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Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade  
 Características pessoais  
1 Entrevistador/facilitador Qual autor (autores) conduziu a entrevista ou o grupo 

focal? 
 

2 Credenciais Quais eram as credenciais do pesquisador? Exemplo: 
PhD, médico. 

 

3 Ocupação Qual a ocupação desses autores na época do estudo?  
4 Gênero O pesquisador era do sexo masculino ou feminino?  
5 Experiência e treinamento Qual a experiência ou treinamento do pesquisador?  
 Relacionamento com os participantes  
6 Relacionamento estabelecido Foi estabelecido um relacionamento antes do início do 

estudo? 
 

7 Conhecimento do participante 
sobre o entrevistador 

O que os participantes sabiam sobre o pesquisador? 
Por exemplo: objetivos pessoais, razões para 
desenvolver a pesquisa. 

 

8 Características do 
entrevistador 

Quais características foram relatadas sobre o 
entrevistador/facilitador? Por exemplo, preconceitos, 
suposições, razões e interesses no tópico da pesquisa. 

 

Domínio 2: Conceito do estudo  
 Estrutura teórica  
9 Orientação metodológica e 

teoria 
Qual orientação metodológica foi declarada para 
sustentar o estudo? Por exemplo: teoria 
fundamentada, análise do discurso, etnografia, 
fenomenologia e análise de conteúdo. 

 

 Seleção de participantes  
10 Amostragem Como os participantes foram selecionados? Por 

exemplo: conveniência, consecutiva, amostragem, bola 
de neve. 

 

11 Método de abordagem Como os participantes foram abordados? Por exemplo: 
pessoalmente, por telefone, carta ou e-mail. 

 

12 Tamanho da amostra Quantos participantes foram incluídos no estudo?  
13 Não participação Quantas pessoas se recusaram a participar ou 

desistiram? Por quais motivos? 
 

 Cenário  
14 Cenário da coleta de dados Onde os dados foram coletados? Por exemplo: na casa, 

na clínica, no local de trabalho. 
 

15 Presença de não participantes Havia mais alguém presente além dos participantes e 
pesquisadores? 

 

16 Descrição da amostra Quais são as características importantes da amostra? 
Por exemplo: dados demográficos, data da coleta. 

 

 Coleta de dados  
17 Guia da entrevista Os autores forneceram perguntas, instruções, guias? 

Elas foram testadas por teste-piloto? 
 

18 Repetição de entrevistas Foram realizadas entrevistas repetidas? Se sim, 
quantas? 

 

19 Gravação audiovisual A pesquisa usou gravação de áudio ou visual para 
coletar os dados? 

 

20 Notas de campo As notas de campo foram feitas durante e/ou após a 
entrevista ou o grupo focal? 

 

21 Duração Qual a duração das entrevistas ou do grupo focal?  
22 Saturação de dados A saturação de dados foi discutida?  
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23 Devolução de transcrições As transcrições foram devolvidas aos participantes 
para comentários e/ou correção? 

 

Domínio 3: Análise e resultados  
 Análise de dados   
24 Número de codificadores de 

dados 
Quantos foram os codificadores de dados?  
 

 

25 Descrição da árvore de 
codificação 

Os autores forneceram uma descrição da árvore de 
codificação? 

 

26 Derivação de temas Os temas foram identificados antecipadamente ou 
derivados dos dados? 

 

27 Software Qual software, se aplicável, foi usado para gerenciar os 
dados? 

 

28 Verificação do participante Os participantes forneceram feedback sobre os 
resultados? 

 

 Relatório  
29 Citações apresentadas As citações dos participantes foram apresentadas para 

ilustrar os temas/achados? Cada citação foi 
identificada? Por exemplo, pelo número do 
participante. 

 

30 Dados e resultados 
consistentes 

Houve consistência entre os dados apresentados e os 
resultados? 

 

31 Clareza dos principais temas Os principais temas foram claramente apresentados 
nos resultados? 

 

32 Clareza de temas secundários Há descrição dos diversos casos ou discussão dos 
temas secundários? 

 

 

Extraído de: 
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