada ao acaso (célula 

a). 

[(c + d) (b + d)] / (a + b + c + d) = concordância negativa esperada ao acaso 

(célula d). 

 

Concordância positiva esperada ao acaso + concordância negativa esperada ao 

acaso = concordância total esperada ao acaso (Ac). 

         Divisão arbitrária para interpretação dos resultados: 

Kappa < 20% desprezível; 21 a 40% mínimo; 41 a 60% ruim; 61 a 80% bom; 

acima de 81% ótimo. 

Kappa = 
Ao - Ac 

N  - Ac 

 
Figura 3: Fórmula para cálculo da concordância (Teste de Kappa) 

4.7.2  Validade do questionário 
 

O termo validade geralmente é utilizado para a capacidade do instrumento em 

realmente medir aquilo que ele se propõe a medir69. 

Três aspectos da validade podem ser avaliados operacionalmente: a validade de 

conteúdo, a validade de critério e a validade de construção70. 

 
4.7.2.1  Validade de conteúdo 

 

Refere-se ao julgamento do instrumento para  verificar se ele realmente cobre os 

diferentes aspectos do seu objeto. Não existe método estatístico para avaliar o  

conteúdo do questionário, o que depende essencialmente de um consenso entre 

especialistas71. 
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4.7.2.2  Validade de critério 

 

Avalia com que grau o instrumento discrimina monografias que diferem em 

determinadas características de acordo com um critério padrão. Para esta avaliação, os 

resultados obtidos por este questionário devem ser comparados com os resultados 

obtidos pela aplicação de um instrumento considerado  “padrão-ouro” (figura 4). A partir 

desta comparação seria analisada a sensibilidade, especificidade, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

c d

b

Figura 4: Tabela 2 x 2 comparando o resultado do questionário com o padrão-ouro 
para o cálculo da validade de critério. 

 

 

Interpretação das células: 

a = concordância positivo/positivo entre os instrumentos. 

b = concordância negativo/positivo entre os instrumentos. 

c = concordância positivo/negativo entre os instrumentos. 

d = concordância negativo/negativo entre os instrumentos. 

Fórmulas: 

Sensibilidade = a / a + c 

Especificidade = d / b + d 

Valor preditivo positivo = a / a+ b 

Valor preditivo negativo = d / c + d 

sim não

não

sim

 c b + d

c + d

a + b

total

total

Questionário

Padrão ouro

a + b + c + d

Adequado

Adequado

a +
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A questão da avaliação da adequação do método empregado nas monografias é 

inexistente. Portanto, inexiste também um instrumento que pudesse ser considerado o 

padrão-ouro para este tipo de avaliação. 

 

4.7.2.3  Validade de construção 
 

A validade de construção refere-se à demonstração de que o instrumento 

realmente mede aquilo a que se propõe  medir. Este tipo de validade requer um padrão 

de achados consistentes entre vários estudos envolvendo amostras e locais 

diferentes72.  
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5  PERSPECTIVAS / VIABILIDADE  
 
 

        A realização deste estudo permitirá: 

 

1. avaliar a adequação do método das teses de mestrado e doutorado dos 

docentes da Faculdade de Medicina de Marília; 

2. avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação das principais universidades 

públicas do Estado de São Paulo; 

3. se for confirmada a hipótese deste trabalho, chamar a atenção da comunidade 

científica para a necessidade de melhorar a qualidade do planejamento do projeto de 

pesquisa; 

4. a construção de roteiro e questionários para a avaliação da adequação do 

método das teses de mestrado e doutorado.  

 

Para a realização deste trabalho necessita-se, do ponto de vista humano,  dois 

pesquisadores com conhecimento de Medicina Baseada em Evidências,  um secretário 

com conhecimento de informática e tecnicamente, de um computador e material de 

consumo. Portanto, é uma pesquisa de baixo custo, levando-se em consideração a 

repercussão que os resultados poderão ter na comunidade científica. 
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6  ANEXOS 
6.1 Anexo 1 -  Aprovação do Comitê de Ética 
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ABSTRACT 
 

 

Objective: to evaluate the adequacy of the scientific method used in the Msc and Phd. 

Theses in Marília Medical School from 1997 to 2004. 

 

Area: Marília Medical School, Endocrinology and Metabology Discipline; São Paulo 

Federal University, São Paulo Medical School, Medicine Department, Post – Graduation 

Program in Internal Medicine and Therapeutics, Brazil Cochrane Center. 

 

Method: this is a transversal analytic study which evaluates all the Msc and Phd. 

Theses written by Marília Medical School teachers from 1997 to 2004. The first 

quantified outcome was the method adequacy. Two independent researchers carried 

out this evaluation and the concordance was  evaluated by Kappa test. Specific scripts 

were built to evaluate primary and secondary quantitative study as well as qualitative 

study. The study method was considered to be adequate (A) when the scores attributed 

by researchers were higher than 75%, partially adequate (PA) when score was between 

50% and 74%, and inadequate (I) when the score was lower than 49%. These limits 

were chosen at random. 

 

Viability/Perspective: Marília Medical School teachers  took their post-graduation 

courses in the main public São Paulo State Universities; therefore the sample is 

randomized and represents different  courses. If the hypothesis of this study is  

confirmed, the results of this paper may contribute to evaluate the quality of the  post-

graduation courses and help improving the research project planning. The research is 

easy to be carried out and its cost is low because it depends on two researchers and a 

computer only.  
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