Divulgação de Questionários Científicos
Regulamento
Os Questionários são um dos métodos mais populares para realização de investigação
académica. Constituem uma forma de recolha de informações de uma população-alvo.
A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) tem como missão o apoio à Comunidade Científica
Pediátrica, pelo que uma das ações é a divulgação de questionários, que suportem estudos
científicos estruturados na área da Pediatria.

A. Regras Gerais
Objetivo
1. Proporcionar aos sócios da SPP a condução de questionários científicos no contexto da

pediatria;
2. Facilitar o processo de difusão de questionários aos sócios da SPP;
3. Obter boas taxas de resposta aos questionários difundidos.
Questionários elegíveis
Os questionários que a SPP poderá difundir devem cumprir os seguintes critérios:
1. O Investigador Principal deve ser sócio da SPP no gozo dos seus direitos;
2. O estudo deve ter relevância para a prática da Pediatria;
3. O estudo não pode ter fins lucrativos, deve ser independente de influência potencial,
relação ou viés empresarial;
4. A existência de fontes de financiamento, quaisquer que sejam, devem ser explícitas.

Processo de seleção
As candidaturas para difusão de questionários aos sócios da SPP serão aceites durante todo o
ano e avaliadas em reunião seguinte de Direção.
A Direção da SPP avaliará os projetos submetidos utilizando um modelo padronizado (Anexo
III) no qual constam:
a) objetivos do estudo;
b) relevância do tema;

importância para a pediatria;
d) metodologia utlizada no desenvolvimento do questionário;
e) qualidade do questionário incluindo clareza, dimensão e facilidade de preenchimento;
f) demonstração de que estão asseguradas todas as condições éticas e de proteção de
dados exigidas;
g) forma esperada da divulgação dos dados com base nos resultados do questionário.
c)
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O processo de aprovação basear-se-á nos critérios acima. Se não forem satisfeitos todos os
critérios, e se a Direção da SPP assim o entender, o Investigador Principal poderá ser
convidado a re-submeter o pedido depois de revistas as questões levantadas.
Os questionários serão difundidos por ordem de chegada, depois de aprovados pela SPP, até
um máximo de 8 por ano.

B. Construção, Conteúdo e Segurança de anonimização do questionário
1. Deve existir uma introdução padronizada para cada questionário que identificará de forma
clara que a investigação foi aprovada pela SPP.
2. O questionário pode ser desenvolvido através de diversas ferramentas.
3. Deve ser cumprido o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É fundamental que o
anonimato dos respondentes seja mantido para que não possa existir um vínculo à resposta,
exceto se houver consentimento para isso. Como tal, todas os questionários devem respeitar
os seguintes requisitos:
a) aprovação ética para o projeto;
b) as respostas individuais serão mantidas confidenciais e todos os dados devem
cumprir o Regulamento geral de proteção de dados;
c) apenas dados agrupados serão analisados e publicados;
d) não será feita nenhuma tentativa para identificar os participantes individuais;
e) os participantes são livres de escolher participar ou não sem repercussões;
f) participar e responder ao questionário implica o consentimento para participar;
g) deverá ser assegurada que não há forma de identificação individual dos
respondentes.
4. A solicitação para participar nunca deve vir diretamente do investigador (ex. telefonemas, emails pessoais, solicitações presenciais).
5. Os investigadores do estudo não terão acesso aos contactos individuais dos sócios da SPP.

C. Submissão
Documentos necessários:
1. Resumo de 2 páginas A4 do protocolo de investigação (fundamento, objetivos, métodos,

impacto) que aborde os critérios descritos acima, no âmbito do processo de seleção;
2. Questionário;
3. Cópia da aprovação pela Comissão de Ética;
4. O formulário em Anexo I;
5. Declaração de conflito de interesses assinada (Anexo II) e do CV do investigador principal.
Os documentos devem ser enviados por e-mail para secretariado@spp.pt.
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D. Formas de divulgação do questionário
1. Após aprovação do pedido pela Direção da SPP, haverá um período de 1 mês durante o qual
todos os e-mails de pré-notificação, o questionário e os lembretes devem ser enviados, com
um máximo de 4 emails. O Investigador Principal será notificado sobre o calendário com 1-2
meses de antecedência para programar o fluxograma do questionário.
2. A divulgação do questionário será feita das seguintes formas:
a) Envio de mail a todos os sócios;
b) Link no site da SPP para uma página do estudo;
c) Divulgação na newsletter da SPP.

E. Relatórios e divulgação dos resultados
Todos os questionários aprovados deverão informar a taxa de resposta obtida na conclusão do
inquérito, para permitir análises futuras que permitirão à Direção da SPP determinar o espaço
ideal para difusão de questionários. Esses dados devem incluir informações sobre o calendário
de repetição de correspondência.
Os resultados de todos os questionários distribuídos através da base de dados da SPP deverão
ser submetidos para apresentação no Congresso Nacional de Pediatria no prazo de 2 anos.
Os investigadores principais e colaboradores são livres de definir o local de publicação dos
resultados, mas recomenda-se fortemente a publicação, pelo menos parcial, na Portuguese
Journal of Pediatrics

F. Outras situações
Todos os pedidos de divulgação de questionários que não se enquadrem no atual
regulamento, serão analisados pela Direção SPP de acordo com os seus valores e missão
estatutários.
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Anexo I
Informação do Investigador
Investigador:

__________________________________________________

Instituição:

__________________________________________________

Email:

______________________

Tel: __________________

Informações gerais sobre o Projeto
Título do estudo:
Data da submissão:

___/___/____

Adicionou a aprovação da Comissão de Ética?

* Sim

Datas propostas, permanência do questionário no portal SPP, ou
divulgação online:

___/___/____ a ___/___/____

Fontes de financiamento:

* Não
*Sim
Quais_______________________

*Não

Número total de itens do questionário:
e/ou Tempo estimado de resposta (em min):

Explique as razões para a utilização da base da SPP para
conduzir o questionário
Este questionário já foi difundido anteriormente ou planeia
difundi-lo em outras organizações? Se sim, por favor forneça
detalhes.
Quando e como serão divulgados os resultados
Anexar resumo do projeto e questionário.

Confirmo que o estudo proposto é:
£ desenvolvido e conduzido por um grupo de profissionais ou instituição de saúde
£ não tem fins lucrativos
£ é independente de influência empresarial
£ não tem fontes de financiamento ou as mesmas são claramente identificadas
£ é relevante para a Pediatria
£ foi aprovado pela comissão de ética
£ as respostas individuais serão mantidas confidenciais e os resultados armazenados
com segurança
£ apenas dados agrupados serão analisados e publicados
______________________________

_____________

Assinatura do Investigador Principal

Data
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Anexo II – Declaração de Conflito de interesses
(para ser preenchido pelo Investigador Principal)
NOME:
INSTITUIÇÃO:
As declarações referem-se não só ao estudo em questão mas também a outras atividades que possam
constituir potencial conflito de interesses.

DECLARAÇÃO

Não tenho nenhum potencial conflito de interesses a declarar
Tenho o(s) seguinte(s) potencial(ais) conflito(s) de interesses a declarar

Tipo de afiliação/interesse financeiro

Nome da Companhia Comercial

Bolsas/ suporte para investigação:

_______________________

Honorários ou consultadorias:

_______________________

Participação num painel de peritos suportado
financeiramente:

_______________________

Acionista:

_______________________

Familiar/parceiro:

_______________________

Outros apoios (por favor detalhe):

_______________________

Assinatura:

Data:
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Anexo III - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO SPP
Título do projeto: ___________________________________________________
Nome do Investigador Principal: _______________________________________________
1. Os objetivos do estudo são claros?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

2. O Questionário está em concordância com os objetivos da investigação?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

3. Os itens de pesquisa apresentam rigor metodológico?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

4. O estudo levará a/suportará um processo mais alargado de investigação ou terá resultados
imediatamente relevantes?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

5. A investigação tem relevância para a Pediatria?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

6. Os itens do questionário são claros e percetíveis?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

7. A extensão do questionário é apropriada?
SIM

NÃO

DUVIDOSO

NÃO

DUVIDOSO

8. A linguagem é clara?
SIM

9. São mencionadas a data e a forma esperada da divulgação dos resultados do questionário.
SIM
NÃO
DUVIDOSO

______________________________
Assinatura dos Revisores* (pelo menos 2)

_____________________________

________
Data

*Os revisores assumem integralmente a responsabilidade de não divulgar, comentar ou utilizar na
totalidade ou partes do projeto avaliado

Atualizado a 16 de fevereiro de 2022
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