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1. POPULAÇÃO- ALVO E UNIDADES DE ANÁLISE 
 
 

 Ao realizarmos uma pesquisa, estudamos uma amostra de sujeitos que foram previamente 
selecionados de uma população-alvo, a qual queremos investigar. A população-alvo é composta 
de elementos distintos que possuem um certo número de características em comum. Estes 
elementos são as unidades de análise. Vejamos um exemplo de população-alvo. Suponha que 
queremos estudar o efeito de um incêndio na saúde mental das crianças de uma cidade. Neste 
caso, podemos definir como nossa população todas as crianças desta cidade que tenham de 5 a 6 
anos de idade e que foram evacuadas das suas casas. Desta população claramente definida, 
selecionaremos em seguida nossa amostra. 
 Os elementos comuns que compõem nossa população são as unidades de análise. As 
unidades de análise podem ser constituídas por agregados de tamanhos diferentes. Elas podem ser 
indivíduos, grupos, instituições, ou até mesmo regiões e países. No exemplo acima, nossa 
unidade de análise é a criança. Por outro lado, se pretendemos, por exemplo, fazer uma pesquisa 
para avaliar o efeito de um programa pedagógico sobre classes de alunos, a nossa unidade de 
análise será a classe, pois nós iremos comparar a média de uma classe que foi submetida ao 
programa com a média de uma outra classe que não foi submetida ao programa. Portanto, a classe 
é nossa unidade de comparação.  
 Podemos ainda utilizar unidades de análise  que são menores que o indivíduo, tais como 
os órgãos do corpo. Por exemplo, se estamos interessados em pesquisar a eficácia da tomografia 
axial como meio de detectar metastases supra-renais, a nossa unidade de análise será a glândula 
supra-renal. Como cada indivíduo possui duas destas glândulas, se utilizarmos uma amostra de 50 
pessoas, teremos então 100 unidades de análise. 
 Em um projeto de pesquisa devemos definir claramente qual é a nossa população-alvo e 
quais são nossas unidades de análise. Esta descrição deve ser tão precisa que se possa fazer uma 
lista dos elementos ou indivíduos que fazem parte da população-alvo para em seguida 
selecionarmos nossa amostra. Geralmente as pessoas usam listas já existentes de telefone, listas 
eleitorais, listas do IBGE, etc. 
 
 
2. – DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO: CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 
     Para definirmos mais precisamente a nossa população-alvo, devemos estabelecer os 
limites de sua extensão. Isto pode ser feito definindo-se os critérios de inclusão e os critérios de 
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exclusão dos elementos que compõem a população. Os critérios devem ser bem precisos para se 
poder decidir sem ambigüidade quem entra ou não na composição da população. Por exemplo, se 
estamos realizando uma pesquisa para avaliar o tratamento de reabilitação em pacientes 
psicóticos adultos, podemos utilizar como critério de inclusão o diagnóstico de psicose e a idade. 
Ou seja, só os pacientes que possuem o diagnóstico de psicose e a idade acima de 18 anos 
entrarão na nossa população-alvo. Por outro lado, se queremos evitar a interferência de outros 
fatores que possam confundir a interpretação dos dados, podemos decidir que eliminaremos todos 
os pacientes que apresentarem os problemas complementares de lesão cerebral e retardo mental. 
Estes seriam então, nossos critérios de exclusão. 
 Quando nossos critérios de inclusão são rígidos e utilizamos vários critérios de exclusão, 
o resultado é que nossa população se torna mais homogênea. Uma população-alvo homogênea 
leva a uma maior validade interna da pesquisa, pois haverá menos interação entre a variável 
independente e outros fatores rivais. Teremos assim, maior certeza das relações causais que 
estamos investigando e maior firmeza na avaliação das hipóteses. 
 Entretanto, nossos resultados ficarão limitados àquela população específica que estamos 
investigando e nossas conclusões só se aplicarão à este tipo de sujeito. No exemplo acima, só 
tiraremos conclusões que se aplicam aos psicóticos, adultos e que não apresentam complicações 
de retardo mental e lesão cerebral. Ou seja, talvez não encontrássemos os mesmo resultados se 
tivéssemos estudado pacientes com estas complicações. Neste caso, então nossa validade externa 
ficou limitada e nossos resultados não serão generalizáveis à população de todos os doentes 
mentais. 
 Porém, populações-alvo heterogêneas também resultam em problemas. Às vezes, 
podemos até chegar a resultados errôneos porque incluímos muitos elementos na população. Por 
exemplo, suponha que pretendemos avaliar dois tipos de tratamento médico (T1 e T2). Suponha 
que utilizamos como critério de inclusão para definirmos nossa população tanto doentes leves 
quanto doentes graves. Neste caso, não poderemos verificar se haverá um efeito diferencial entre 
os dois tratamentos. Ou seja, não saberemos se o tratamento 1 é melhor para doentes leves e o 
tratamento 2 é melhor para os doentes graves, por exemplo. Não poderemos observar um tal 
efeito, se ele realmente existir, porque os dois tipos de pacientes estarão misturados na média do 
grupo, os dois efeitos se anulando. Se pesquisássemos o efeito de T1 e T2 só em doentes leves e 
depois estudássemos o efeito de T1 e T2 só em doentes graves separadamente, então poderíamos 
verificar os efeitos diferenciais dos tratamentos (ver fig. 1). Daí a vantagem de sermos rigorosos 
nos critérios de inclusão e exclusão. 

                  T1                          T2                                  T1                          T2 
 
       Fig. 1 Efeitos diferenciais dos tratamentos T1 e T2. (----- doentes leves,___ doentes graves) 
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3. AMOSTRAGEM 
  
 A amostra é um subconjunto de indivíduos da população-alvo. É importante que a 
amostra seja representativa da população-alvo, ou seja, tenha características iguais às da 
população-alvo. Desta maneira, poderemos generalizar os resultados que obtivermos com nossa 
amostra para toda a população-alvo. A validade externa da pesquisa estaria assim favorecida.  
 Devemos, porém, estar conscientes de que uma amostra nunca é exatamente igual a uma 
população-alvo. Há sempre um erro e este erro será maior quando o tamanho da amostra for 
pequeno ou quando a população-alvo não for homogênea. Assim, quanto maior for o tamanho da 
amostra, maior será sua representatividade e portanto, menor será o erro. Do mesmo modo, 
quanto mais homogênea for a população-alvo, menor será a necessidade de que uma amostra seja 
grande para que ela seja representativa e menor será o erro. 
 Uma amostra pode ser probabilística ou não-probabilística. No projeto de pesquisa é 
necessário indicar claramente se a amostra a ser utilizada é de um ou outro tipo, além disso é 
preciso indicar qual a subcategoria a ser empregada dentro destes dois tipos. É preciso deixar 
claro quais são as características do tipo de amostragem a ser adotado na pesquisa. 
 
 
3.1. AMOSTRAS PROBABILÍSTICAS: 

 
 A amostra probabilística tem a vantagem de permitir a inferência estatística (poder inferir 
que ocorrerá, na população, as mesmas relações entre variáveis que foram observadas na 
amostra). Neste tipo de amostra cada elemento tem uma probabilidade específica de ser 
selecionado. Além disso, na amostragem probabilística, a média mais provável de ser encontrada 
na amostra é semelhante à média da população.  Há vários tipos de amostragem probabilística:  
 

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES: Neste tipo de amostragem, parte-se de uma lista de 
elementos de uma população-alvo  e seleciona-se ao acaso o número de elementos que comporão 
nossa amostra. Cada número pode ser tirado várias vezes da lista de sujeitos. Neste tipo de 
amostragem, cada elemento tem a mesma chance de ser selecionado.  

 
 
AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SISTEMÁTICA:   Neste caso, parte-se da lista de elementos da 

população e seleciona-se o primeiro sujeito ao acaso. Em seguida, os demais elementos da 
amostra são selecionados em intervalos fixos em relação ao primeiro. Por exemplo, cada décimo 
elemento da lista ou cada vigésimo elemento da lista. Alguns autores indicam que este intervalo 
deve ser determinado dividindo-se o tamanho da população pelo tamanho da amostra. Se temos 
uma população de 600 elementos e queremos uma amostra de 60, devemos selecionar cada 
elemento a um intervalo igual a 10. Este intervalo é denominado a fração amostral. Neste tipo de 
amostragem, a probabilidade de ser selecionado não é igual para todos os elementos.  

 
AMOSTRAGEM EM CAMADAS:  Neste tipo de amostragem, nós procedemos da seguinte 

maneira: Primeiro, dividimos nossa população em unidades de reagrupamento. Por exemplo, 
podemos dividir uma cidade em bairros. Em seguida, dividimos sub-unidades que neste caso 
serão as ruas de cada bairro.  Para compor nossa amostra em camadas, primeiro nós selecionamos 
ao acaso só algumas unidades de reagrupamento, ou seja, alguns bairros. Somente estes bairros 
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selecionados farão parte de nossa amostra. Em seguida, procedemos à seleção de algumas ruas ou 
sub-unidades de bairros selecionados. 
 Este tipo de amostragem é menos representativo da população, pois somente algumas 
unidades de reagrupamento são usadas. 
 

 
AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA:   Este tipo de amostragem é mais representativa da 

população e apresenta menos erro, porque nós selecionamos ao acaso alguns elementos de cada 
um dos estratos da população e não apenas de alguns estratos, como foi o caso da amostragem em 
camadas. Utilizando o exemplo acima, nós teremos que dividir uma cidade em bairros e retirar ao 
acaso alguns elementos de cada bairro. Assim, todos os bairros estariam representados na 
amostra.  
 Neste tipo de amostra, nós temos uma maior probabilidade de obter uma média da 
amostra que seja igual à média da população. Isto ocorre mais quando a homogeneidade dentro 
do estrato é maior que a observada entre os estratos. 
 
 
 
3. 2.  AMOSTRAS NÃO PROBABILÍSTICAS: 
 
 Um outro tipo de amostragem é aquela em que os elementos são selecionados da 
população para compor nossa amostra, não através de procedimento aleatório, ao acaso, mas sim 
através de algum outro procedimento. Neste caso, não se sabe a probabilidade que cada elemento 
tem de ser selecionado ou incluído na amostra. Por isso, esta amostragem permite menos a 
inferência estatística. A amostra não-probabilística é menos representativa da população. Por isto, 
a validade externa da pesquisa fica comprometida. Ou seja, não podemos generalizar nossas 
conclusões à população, como no caso da amostra probabilística.  

A única vantagem deste tipo de amostragem é que, às vezes, ela é mais conveniente e 
mais econômica. Há vários tipos de amostra não- probabilística: 
 

AMOSTRA ACIDENTAL:  Neste caso, escolhemos os indivíduos que comporão nossa 
amostra em função da presença das pessoas em certo lugar e em certo momento. Por exemplo, 
suponhamos que queremos fazer uma pesquisa de opinião e entrevistamos as pessoas na rua. 
Escolhemos a esquina mais movimentada do centro de uma cidade e entrevistamos as 100 
primeiras pessoas que passam por esta esquina. Este tipo de amostragem apresenta um problema 
de representatividade, pois só as pessoas que podem estar presentes no local escolhido é que têm 
a probabilidade de serem selecionadas. As pessoas que não são disponíveis para estar naquela 
parte da cidade e naquele período do dia não participarão do processo de amostragem. Há, 
portanto, um erro na amostragem. 

 
AMOSTRA DE VOLUNTÁRIOS:  Quando a pesquisa inclui algum procedimento 

perigoso, difícil ou doloroso, a amostragem de sujeitos voluntários é a mais indicada, pois 
somente voluntários estarão dispostos a participar. O problema deste tipo de amostragem é que ao 
colocarmos um anúncio em uma revista para recrutar voluntários, só responderão pessoas muito 
especiais, como por exemplo, pessoas aventureiras, ou as pessoas mais corajosas ou as mais 
motivadas. Este tipo de pessoa não é representativa da população.  
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AMOSTRA POR ESCOLHA RACIONAL:  Quando a pesquisa tem como objetivo estudar 
casos desviantes ou casos muito específicos, este tipo de amostragem é o mais indicado. Neste 
caso, como estamos estudando somente a especificidade e não estamos interessados em 
generalizar os resultados à população, não há o problema da representatividade. Neste tipo de 
amostragem, a escolha dos sujeitos é feita por especialistas ou pelo próprio pesquisador. 
 
 

AMOSTRA POR COTAS:  Neste tipo de amostragem, nós avaliamos quais são as 
características da população e procuramos reproduzi-las na amostra. Por exemplo, se sabemos 
que nossa população é constituída de 50% de homens e 50% de mulheres, nós vamos compor 
nossa amostra de modo a obter igualmente 50% de homens e 50% de mulheres. Assim, a nossa 
amostra terá a mesma proporção de sujeitos de ambos os sexos que nossa população.  
 
 
4. TAMANHO DA AMOSTRA: 
 
 No caso das amostras probabilísticas, o tamanho da amostra é determinado por métodos 
estatísticos. O pesquisador deverá consultar um estatístico especificamente para este fim. No 
projeto de pesquisa, deve-se especificar claramente o tamanho da amostra a ser utilizado.  
 O tamanho da amostra dependerá também da natureza do problema a ser investigado na 
pesquisa, assim como dos recursos financeiros de que dispomos.  

Se estamos fazendo um estudo descritivo de um fenômeno e este fenômeno apresenta uma 
grande variação, então o tamanho da amostra deverá ser maior. Se a amostra for pequena, as 
chances de que ela seja representativa da população para aquele fenômeno serão menores. Já 
quando o fenômeno é menos variável, mesmo uma amostra pequena pode ser representativa da 
população.  

No caso de pesquisas analíticas, que pretendem portanto investigar a presença de uma 
relação causal entre duas variáveis, o tamanho da amostra dependerá da amplitude do efeito que 
queremos observar. Se se trata de um efeito fraco, ou seja, de uma relação causal fraca, difícil de 
se detectar, então o tamanho da amostra deve ser maior. A amostra deverá ser maior também 
quando a variança do fenômeno é grande, como já vimos. 

Do mesmo modo, se queremos obter uma relação causal com um nível de significância de 
0,001, então precisamos utilizar uma amostra maior. Em outras palavras, se queremos diminuir o 
erro do tipo alfa (ou seja, o erro de detectar um efeito de x sobre y, quando na realidade este 
efeito não existe), então utilizamos o nível de significância acima 0,001) e a nossa amostra deverá 
ser maior. 

No caso das amostras não-probabilísticas, não são pertinentes os métodos estatísticos 
utilizados para determinar o tamanho da amostra. Neste caso, a amostragem visa maximizar a 
informação. Portanto, devemos parar o número de sujeitos quando a informação se torna 
redundante. O número de sujeitos dependerá também dos recursos financeiros disponíveis. 

 Na prática, o pesquisador escolhe o tamanho de sua amostra a partir da tendência 
apresentada pelas outras pesquisas publicadas na área, as quais ele analisou ao fazer sua revisão 
de literatura. 
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