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Resumo

A avaliação da qualidade metodológica de pesquisas primárias é um 

componente importante de uma revisão e é essencial para garantir que seja clínica e 

epidemiologicamente robusta quanto à sua fundamentação científica. Esta avaliação é 

também um instrumento indispensável para revisores e editores de revistas científicas. O 

presente estudo teve como objetivos elaborar um Questionário de Avaliação da Qualidade 

de Pesquisas Epidemiológicas Observacionais Analíticas (Qualiepi) e avaliar sua validade de 

face. O trabalho foi composto por cinco etapas: revisão da literatura sobre o tema e busca dos 

artigos utilizados no pré-teste do Qualiepi; elaboração do instrumento e do seu Manual de 

Instruções; pré-teste do Qualiepi; verificação da sua validade de face; e realização da análise 

dos resultados desta validação. O Qualiepi foi dividido em 13 partes, contendo 78 itens de 

avaliação. O total de pontos possíveis é 75. O ponto de corte estabelecido para atribuir-se 

qualidade científica a um artigo foi uma pontuação maior que 50 pontos. Na validação de 

face, este instrumento obteve uma avaliação porcentual que variou de 47,5 a 67,8% entre 

os quesitos de validação, e de 46,4% a 84,6% entre os avaliadores, com porcentual global 

de validade de 60,6%. Os porcentuais de avaliação obtidos pelo Qualiepi indicam que 

este não foi considerado como tendo validade de face satisfatória pelos pesquisadores que 

o avaliaram. O aperfeiçoamento deste instrumento poderá torná-lo mais válido, oferecendo 

uma contribuição para a melhoria da avaliação da qualidade de artigos epidemiológicos.

Palavras-Chave: Questionário. Validação. Qualidade. Pesquisa. Epidemiologia. Estudos 

observacionais.
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ELAbORATION AND VALIDATION Of A QuEsTIONNAIRE TO EVALuATE THE sCIENTIfIC 

QuALITy Of EPIDEMIOLOGICAL REsEARCH

Abstract

The assessment of methodological quality of primary research is an 

important review component and it is essential to ensure that the review has a clinical and 

epidemiologically strong scientific foundation. This evaluation is also an indispensable tool 

to reviewers and editors of scientific journals. This study aimed to develop a questionnaire to 

evaluate the quality of observational epidemiological analytical research (QuALIEPI) and 

to assess its face validity. The study was conducted in five steps: a literature review on this 

matter and search for papers that were used in the QuALIEPI pretest; development of the 

questionnaire and instructions; questionnaire pretest; evaluation of its face validity; analysis 

of this validation results. The QuALIEPI was divided into 13 parts, containing 78 items. The 

maximum score is 75 points. studies with scores greater than 50 points were classified as 

scientifically valid. In what regards to the face validity it was obtained percentages ranging from 

47.5 to 67.8% for the evaluated aspects and 46,4 to 84.6% for the evaluators, with overall 

percentage of 60.6%. The percentages obtained by QuALIEPI in this evaluation indicate an 

insufficient face validity of this instrument. The improvement of this questionnaire may improve 

its validity, giving some contributions to assess the scientific quality of epidemiological studies.

Key words: Questionnaire. Validity. Quality. Research. Epidemiology. Observational studies

DEsARROLLO y VALIDACIóN DE CuEsTIONARIO DE EVALuACIóN DE LA CALIDAD 

CIENTÍfICA DE INVEsTIGACIONEs EPIDEMIOLóGICAs

Resumen

La evaluación de la calidad metodológica de investigaciones primarias es un 

componente importante de una revisión y es esencial para asegurarse de que la revisión es 

clínica y epidemiológicamente robusta en cuanto a su fundamento científico. Esta evaluación 

es también una herramienta indispensable para los revisores y editores de revistas científicas. 

El presente estudio tuvo como objetivos desarrollar un Cuestionario de Evaluación de la 

Calidad de Investigaciones Epidemiológicas Observacionales Analíticas (QuALIEPI) y evaluar 

su validez aparente. El trabajo está compuesto por cinco etapas: una revisión bibliográfica 

sobre el tema y la búsqueda de artículos usados en el pre-test del QuALIEPI; la elaboración 
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del instrumento y su manual de instrucciones; el pre-test del QuALIEPI; la verificación de su 

validez aparente; y la realización del análisis de los resultados de la validación. El QuALIEPI 

fue dividido en 13 partes, que contienen 78 ítems de evaluación. El total de puntos posibles 

es 75. El punto de corte establecido para asignar calidad científica a un artículo fue una 

puntuación superior a 50 puntos. En la evaluación de la validez aparente del instrumento 

se obtuvo un porcentaje que osciló de 47,5 a 67,8% entre las preguntas de validación, y 

de 46,4% a 84,6% entre los evaluadores, con porcentaje global de 60,6%. Los porcentajes 

de evaluación obtenidos por el QuALIEPI indican que este no fue considerado de validez 

aparente satisfactoria por los investigadores que lo evaluaron. El perfeccionamiento de este 

instrumento podrá hacerlo más válido, dando una contribución a la mejora de la evaluación 

de la calidad de los artículos epidemiológicos.

Palabras-Clave: Cuestionario. Validación. Calidad. Investigación. Epidemiología. Estudios 

observacionales. 

Introdução

Até o momento, muitos instrumentos foram desenvolvidos para orientar e 

melhorar a redação de estudos epidemiológicos. Várias proposições (ferramentas) consensuais 

têm estimulado apresentações de melhor qualidade, incluindo recomendações para revisões 

sistemáticas (Quorom), ensaios randomizados (Consort), estudos de testes diagnósticos 

(sTARD), metanálise de estudos observacionais (Moose) e estudos observacionais (strobe).1,2 

Todos são dirigidos aos autores de trabalhos e não àqueles que buscam avaliar a validade do 

que estão lendo, embora seus elaboradores destaquem que esses instrumentos podem ter 

outras aplicações.

É importante distinguir-se a qualidade da apresentação da qualidade do que foi 

realmente feito na concepção, condução e análise de um estudo. uma apresentação de alta 

qualidade assegura que todas as informações relevantes sobre o estudo estão disponíveis para 

o leitor, mas não necessariamente reflete uma baixa susceptibilidade a vieses. A ambiguidade 

de propósitos de alguns instrumentos causa preocupação, sendo necessária maior clareza 

para diferenciar a verificação dos dois aspectos acima mencionados. A avaliação da qualidade 

das evidências fornecidas por estudos epidemiológicos observacionais requer ferramentas 

desenhadas e desenvolvidas tendo em mente este propósito específico.

uma fonte potencial importante de viés em uma revisão sistemática ou 

metanálise é o viés devido às limitações dos estudos originais nela contidos. Assim, uma 
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avaliação da qualidade metodológica das pesquisas primárias é um componente importante 

de uma revisão e é importante garantir que sejam clínica e epidemiologicamente robustas 

quanto à sua fundamentação científica.3-6

A avaliação da qualidade de pesquisas epidemiológicas é indispensável também 

para revisores e editores de revistas científicas. Grandes revistas já utilizam critérios de 

identificação de baixa qualidade, tais como: resumos excessivamente longos; uso excessivo 

de abreviações;7 falha ao relatar resultados da análise de dados;8 interpretação equivocada de 

associações estatísticas;8 e excessiva extensão do trabalho.7

Além disso, observou-se que estudos epidemiológicos submetidos à revisão 

no processo de estabelecimento de políticas por agências reguladoras tinham desenho e 

análise inadequados, frequentemente retardando ações de saúde pública e algumas vezes 

resultando em decisões contraditórias entre agências, implicando em dispêndio de recursos 

desnecessário ou impróprio. A dificuldade de avaliar os artigos disponíveis é intensificada, na 

área da regulação, pela urgência na tomada de decisões, diante de evidências incompletas e 

fragmentadas. Portanto, torna-se também necessária a proposição de critérios mínimos por 

meio dos quais os estudos submetidos possam ser objetivamente avaliados.9,10

um instrumento que avalie a qualidade dos estudos pode ser ainda útil 

em etapa anterior à realização da pesquisa, ao servir como fundamentação para seu 

planejamento adequado, diminuindo sua vulnerabilidade a vieses.

Revisões de artigos sobre ferramentas de avaliação crítica de pesquisas 

concluíram que, embora haja muitas ferramentas para se escolher, não existe, atualmente, 

nenhuma ferramenta padrão-ouro consensual, que tenha passado por um processo rigoroso 

de desenvolvimento.1,11, 12 

Em revisão mais ampla e mais recente feita sobre instrumentos para avaliação 

de estudos observacionais,1 afirma-se ser improvável que tenham conseguido identificar 

todas as ferramentas existentes para avaliação de qualidade de estudos epidemiológicos 

observacionais. Dentre os 86 instrumentos identificados, apenas 15% abordavam os três tipos 

principais de estudos epidemiológicos observacionais: transversal, caso-controle e coorte. O 

número médio de itens contidos nos questionários foi 13,7, variando de 3 a 36. Apenas 3% 

incluíam item sobre existência de conflito de interesses. Esses autores encontraram pequena 

consistência entre as ferramentas, com considerável variabilidade no número de itens de 

um aspecto avaliado para outro e de um tipo de ferramenta para outro. Havia também 

uma ampla variação nas ferramentas quanto ao conteúdo dos itens, amplitude dos escores 

e rigor no seu desenvolvimento. Entre os instrumentos encontrados, um grande número 
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visava a obtenção de escala (pontuação) numérica sumária. segundo os autores, essas devem 

suscitar considerável preocupação, porque escores sumários envolvem, inerentemente, 

uma ponderação dos itens componentes, não sendo muito clara como essa ponderação 

deve ser determinada. Eles preferem uma abordagem por meio de uma lista de verificação 

concentrada em poucas, mas nas principais e potenciais fontes de vieses nos achados de um 

estudo. Entretanto, outros autores, ao compararem as vantagens e desvantagens dos sistemas 

curtos ou longos, acharam que muitos estudos empíricos ainda serão necessários para se 

assegurarem de que os sistemas mais curtos operam de forma desejável.3

Estudo1 identificou que apenas metade das ferramentas forneceu uma clara 

descrição de sua concepção, desenvolvimento ou base empírica para inclusão dos itens, 

ou avaliação de sua validade e precisão. seus autores consideram os seguintes aspectos 

(domínios) como os mais fundamentais a serem avaliados em um estudo: seleção apropriada 

de participantes, medição apropriada das variáveis e controle adequado de confundimento. 

fazem outras recomendações gerais para as ferramentas: devem incluir um pequeno número 

de domínios; ser específicas o mais possível, considerando o desenho do estudo e o tema 

abordado; ser apenas listas de verificação e não visar a obtenção de escala (pontuação); e 

mostrar evidência de desenvolvimento cuidadoso, incluindo suas validade e precisão.

Alguns autores defendem que os instrumentos sejam baseados em 

evidências empíricas, fáceis de usar, prontamente interpretáveis e revisados ou atualizados 

permanentemente.3,9

É necessário obter-se um consenso sobre os aspectos críticos que devem 

ser incluídos nesses instrumentos. A lista estabelecida pelo strobe13 pode ser utilizada 

provisoriamente para esse fim, pois tem envolvido discussão extensa entre numerosos 

epidemiologistas e estatísticos experientes, embora seja dirigida a melhorar a apresentação de 

trabalhos e não à avaliação de como o estudo foi realizado. A importância da criação desse 

instrumento para estudos observacionais decorre da crescente utilização desses estudos e de 

alguns problemas dos ensaios clínicos, como: limitações éticas; dificuldades no seguimento de 

seus participantes; e dificuldade em evidenciar efeitos adversos raros ou tardios associados a 

determinados tratamentos.2

Vários autores defendem que os instrumentos de avaliação de qualidade devem 

ser revisados ou atualizados permanentemente,4,9,10,13 e que uma avaliação adequada requer 

treino e experiência do avaliador, características que não são facilmente adquiridas.3,14 

Para que um estudo epidemiológico tenha validade científica é necessário 

que possua a qualidade metodológica necessária para que seus resultados possam ser 
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considerados em revisões sistemáticas, obtendo-se conclusões menos incertas sobre 

determinado tema. um artigo cientificamente válido é aquele que, tendo sido submetido 

a uma avaliação rigorosa, teve sua metodologia considerada válida, permitindo que seus 

resultados, juntamente com os de outros estudos igualmente válidos, possam contribuir para 

a produção de conhecimento científico.15 No dicionário de epidemiologia,16 validade de um 

estudo é definida como o quanto as inferências tiradas com base nele são garantidas ao serem 

considerados os métodos do estudo e as características dos participantes. Assim, um estudo 

será mais válido quanto menos erro sistemático apresente. 

Como no presente trabalho não se pretendeu abordar a distinção 

epistemológica entre qualidade e validade científica e na literatura não é encontrada uma 

distinção clara entre os dois termos, eles foram abordados como sinônimos. Apesar disso, 

o termo “qualidade” é preferível na maioria das vezes, pois permite abordar aspectos não 

inteiramente relacionados à metodologia e análises estatísticas. Portanto, a qualidade de um 

artigo científico deve abranger também outros aspectos como: se foi escrito na língua de 

origem, pois escrever em outras línguas pode gerar baixa qualidade linguística e dificuldade 

de comunicação;17 clareza e simplicidade da linguagem; tamanho do artigo; originalidade; 

importância no cenário científico (relevância dos resultados);7 e estratégias adequadas de 

busca de artigos.18 

A aplicação de um questionário de avaliação de qualidade no cotidiano das 

atividades de pesquisa científica poderá resultar, a médio ou longo prazo, em benefício para a 

sociedade, na medida em que as políticas orientadoras das práticas clínica e de saúde pública 

poderiam fundamentar-se em conhecimentos com maior qualidade científica.

O presente estudo teve como objetivos: elaborar um Questionário de Avaliação 

da Qualidade de Pesquisas Epidemiológicas Observacionais Analíticas (Qualiepi), mais 

detalhado e rigoroso do que os encontrados na literatura, abordando uma ampla diversidade 

de aspectos que possam influenciar essa qualidade e utilizando critérios mais objetivos; avaliar 

a validade de face/conteúdo16 desse questionário.

MAtErIAL E MÉtodoS

O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas. A primeira caracterizou-se por 

uma revisão da literatura sobre o tema e busca dos artigos que foram utilizados nas etapas 

de pré-teste e validação do questionário, descritas mais adiante. Para a revisão da literatura 

sobre questionários de avaliação da qualidade de artigos foram feitas três buscas no Medline, 

em formulário avançado, sendo a primeira com os descritores scientific e quality (os dois 
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em palavras do título), entre 1997 e 2010. foram encontrados 158 artigos no total; destes, 

8 foram selecionados pela leitura do resumo. Os critérios de inclusão foram: a abordagem 

do tema “qualidade científica de artigos científicos” e a publicação nos idiomas inglês, 

português e espanhol. foram excluídos textos publicados nas seções “Editorial” e “Carta 

ao editor”. uma segunda busca desta etapa foi realizada também em formulário avançado 

e usou como descritores quality e articles (os dois em palavras do título), entre 1966 e 

2010, sendo encontrados 57 artigos no total. Essa busca foi feita porque a primeira, mesmo 

se referindo a um período mais curto, resultou em um número muito grande de artigos, 

de caráter muito geral. Destes, três foram selecionados com base na leitura do resumo, 

utilizando-se os mesmos critérios de inclusão/exclusão. A terceira busca desta etapa teve as 

mesmas características das duas primeiras e usaram-se os descritores reporting, observational 

e studies (os três em palavras do título), entre 1966 e 2010, sendo encontrados 51 artigos 

no total, selecionando-se 3 deles com base na leitura dos resumos. Ao final, portanto, foram 

selecionados 22 artigos.

Como descrito, fez-se outra busca para encontrar 4 artigos nos quais seria 

realizado o pré-teste e a validação do Qualiepi. Como o presente estudo pretende avaliar 

a qualidade científica de pesquisas epidemiológicas observacionais analíticas, essa busca 

objetivou selecionar 1 artigo de cada tipo de estudo observacional: estudo de agregados, 

transversal, caso-controle e de coorte. foi utilizada a base de dados Medline com os 

descritores study of household para estudo de agregados, cross-sectional study para estudo 

tranversal, cohort study para estudo de coorte e case-control study para estudos caso-controle. 

Com base nos resumos, os primeiros artigos identificados de cada um dos tipos de estudos 

especificados, cuja versão completa estivesse disponível gratuitamente, foram selecionados 

para o pré-teste e validação do Qualiepi.

Na segunda etapa, o questionário de avaliação da qualidade científica de 

pesquisas epidemiológicas observacionais analíticas, denominado de Qualiepi (Apêndice A), foi 

elaborado pelos pesquisadores do presente trabalho com base no conteúdo de roteiros,19 listas 

de verificação1,13 e outros artigos presentes na literatura.18 Também foi relevante a experiência 

de um dos autores. A isto se somou um esforço que demandou paciência e raciocínio lógico 

na formulação de estratégias de pontuações atribuídas para os itens. Para exemplificar uma 

dessas estratégias, foi definido, em várias questões do Qualiepi, que a categoria “Não se aplica” 

deveria possuir a maior pontuação para uma questão, ou seja, “1”. Esse recurso possibilitou 

uma compensação para que alguns trabalhos, para os quais determinadas questões não se 

aplicassem, não fossem desvalorizados incorretamente no escore final.
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O questionário contemplou os seguintes aspectos do artigo a ser avaliado: 

identificação; adequação aos objetivos; existência de vieses de seleção, informação 

e confundimento; adequação da medida de associação; atendimento a aspectos 

metodológicos gerais; aspectos relacionados com os tipos específicos de estudo (de 

agregados, transversal, caso-controle e de coorte); e clareza da redação. O Qualiepi foi 

elaborado para avaliar estudos epidemiológicos observacionais analíticos, ficando excluídos, 

portanto, os estudos de intervenção e as revisões sistemáticas com ou sem metanálise. Ainda 

nesta segunda etapa, foi elaborado o Manual de Instruções do Qualiepi (Apêndice B), para 

auxiliar e orientar sua utilização. buscando uma padronização de definições, remeteu-se o 

aplicador do Qualiepi para a leitura de trechos de dois livros-texto de Epidemiologia (ver 

referências no Apêndice b).

A terceira etapa foi realizada também pela equipe responsável pelo trabalho 

e consistiu da realização de um pré-teste do Qualiepi. Os dois pesquisadores aplicaram-no 

nos quatro artigos buscados na base de dados Medline, um artigo de cada tipo de estudo 

(de agregados, transversal, caso-controle e de coorte). Após o pré-teste, os pesquisadores 

reuniram-se para discutir as falhas detectadas e procederam às correções necessárias, tanto no 

questionário como no Manual de Instruções.

Na quarta etapa foi verificado se o Qualiepi possuía validade de face/conteúdo. 

Para realizar essa etapa, foram convidados quatro epidemiologistas pesquisadores (avaliadores) 

da faculdade de Medicina da bahia (fMb), universidade federal da bahia (ufbA). Cada 

um deles aplicou o Qualiepi aos mesmos quatro artigos utilizados no pré-teste e avaliou 

sua validade de conteúdo, por meio do questionário de validação (Anexo A) desenvolvido 

em estudo sobre um índice de qualidade científica para relatórios de saúde na imprensa.4 

Este questionário foi adaptado ao projeto atual, tendo a tradução e adaptação já existente20 

servido também como auxílio. Estruturalmente, o questionário citado4 possui treze quesitos 

cujas respostas são expressas em uma escala de pontuação que varia de 1 a 7.

Na quinta e última etapa foi realizada a análise dos resultados referentes 

à validação do Qualiepi, obtendo-se: a média da pontuação de cada quesito do 

questionário de validação, independentemente do avaliador, e seu valor correspondente 

em porcentagem da pontuação máxima de cada quesito, sendo a pontuação máxima 

possível igual a 7; e a média da pontuação dada individualmente pelos avaliadores, 

independentemente do quesito, e seu valor correspondente em porcentagem da 

pontuação máxima de cada avaliador, sendo a pontuação máxima possível igual a 91. 

foi também calculada a média das porcentagens obtidas para os quesitos, aqui chamada 
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de porcentagem global (PG), que foi utilizada como uma medida geral de validade do 

Qualiepi. Em seguida, esses resultados foram analisados e interpretados, considerando-se 

o mesmo ponto de corte sugerido em publicação sobre escalas de medidas em saúde,21 

segundo a qual o questionário deve ser considerado como possuindo validade de conteúdo 

se sua PG for maior do que 75%. Os autores do questionário citado,4 que foi adaptado ao 

projeto atual, entretanto, usaram um critério menos rigoroso, pois consideraram pontuação 

igual ou maior do que cinco (que corresponde a 71,4% de porcentagem em relação ao 

máximo de 7) como satisfatória para cada um dos 13 quesitos examinados. 

rESuLtAdoS

O Qualiepi foi dividido em 13 partes e contém 78 itens a serem preenchidos no 

processo de avaliação de artigo científico. As 13 partes contêm aspectos como identificação 

do artigo; adequabilidade dos objetivos e do tipo de estudo; possível existência de vieses 

de seleção, informação, confundimento e interação; adequação dos procedimentos de 

inferência estatística; adequação das medidas de associação; aspectos metodológicos gerais 

e outras questões específicas dos estudos observacionais; redação; referências bibliográficas; 

e qualidade da revista em que foi publicado, utilizando-se, para este fim, a classificação 

Qualis. Dos 78 itens, 75 são pontuados com zero ou um; ou com zero, um e meio ou um; 

obtendo-se, portanto, um total de pontos possíveis de, no máximo, 75. O ponto de corte 

estabelecido para atribuir-se qualidade científica a um artigo foi uma pontuação maior que 

50 pontos, correspondendo a uma qualidade científica de 66,7%.

O Manual de Instruções do Qualiepi (Apêndice B) foi elaborado para 

auxiliar e orientar sua utilização. Este manual é composto por: instruções gerais, que 

envolvem as etapas prévias ao preenchimento e orientações sobre a própria aplicação 

do questionário no seu âmbito geral; e instruções específicas, para o esclarecimento 

das questões do Qualiepi que, eventualmente, possam trazer dúvidas no momento do 

preenchimento. Nesse manual, para alguns itens, o aplicador é remetido para a leitura de 

algumas referências bibliográficas, visando a padronização de conceitos epidemiológicos. A 

elaboração do manual baseou-se na experiência dos autores e nas dificuldades encontradas 

no pré-teste realizado.

A Tabela 1 apresenta os resultados da validação de face/conteúdo do Qualiepi, 

realizada pelos quatro pesquisadores-epidemiologistas. Como pode ser observado, o 

instrumento obteve uma avaliação porcentual que variou de 47,5 a 67,8% entre os quesitos 

de validação, e de 46,4% a 84,6% entre os avaliadores, com porcentual global de 60,6%. 
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Tabela 1 – Resultados da validação de face/conteúdo do Qualiepi – salvador – 2011

Critérios
Avaliador 

1
Avaliador 

2
Avaliador 

3
Avaliador 

4

Média 
por 

quesito

Porcentual 
por quesito
(em relação 
à pontuação 

máxima de 7)
1 - Aplicabilidade em estudos 

observacionais
3 6 5 4 4,5 64,3

2 - uso bem sucedido por especialista 3 5 5 2 3,75 53,6

3 - Clareza e simplicidade 4 6 5 3 4,5 64,3

4 - Instruções foram adequadas 4 7 5 3 4,75 67,9

5 - Informações necessárias não 
disponíveis

3 6 3 6 4,5 64,3

6 - Necessidade de decisões subjetivas 2 3 5 5 3,75 53,6

7 - Possibilidade de vieses nas respostas 2 7 5 4 4,5 64,3

8 - Domínio único a ser mensurado (que 
é a qualidade científica de pesquisas 
epidemiológicas)

4 6 5 4 4,75 67,9

9 - Itens redundantes / desnecessários 3 7 5 1 4 57,2

10 - Abrangência dos itens (se existem 
questões relevantes não incluídas)

5 7 6 1 4,75 67,9

11 - Adequação do sistema de pontuação 4 6 3 2 3,75 53,6

12 - suficiência das categorias propostas 
para classificação global do estudo

4 5 1 _ 3,33 47,6

13 - Poder discriminativo 3 6 4 4 4,25 60,7

 Média por avaliador 3,38 5,92 4,38 3,33 ----
Porcentual 

global

Porcentual por avaliador
(em relação à pontuação máxima de 7)

48,2% 84,5% 62,5% 47,5%
Porcen-

tual 
global

60,6

O porcentual por quesito foi de 64,2% quando avaliados os quesitos 

“aplicabilidade em estudos observacionais”; “clareza e simplicidade”; “informações 

necessárias não disponíveis” e “possibilidade de vieses nas respostas”. Quando foi avaliado 

o “uso bem-sucedido por especialista”, a “necessidade de decisões subjetivas” e se o 

“sistema de pontuação foi adequado”, o porcentual foi de 53%. O maior porcentual (67,8%) 

do questionário foi obtido nos quesitos que avaliaram se as “instruções foram adequadas”, 

se havia “domínio único a ser mensurado” e a “abrangência dos itens”. sobre a presença 

de “itens redundantes/desnecessários”, ou seja, a repetição de conteúdos em diferentes 

perguntas do Qualiepi, o valor obtido foi de 57,1%. A menor pontuação foi atribuída ao 

item “suficiência das categorias propostas (com ou sem qualidade científica) para classificar 

os estudos”, no qual o porcentual médio dos avaliadores foi de 47,5%. um dos avaliadores 

não respondeu este item, sob a justificativa de que “é difícil comparar tipos de estudos tão 

diversos, sobre temas tão diversos”. finalmente, foi atribuído o porcentual de 60,7% ao item 
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“poder discriminativo”, ou seja, à capacidade do instrumento de classificar os estudos como 

de alta ou baixa qualidade científica.

dISCuSSão

Considerando-se o ponto de corte sugerido no estudo citado sobre escalas de 

medidas em saúde,21 o Qualiepi não alcançou uma validade de conteúdo adequada. Além 

disso, o critério menos exigente de uma pontuação mínima de 5 em cada quesito também 

não foi alcançada em nenhum deles.4

Para além de um eventual pessimismo que a análise desses dados possa 

trazer, devem ser destacados alguns aspectos. são escassos, na literatura, instrumentos 

que avaliem a qualidade de pesquisas epidemiológicas, oferecendo pontuações para 

graduar a qualidade desses estudos. Ao analisar algumas das maiores porcentagens 

por item, observou-se que três delas estavam relacionadas à abrangência dos aspectos 

abordados no Qualiepi: a aplicabilidade do Qualiepi entre os diferentes tipos de estudos 

observacionais; se o Qualiepi alcançou seus objetivos em avaliar pesquisas epidemiológicas; 

e a não inclusão de questões importantes com relação à avaliação da qualidade científica 

de pesquisas epidemiológicas. Os diversos autores que elaboraram os roteiros ou listas de 

verificação anteriormente citados1,13,19 serviram de substrato científico para a incorporação 

desses diversos aspectos e o relativo êxito nesses itens. Em contrapartida, os itens que se 

relacionaram ao sistema lógico de pontuação, como a adequabilidade da pontuação e a 

necessidade de decisões subjetivas, obtiveram uma porcentagem de 53%. A ausência de 

substrato científico significativo na literatura sobre instrumentos que avaliem a qualidade 

científica não apenas como roteiros ou listas de verificação pode ter influenciado esses 

resultados. Entretanto, considerando-se a experiência pioneira do presente trabalho e a 

possibilidade de aperfeiçoamentos futuros, acredita-se que um porcentual global de mais de 

60% pode ser analisado positivamente. 

Para uma discussão mais aprofundada, é necessário que sejam avaliados os 

diferentes aspectos relacionados aos quesitos do Questionário de Validação. A análise dos 

treze quesitos foi realizada com base nas críticas apresentadas pelos avaliadores, além das 

presentes na literatura. 

O primeiro quesito indaga se o Qualiepi é aplicável a diferentes estudos 

observacionais (os estudos de agregados, transversal, caso-controle e de coorte). Neste 

item, os avaliadores abstiveram-se de fazer críticas. Como a ausência de críticas inviabiliza 

a discussão sobre limitações específicas do instrumento, é feita aqui apenas a consideração 
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de que se tentou incorporar todos os aspectos dos principais trabalhos que abordam estudos 

observacionais, como a já citada iniciativa strobe13 e outros.1,3,7-14,21-23

O porcentual obtido no segundo quesito revelou limitações quanto à utilização 

do Qualiepi mesmo quando aplicado por pesquisadores com experiência em epidemiologia. 

A ausência de comentários dos avaliadores neste quesito também inviabilizou uma discussão 

mais aprofundada. Entretanto, é importante destacar que a elaboração do Manual de 

Instruções teve o objetivo de tornar possível essa utilização. 

No terceiro quesito, clareza e simplicidade, os itens 23 a 26 e 32 foram 

criticados quanto a sua clareza; o 52 com relação às poucas opções para as respostas e 

quanto aos itens 76 e 77 referiram que seria muito difícil respondê-los sem ser um especialista 

no tema. Os itens 23 a 26 e 32 foram considerados confusos por apenas um avaliador; de 

fato, existe alguma complexidade lógica nesse grupo de itens, pois há diversos condicionantes 

colocados nas opções de respostas. Entretanto, apesar de reduzirem um pouco a clareza e 

simplicidade, esses condicionantes foram considerados necessários durante a elaboração do 

Qualiepi, pois permitem a avaliação das diversas situações possíveis de serem encontradas. O 

item 23 foi criticado por dois pesquisadores pela “ausência de uma proposição que incluísse 

estudos com uma parte amostral e outra censitária”. Entretanto, uma das categorias deste item 

já abrange essa situação (ver Apêndice A), pois, se o estudo tiver pelo menos uma parte com 

amostragem aleatória, os procedimentos de inferência estatística “eram aplicáveis e foram 

aplicados”, contanto que só tenham sido aplicados a essa parte dos resultados do estudo. No 

item 52, referiu-se que havia poucas categorias para responder qual a medida de associação 

utilizada no artigo avaliado. Contudo, pode-se observar que a quarta categoria deste item 

possibilita a resposta para qualquer outra medida de associação. As críticas relacionadas aos 

itens 76 e 77 referem-se às dificuldades em respondê-los sem ser especialista no tema do 

artigo. Essa limitação, por ser grave, realmente impossibilitaria a avaliação por pesquisador 

sem experiência no tema abordado pelo artigo, entretanto, pela pontuação atribuída ao 

terceiro quesito pelos avaliadores do Qualiepi, eles não acharam essa limitação tão grave. 

Deve-se também considerar que um usuário do Qualiepi, muito provavelmente, o aplicará 

em estudos de sua especialidade. Alguns autores1,3,7 defendem a necessidade de que o 

instrumento de avaliação seja simples e de fácil aplicação. Contudo, os autores do presente 

trabalho arguem que o rigor na avaliação deve ser priorizado, o que resulta em maior 

extensão e complexidade. 

um único avaliador explicitou sua crítica no quarto quesito, atribuindo ao 

Manual de Instruções um caráter prolixo. A grande variedade de aspectos que compõem o 
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Qualiepi e seu rigor implicam, inevitavelmente, em maior complexidade nas suas instruções 

de uso. Para evitar confusões acerca da sua utilização foram necessárias, muitas vezes, 

explicações minuciosas no Manual. 

O porcentual obtido no quinto quesito, informações necessárias não disponíveis, 

foi acima da expectativa, pois se acreditava que a omissão de informações pelos autores 

dos artigos em geral influenciaria na pontuação desse quesito. A ocorrência de omissão 

de informações pelos autores dos artigos era esperada e, inclusive, há relatos dessa falha 

na literatura,22 sendo, muitas vezes, a adequação para a publicação uma das causas dessas 

omissões. Defende-se, no presente trabalho, que os aspectos necessários para uma adequada 

avaliação da qualidade de artigos devem ser explicitados, sendo sua omissão uma falha 

importante, com consequente prejuízo na avaliação da qualidade científica do artigo. Em um 

processo de validação de um questionário4 (no qual os autores utilizaram seu questionário de 

validação original), apenas dois quesitos tiveram pontuação abaixo de 5 e um deles foi este. 

O outro quesito com pontuação abaixo de 5, na validação do questionário 

citado,4 foi o sexto, acerca da necessidade de decisões subjetivas. De forma não esperada, o 

Qualiepi, apesar de obter um porcentual global mais baixo na validação, teve pontuação mais 

alta com relação ao seu grau de subjetividade. Ou seja, o Qualiepi, aparentemente, conseguiu 

ser mais objetivo do que o questionário citado,4 apesar de se tratarem de questionários 

bem diferentes. Entretanto, como os autores4 trabalharam com amostras maiores, seriam 

necessários outros estudos acerca do Qualiepi para uma melhor comparação. 

No sétimo quesito do questionário de validação, o item 3 do Qualiepi foi 

apresentado por um dos avaliadores como um exemplo de item que pode gerar viés na 

resposta. Eles não detalharam sobre a maneira como esse item pode provocar viés, entretanto, 

como essa questão não participa da pontuação atribuída ao artigo que foi submetido ao 

Qualiepi, não há influência dele na avaliação da qualidade.

O objetivo do Qualiepi de avaliar a qualidade científica de pesquisas 

epidemiológicas foi considerado no oitavo quesito. Apesar de não ter alcançado os cinco 

pontos propostos como o corte mais adequado pelo estudo citado,4 esse item alcançou 

o porcentual mais alto em toda a avaliação, sendo um importante parâmetro de avaliação 

da principal finalidade do questionário. Vários estudos já citados no presente trabalho 

contribuíram com diferentes aspectos concernentes a pesquisas epidemiológicas para a 

obtenção desse relativo êxito.

A presença de itens redundantes ou desnecessários no questionário poderia 

supervalorizar ou desvalorizar um artigo submetido à aplicação do Qualiepi, pois um 
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mesmo aspecto positivo ou negativo seria avaliado mais de uma vez. No nono quesito foi 

apontada uma possível redundância do item 30 do Qualiepi, entretanto suas similaridades 

com os itens 28 e 29 não constituem redundância, na perspectiva dos autores do presente 

trabalho. Os itens 28 e 29 avaliam a adequabilidade e a justificativa para uma possível não 

adequabilidade da definição das variáveis. Já o item 30 avalia se os procedimentos para a 

quantificação dessas variáveis foram os mais válidos (por exemplo, se possuem sensibilidade 

e especificidade aceitáveis). 

A respeito de eventuais questões importantes que não foram incluídas no 

Qualiepi, foi abordada, no décimo quesito, a possível existência de lacunas na avaliação da 

qualidade científica de pesquisas epidemiológicas. um dos avaliadores apontou a necessidade 

de inclusão da relevância do tema no questionário, tendo sido feito o seguinte comentário: 

“Às vezes um tema muito importante é abordado com metodologia precária, mas trata-se 

de uma descoberta científica”. Não se pode negar que, eventualmente, surjam trabalhos 

importantes e que tenham metodologia precária, devendo-se contemplar essa possibilidade 

ao se avaliar sua qualidade. Entretanto, por isso não se constituir regra e sim exceção, esses 

trabalhos devem ser criteriosamente analisados tanto quanto qualquer outro, devendo-se 

levar em conta também a existência de honestidade científica em sua realização, além dos 

aspectos metodológicos e importância do tema.23 Contudo, a inclusão da relevância do 

tema e a maneira como esse aspecto comporia o questionário podem ser consideradas em 

aperfeiçoamentos futuros do Qualiepi. 

No quesito “adequação do sistema de pontuação”, o Qualiepi foi criticado 

pelos avaliadores devido à não atribuição de pesos aos seus itens. Evidentemente, existem 

questões metodológicas com maior relevância que outras, por exemplo, a existência de viés 

de confundimento em estudos observacionais pode invalidar a interpretação final.1 Entretanto, 

qualquer distribuição de pesos deve ser realizada de forma cuidadosa pela possibilidade de 

se atribuir qualidade a estudos sem qualidade global adequada ou, inversamente, não atribuir 

qualidade a estudos com qualidade global adequada. foi aconselhada por um dos avaliadores 

a utilização de questões fatais (críticas), mas isso já foi feito no Qualiepi, no qual há sete 

itens sombreados na cor cinza, cujo não atendimento a pelo menos um deles deve levar o 

avaliador a concluir pela baixa qualidade científica do estudo. 

A décima segunda questão do Questionário de Validação aborda a 

“suficiência das categorias propostas para classificação global do estudo”. Este quesito 

obteve a pontuação mais baixa atribuída a um aspecto do Qualiepi. Avaliar tipos de 

estudos diferentes com um mesmo questionário foi a principal crítica feita. Entretanto, 
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não há detalhamento dessa crítica, de maneira que apenas é possível concluir que, na 

opinião de um dos avaliadores, deveria ser desenvolvido um questionário para cada tipo 

de estudo e que a estratégia usada para compensação das pontuações foi inadequada ou 

insuficiente. No Qualiepi, quando foram utilizados itens específicos para um determinado 

tipo de estudo, tentou-se compensar os demais tipos, dando-se pontuação máxima à 

categoria “Não se aplica”, pois a estes tipos esses itens não eram aplicáveis. Entretanto, 

pode ter ocorrido uma não compensação devido ao número diferente de itens específicos 

para cada tipo de estudo, superestimando ou subestimando aqueles com maior número 

de itens específicos. No Qualiepi, enquanto o estudo caso-controle possui cinco itens 

específicos, o estudo de agregados possui dois, e o de coorte apenas um, evidenciando 

uma desproporção ao se avaliarem os diferentes estudos. O uso de distintas pontuações 

máximas para diferentes tipos de estudos pode minimizar este problema e representar seu 

aperfeiçoamento.

Por último, foi avaliado o “poder discriminativo” do Qualiepi, ou seja, sua 

capacidade de separar os estudos de alta ou baixa qualidade científica. As críticas envolveram 

a atribuição arbitrária de um corte que distingue estudos com e sem validade. Apesar da 

ênfase em confeccionar roteiros ou listas de verificação para guiar a apresentação de trabalhos 

científicos, como a da iniciativa strobe para estudos observacionais, existem alguns debates 

na literatura sobre o papel das análises quantitativas na metodologia de estudos na área de 

saúde pública, sendo discutidos seus limites. sobre esta questão, estudo que trata de crenças 

verdadeiras e justificáveis em epidemiologia24:664 afirma: “um intervalo de confiança [...] ou 

uma medida de efeito [...] com flutuações (aleatórias ou sistemáticas) em suas intensidades 

não irá inviabilizar uma conclusão em um estudo de saúde pública e muito menos deixará 

de fornecer subsídios para intervenções neste campo.” Ou seja, a multiplicidade das questões 

envolvidas nas ciências da saúde pode fazer com que pequenas diferenças na qualidade 

científica não gerem grandes diferenças na contribuição do estudo. O Qualiepi respeita 

esse princípio, na medida em que só classifica um estudo como de baixa validade se sua 

pontuação for menor ou igual a 50, quando o máximo possível seria 75.

A única revisão sistemática encontrada sobre qualidade de estudos epidemiológicos 

observacionais destaca a importância de se considerar, na avaliação, a existência ou não de 

conflitos de interesses.1 Este aspecto encontra-se ausente no instrumento proposto no presente 

estudo e deve ser considerado em aperfeiçoamentos futuros. 

Considerando-se a revisão da literatura sobre questionários de avaliação da 

qualidade científica, o presente trabalho apresentou-se vulnerável ao viés de idioma. A busca 
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de artigos publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol evidencia essa vulnerabilidade. 

Entretanto, considerando-se que o estudo consistiu da elaboração e validação de questionário, e 

não de uma revisão sistemática sobre instrumentos já desenvolvidos, esse viés não foi considerado 

relevante. Quanto ao viés de publicação, foi considerado não aplicável ao presente estudo, 

porque foi desenvolvido um instrumento de avaliação de qualidade e não uma abordagem de 

associações entre variáveis; estas, quando positivas, tenderiam a ser mais relatadas. Além disso, 

a revisão feita revelou que a maioria dos questionários desenvolvidos não teve sua validade e/ou 

confiabilidade avaliadas. Assim, dificilmente se poderia arguir uma influência dos resultados destas 

avaliações na maior ou menor probabilidade de publicação dos artigos.

A criação e validação de um instrumento que avalie a qualidade científica de 

pesquisas epidemiológicas com o detalhamento e rigor propostos pelo Qualiepi é incipiente 

na literatura. O Qualiepi também poderá servir como um roteiro ou lista de verificação para o 

planejamento adequado de pesquisas epidemiológicas observacionais, embora esse não seja o 

seu objetivo primordial.

Apesar do aparente insucesso do Qualiepi, é importante considerar que essa foi 

uma tentativa inicial de validação desse instrumento e que seu aperfeiçoamento em futuro 

próximo poderá trazer grandes contribuições para a melhoria da avaliação da qualidade dos 

artigos epidemiológicos publicados na literatura.
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