
Dúvidas? Contate-nos em

Perguntas a serem feitas
Você tem o direito de fazer perguntas sobre um estudo  
de pesquisa antes de decidir se deseja participar dele. 
Abaixo, temos uma lista de perguntas que talvez você 
queira fazer antes de concordar em participar de uma 
pesquisa com questionário. 

Qual é o objetivo do estudo?

Que tipos de perguntas serão feitas?

Quanto tempo o estudo dura?

Quanto tempo levará para responder o questionário?

Eu receberei algum tipo de remuneração  
por minha participação?

Minhas respostas serão vinculadas a minhas 
informações pessoais?

Como minhas informações pessoais serão protegidas?

O que acontece se eu decidir deixar o estudo antes  
que ele seja concluído?

Eu posso retirar minhas respostas quando desejar?  
Se sim, como?

Minhas informações pessoais serão fornecidas  
em alguma publicação?
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Participação em
uma pesquisa com 
questionário

Pesquisa de saúde

Pesquisas com questionário coletam informações 

solicitando que você responda a perguntas. 

Pesquisadores usam esse tipo de pesquisa para 

conhecer suas opiniões e sentimentos com relação 

a um tópico ou por que você se comporta de uma 

determinada forma. Isso ajuda os pesquisadores  

a compreender e solucionar problemas médicos  

e sociais. 

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

Este folheto contém informações gerais para fins educacionais e não tem a finalidade 
de fornecer orientações médicas. Fale com seu médico ou com a equipe de pesquisa 
para obter orientações sobre sua situação ou questões de saúde pessoais.

Participar de uma pesquisa  
é uma escolha
Fazer parte de um estudo de pesquisa é uma decisão pessoal 
importante. Antes de participar, certifique-se de compreender 
os objetivos do estudo, bem como seus possíveis riscos e 
benefícios. Certifique-se de entender como os pesquisadores 
protegerão suas informações e sua privacidade. Peça ajuda 
caso você não entenda algo ou tenha dúvidas. 

Não se sinta apressado ou pressionado a tomar uma decisão. 
A participação em um estudo de pesquisa é completamente 
voluntária, e é uma escolha sua. Você pode mudar de ideia  
a qualquer momento, por qualquer motivo.

Concordar em participar
Após compreender a pesquisa, você pode decidir se deseja  
ou não responder o questionário de pesquisa. 

Se quiser participar da maioria dos estudo s de pesquisa, 
você precisará assinar um formulário de consentimento 
informado. Ele mostra que você compreende o estudo  
e concorda em participar dele. Questionários de pesquisa 
nem sempre solicitam que você assine um formulário de 
consentimento informado. Em vez disso, você demonstra  
sua concordância respondendo ao questionário e enviando- 
o de volta.

Algumas pesquisas com questionário são realizadas por 
telefone ou pessoalmente, com o pesquisador fazendo 
perguntas. O pesquisador pode explicar o estudo e,  
então, perguntar se pode prosseguir com as perguntas  
do questionário de pesquisa.

Para obter mais informações, consulte nosso material  
sobre Social and Behavioral Research (Pesquisa social  
e comportamental) em:  
catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/
SocialBehavioralResearch_Portuguese_HighResolution.pdf 



O que é uma pesquisa  
com questionário?
Pesquisas com questionário coletam informações 
solicitando que você responda a perguntas. Elas  
ajudam os pesquisadores a conhecer suas opiniões  
e sentimentos com relação a um tópico ou por que você 
se comporta de uma determinada forma. Pesquisas 
com questionário são realizadas de diversas formas 
diferentes. Elas podem ser feitas por correspondência, 
pela internet, por telefone ou pessoalmente. 

Como os pesquisadores usam 
pesquisas com questionário?
Eles as utilizam para ajudar a responder a perguntas 
científicas. Pesquisas com questionário podem ajudá-
los a compreender e solucionar problemas médicos  
e sociais. Também podem ajudá-los a saber se 
programas ou tratamentos estão funcionando bem. 

Os pesquisadores podem pedir que você responda  
a apenas uma pesquisa com questionário ou a várias  
ao longo de meses ou anos. Se não quiser participar, 
você pode solicitar que os pesquisadores não  
o contatem novamente. 

Às vezes, pesquisadores incentivam as pessoas a 
responder esses pesquisas oferecendo pagamentos em 
dinheiro, vales-presentes ou a participação no sorteio 
de um prêmio. Você pode receber esses incentivos antes 
ou depois de responder ao questionário. Também há 
ocasiões em que os pesquisadores não pagam as pessoas 
pela participação em pesquisas com questionário.

Preenchimento de um  
questionário de pesquisa
Em alguns questionários, você precisa responder 
a todas as perguntas. Em outros, você pode pular 
qualquer pergunta que não desejar responder. Alguns 
questionários de pesquisa também têm opções como 
“prefiro não responder” ou “sem resposta”. Mesmo 
que preencha o questionário, você pode optar por 
não enviar suas respostas. Algumas vezes, você pode 
retirar seu questionário da pesquisa após tê-lo enviado. 
Entretanto, isso pode ser difícil, especialmente se as 
respostas não estiverem acompanhadas por seu nome. 

Proteção de sua privacidade 
Muitos questionários de pesquisa solicitam que você 
forneça informações sobre si mesmo, como sua idade, 
sexo ou origem étnica. 

É importante saber se suas respostas ao questionário 
estarão conectadas a informações que poderão 
identificá-lo. Elas incluem seu nome, endereço,  
e-mail e número de telefone. Se você responder  
a um questionário de pesquisa pela internet,  
é importante saber se suas respostas serão protegidas 
eletronicamente, ou “criptografadas”, quando  
o questionário for enviado aos pesquisadores.

A equipe do estudo trabalha para proteger e armazenar 
suas informações. Você pode perguntar à equipe como 
eles fazem isso. Você também pode perguntar se os 
resultados publicados do questionário de pesquisa  
o identificarão de alguma forma. 

Se um pesquisador solicitar que 
você participe de uma pesquisa 
com questionário: 
Você pode receber uma breve carta ou e-mail 
descrevendo o estudo de pesquisa, incluindo:

O tema abordado pela pesquisa com questionário

Quem está conduzindo a pesquisa

Quanto tempo será necessário para responder  
ao questionário da pesquisa

Como os pesquisadores usarão as informações  
e protegerão sua identidade

Se você será pago ou participará do sorteio  
de um prêmio por responder ao questionário  
da pesquisa 

Quem contatar para solucionar dúvidas

Antes de optar por participar, certifique-se  
de que compreende:

Os detalhes do estudo

Seus direitos como participante da pesquisa

Como sua privacidade será protegida

Mesmo que concorde em participar da pesquisa, você 
pode mudar de ideia a qualquer momento e decidir 
não responder mais perguntas do questionário.
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