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TIPO DE TRABALHO 

Investigação primária 

(envolve a recolha de dados novos à data do projeto de investigação) 

Tipo de Investigação  

Fundamental 

Centra-se na criação e refutação ou suporte de modelos teóricos, procurando a 

generalização e a sua confirmação. A investigação fundamental é a fonte das novas 

ideias científicas e formas de pensar sobre o mundo.  

Aplicada 

Foca-se no desenvolvimento de tecnologia, técnicas, instrumentos, entre outros 

utilizando os modelos da investigação fundamental para desenvolver as suas 

investigações. Como exemplo de investigação aplicada as ciências médicas, como 

por exemplo, a microbiologia médica e a virologia clínica, que aplicam a biologia 

ao conhecimento a aplicações médicas, mas não necessariamente à tecnologia 

médica, cujo desenvolvimento está mais ligado à biomedicina ou a engenharia 

biomédica.  

 

Método   

Quantitativa 

Está associada à criação do método científico e implica a utilização de dados 

numéricos. Assim, os métodos quantitativos baseiam-se em experiências que 

recolhem dados mensuráveis. A investigação quantitativa encontra-se subdividida 

relativamente ao desenho experimental em: Descritiva, Correlacional, quase-

experimental e experimental 

Qualitativa 

É utilizada para analisar e avaliar informações não numéricas. Os métodos 

qualitativos aplicam-se a estudos que envolvem relacionamentos entre indivíduos, 

indivíduos e seus ambientes e motivos que impulsionam o comportamento e a ação 

individuais. Os métodos qualitativos não impõem regras e procedimentos rígidos 

semelhantes às metodologias quantitativas. A metodologia de investigação 

qualitativa divide-se de acordo com o desenho experimental em: Narrativas, 

Fenomenologias, Etnografias, Ground-Theory e Estudos de Caso.  

Mista 

Utiliza dados quantitativos e qualitativos no mesmo estudo  

 

 

  



 

 

Código| A.IMP.EM.EI.57_02_01 

  

 

2/3 

1. Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.  

2. Walliman, N. (2011). Research methods: The basics. London: Routledge, Taylor & Francis Group.  

3. Centellas, M. (2016). Research methods handbook. Mississippi: University of Mississippi.  

 

Desenho do Estudo Descritivo  

Procura descrever o estado atual de uma variável ou fenómeno e onde o 

investigador recolhe os dados, de natureza observacional, antes de desenvolver 

uma hipótese (ex. caso clínico).  

Correlacional/Epidemiológico  

Explora a relação entre variáveis utilizando métodos estatísticos. Neste tipo de 

desenho como não se procura um modelo causal, a investigação é principalmente 

observacional relativamente à recolha de dados.  

Quase-Experimental  

Procura estabelecer uma relação de causa-efeito entre duas ou mais variáveis. 

Neste desenho o investigador não manipula a variável independente. Os grupos de 

controlo são identificados e expostos à variável. Os resultados são comparados com 

resultados de grupos não expostos à variável.  

Experimental  

Utiliza o método científico para estabelecer uma relação de causa e efeito entre 

um grupo de variáveis (ex. ensaio clínico). Neste tipo de estudo, os investigadores 

esforçam-se para controlar todas as variáveis, exceto a que está sendo manipulada, 

ou seja a variável independente.   

Narrativa 

Desenho que inclui um grupo de abordagens que se foca nas vidas dos indivíduos 

conforme contadas através de suas próprias histórias. A ênfase em tais abordagens 

está na história, tipicamente o que e como é narrado.  

Fenomológica  

Estuda eventos, situações, experiências ou conceitos. A fenomenologia é uma 

maneira de descrever algo que existe como parte integrante do mundo em que 

vivemos.  

Etnográfica  

Estuda as origens e as relações sociais dos seres humanos e é também conhecida 

como antropologia. A etnografia é um ramo da antropologia que fornece uma 

descrição científica das sociedades humanas individuais e é uma metodologia para 

estudos descritivos de culturas e povos.  
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Grounded-Theory  

Desenvolve teorias a partir dos dados recolhidos no processo de investigação sem 

ter uma hipótese prévia. Este tipo de desenho de investigação qualitativa permite 

que a teoria surja após a recolha de dados.  

Estudo de Caso  

Análise de pessoas, eventos, decisões, períodos, projetos, políticas, instituições ou 

outros sistemas que são estudados holisticamente por um ou mais métodos. O 

estudo de caso pode ser feito em ciências sociais e humanas, ciências da saúde e 

ciências da vida. Estudos de caso podem ser descritivos ou explicativos.  

Outro 

Especificar: 

Investigação secundária 

(envolve o uso de dados recolhidos no passado, através de pesquisa e a sua análise, interpretação ou revisão) 

 

Revisão narrativa 

Não utiliza critérios explícitos e 

sistemáticos para a busca e 

análise crítica da literatura. A 

busca pelos estudos não precisa 

esgotar as fontes de informações. 

Não aplica estratégias de busca 

sofisticadas e exaustivas.  

 

Revisão sistemática 

São estudos originais que têm por 

unidade de análise estudos 

primários, e têm por objetivo 

proceder à análise e síntese de 

toda a evidência científica 

disponível relativamente a uma 

determinada questão de 

investigação, tendo em conta os 

critérios de seleção definidos. 

 

 Meta-análise 

É uma técnica estatística que 

permite combinar os resultados 

de estudos realizados de forma 

independente, sobre uma mesma 

questão, de modo a sintetizar as 

suas conclusões, extrair 

conclusões mais fiáveis ou mesmo 

novas conclusões.  

 

 

 

 

 


