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Apresentação 

As metodologias mistas de investigação, também conhecidas como mixed methods, pressupõem 

a recolha, integração e interpretação de dados quantitativos e qualitativos. A integração das 

tendências e associações estatísticas com as perspetivas dos indivíduos e a análise documental 

permite uma compreensão mais aprofundada dos fenómenos em estudo, que vai para além da 

que resultaria da utilização de cada método separadamente. A utilização de metodologias mistas 

potencia a descoberta de novas causalidades e de novas áreas de investigação, permitindo a 

construção de uma visão integradora da saúde e da doença. 

 

Coordenação científica: Susana Silva 

Organização: Cláudia de Freitas, Catarina Samorinha e Mariana Amorim 

 

Pretende-se com este Curso familiarizar os formandos com as metodologias mistas, a sua 

aplicabilidade e as técnicas de recolha e análise de dados usadas no âmbito da investigação em 

saúde. Espera-se que no final do Curso os formandos sejam capazes de: 

• Identificar os fundamentos, limites e potencialidades das metodologias mistas em 

contextos de investigação em saúde. 

• Analisar a adequabilidade das diversas estratégias de investigação qualitativa e 

quantitativa às questões de investigação na área da saúde. 

• Desenhar um projeto de investigação de metodologias mistas em saúde. 

• Discutir as dimensões éticas implicadas no uso das metodologias mistas.  

• Conhecer os critérios de publicação de artigos científicos com metodologias mistas.  

 

Duração: 14 horas 

Língua de ensino: Português 

Participantes: O curso é orientado para estudantes de pós-graduação, investigadores e 

profissionais com interesse em usar metodologias de investigação qualitativas e quantitativas em 

investigação nas áreas das ciências da saúde ou ciências sociais.  
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Programa 
 

13|10|2018 

09:30-10:15. Sessão 1. A relevância das metodologias mistas na investigação em saúde 

Cláudia de Freitas 

Nesta sessão serão discutidos a pertinência e os fundamentos da utilização de metodologias 

mistas em investigação na área da saúde, abordando-se as respetivas potencialidades e desafios. 

 

10:15-11:15. Sessão 2. Desenho de estudos com metodologias mistas 

Catarina Samorinha 

Nesta sessão pretende-se abordar os vários passos a percorrer no desenho e desenvolvimento 

de estudos utilizando metodologias mistas. Explorar-se-ão os vários tipos de desenhos de estudo 

utilizando metodologias mistas e a sua adequabilidade a diferentes questões de investigação. 

 

11:15-11:30. Pausa para café 

 

11:30-13:00. Sessão 3. Técnicas de recolha de dados qualitativos e quantitativos I 

Cláudia de Freitas 

Nesta sessão serão abordadas as seguintes técnicas de recolha de dados qualitativos (entrevistas 

individuais, grupos focais, think tanks), debatendo-se potencialidades e desafios associados à 

aplicação de cada uma delas. Recorrer-se-á a exemplos de investigação desenvolvida 

recentemente (entrevistas e think tanks para avaliação de necessidades e identificação de 

inovações em saúde, com enfoque em doenças genéticas raras e em populações migrantes).   

 

14:00-18:00. Sessão 4. Técnicas de recolha de dados qualitativos e quantitativos II 

Mariana Amorim e Catarina Samorinha  

(16:00-16:15. Pausa para café) 

Na continuidade da sessão anterior, abordar-se-ão diversas técnicas de recolha de dados 

qualitativos - observação e pesquisa documental; e quantitativos - questionários. Usar-se-ão 

exemplos de estudos conduzidos pelo corpo docente (análise de guidelines e consensos; avaliação 

da qualidade de websites de informação em saúde; e questionários sobre qualidade de vida e 

cuidados centrados nas pessoas).  
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20|10|2018 

09:30-13:00. Sessão 5. Métodos de análise e interpretação de dados mistos 

Susana Silva e Sílvia Fraga 

(11:00-11:15. Pausa para café) 

Nesta sessão discutir-se-á a operacionalização da análise e interpretação de dados mistos, 

enfatizando-se a integração de dados qualitativos e quantitativos com recurso a exemplos 

provenientes da investigação realizada pelas docentes (revisão sistemática da literatura, 

questionários e entrevistas sobre doação de material biológico, influência da observação no 

delineamento de estratégias de recolha de dados). 

 

14:00-15:00. Sessão 6. Atividade prática 

Esta atividade consistirá no desenho dos métodos de um estudo utilizando metodologias mistas, 

com base em objetivos propostos pelo corpo docente. Os formandos terão assim oportunidade 

de explorar, em contexto prático, os conteúdos abordados nas sessões anteriores. 

 

15:00-17:00. Sessão 7. Publicação de estudos com metodologias mistas em saúde: ética, 

incorporação e responsabilidade social 

Susana Silva e Cláudia de Freitas 

Durante esta sessão serão discutidas as dimensões éticas e sociais implicadas no uso de 

metodologias mistas na investigação em saúde. Serão apresentados critérios chave para a 

publicação de artigos científicos com recurso a essas metodologias, incluindo a identificação de 

revistas especializadas. 

 

17:00-17:15. Encerramento do curso e feedback dos participantes. 
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Biografias 
 

Susana Silva, Doutora em Sociologia, é Investigadora Principal no Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto (ISPUP) e Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. Membro da Direção do ISPUP desde 2015, coordena o Departamento de 

Saúde e Sociedade, e o grupo de investigação em Epidemiologia Social (EPIUnit - Unidade de 

Investigação em Epidemiologia). Desenvolve investigação na área dos Estudos Sociais sobre 

Ciência, Tecnologia e Saúde, com especial interesse e atividade no âmbito das tecnologias 

reprodutivas e genéticas (regulação, ética e usos sociais), nas relações entre utilizadores e 

profissionais de saúde e determinantes sociais de saúde, articulando metodologias qualitativas e 

quantitativas. 

Cláudia de Freitas, Doutora em Ciências Sociais, mestre em Migrações e Estudos Étnicos e 

licenciada em Psicologia Clínica, é Investigadora Auxiliar no Departamento de Saúde e Sociedade 

e no grupo de investigação em Epidemiologia Social (EPIUnit - Unidade de Investigação em 

Epidemiologia) do ISPUP e Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. Atua na área dos Estudos Sociais sobre Ciência e Saúde e na área de Saúde 

e Migrações, com especial interesse na participação dos cidadãos em políticas, cuidados e 

investigação em saúde, assim como na proteção de dados sensíveis, tendo por objetivo promover 

a inclusão de grupos minoritários em processos de tomada de decisão, utilizando sobretudo 

metodologias qualitativas. 

Catarina Samorinha, Doutora em Saúde Pública e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, é 

investigadora de pós-doutoramento no Departamento de Saúde e Sociedade e no grupo de 

investigação em Epidemiologia Social (EPIUnit - Unidade de Investigação em Epidemiologia) do 

ISPUP. Desenvolve investigação no âmbito do projeto “Bionetworking e cidadania na doação de 

gâmetas (ENGAgED)”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tendo um especial 

interesse pelos cuidados centrados nas pessoas, nomeadamente na área das tecnologias 

reprodutivas, desenvolvendo estudos sobretudo de cariz quantitativo. 

Mariana Amorim, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, é bolseira de doutoramento da FCT 

no Programa Doutoral em Saúde Pública Global da Universidade do Porto e da Universidade Nova 

de Lisboa. É membro do Departamento de Saúde e Sociedade e do grupo de investigação em 

Epidemiologia Social (EPIUnit - Unidade de Investigação em Epidemiologia) do ISPUP. No âmbito 

do seu projeto de doutoramento, “Quality of life in parents of very preterm infants: insights from 

family integrated care”, articula metodologias qualitativas e quantitativas. Tem especial interesse 

nas áreas da Qualidade de Vida, Family Integrated Care e desafios éticos e metodológicos da 

investigação com casais utilizando metodologias mistas.   

Sílvia Fraga, Doutora em Saúde Pública, é investigadora no Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto (ISPUP) e Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. É membro do Departamento de Saúde e Sociedade e do grupo de 

investigação em Epidemiologia Social (EPIUnit - Unidade de Investigação em Epidemiologia) do 

ISPUP. Os seus interesses de investigação focam-se nos determinantes socias de saúde, 

desigualdades em saúde, violência e biologia da adversidade social, articulando metodologias 

qualitativas e quantitativas.  
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Inscrição e outras informações 
 

Inscrição online: A inscrição deverá ser feita através do site do ISPUP: 

http://ispup.up.pt/academics/short-courses/next/558/ 

 

Valor: 150€* (até 30 de Setembro de 2018) 

200€* (depois de 30 de Setembro de 2018) 

*Para os alunos e colaboradores do ISPUP, bem como para os médicos internos de saúde pública, o custo final 

da inscrição é de 100€ (até 30 de Setembro de 2018) e de 130€ (depois de 30 de Setembro de 2018). 

 

Seleção dos participantes: Curso limitado a 30 participantes; funcionará com o mínimo de 10 

participantes. 

 

Prazo de Inscrição: 7 de Outubro de 2018 

 

Certificado de participação: Será emitido aos participantes que frequentarem pelo menos 75% 

do curso. 

 

Local: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, R. das Taipas, nº 135, 4050-600 Porto 

Contacto: Secretaria do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 

Endereço de e-mail: secretaria@ispup.up.pt 

Tlf. + 351 222 061 820 (Ext. 105); Fax + 351 222 061 821 

 

 

http://ispup.up.pt/academics/short-courses/next/558/

