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Desafios na elaboração 
de um questionário para 
a pesquisa no Ensino em 
Ciências da Saúde.

E ste trabalho faz 
parte do projeto 
de pesquisa !A 

Educação Interprofissional 
na Graduação em Saúde: 
preparando Profissionais 
para o Trabalho em Equipe 
e para a Integralidade no 
Cuidado! desenvolvido no 
Campus Baixada Santista 
da Universidade Federal de 
São Paulo, onde estão em 
andamento cinco graduações 
em saúde: educação física, 
fisioterapia, nutrição, terapia 
ocupacional e psicologia. 

Como parte deste projeto, 
objetiva-se caracterizar a 

evolução dos estudantes 
quanto a atuação 
interprofissional, ao trabalho 
em equipe e a integralidade 
no cuidado.

Para isto, escolheu-se como 
instrumento de coleta de dados 
um questionário com escala 
de Likert a ser aplicado aos 
estudantes durante a realização 
da prova progresso do campus.

  OBJETIVO

Descrever e analisar o processo 
de construção e validação de um 
questionário aplicado aos estudantes de 
graduação do Campus Baixada Santista.
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no instrumento, evitando-se constructos demais 
em um mesmo questionário.

Cada assertiva deve abordar de maneira 
clara uma nuance diferente e única de cada 
construto.

As assertivas devem ser formuladas seguindo-se 
um mesmo padrão prevenindo-se interferências 
impróprias nos resultados. 

METODOLOGIA

RESULTADOS DISCUSSÃOe

          
  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise quantitativa dos dados mostrou 
inadequação do questionário à proposta sendo 
necessária a sua  reformulação.

A inadequação deste instrumento deveu-se 
a não observação de certas premissas, pois, 
embora questionários com escala de Likert 
sejam adequados a análise das concepções 
dos indivíduos sobre constructos de difícil 
mensuração direta, deve-se buscar que: 

Exista equilíbrio entre o numero de 
constructos e o número de questões presentes 

  REFERÊNCIAS

 Raaijmakers, Quinten A. W.Effectiveness of Different Missing Data Treatments in Surveys with Likert-

Type Data: Introducing the Relative Mean Substitution Approach Educational and Psychological 

Measurement 1999 59: 725-748

 Pereira, J.C.R. Análise de Dados Qualitativos: estratégias metodológicas para ciências da saúde, 

humanas e sociais. 3º ed.EDUSP?FAPESP, 160p. 2001

 Hair, J.F. et al. Análise Multivariada de Dados. 5º ed. Bookman Editora. 600p

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

DA FEI

CAMPUS

BAIXADA

SANTISTA

SANTOS - SP


