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Comentários
OBJETIVO DO ESTUDO:
O objetivo estava claro?
 Sim
 Não
LITERATURA:

Descreva o objetivo do estudo. Como este estudo se aplica à Terapia
Ocupacional e/ou à pergunta da sua pesquisa?

Descreva a justificativa da necessidade deste estudo.

Foi realizada uma revisão da
literatura relevante neste
tema?
 Sim
 Não
DESENHO:
 randomizado (RCT)
 coorte
 estudo de caso único
 antes e depois
 caso-controle
 transversal
 estudo de caso
 longitudinal

Descreva o desenho do estudo. Este desenho está adequado à pergunta do
estudo? (i.e., pelo nível do conhecimento sobre o assunto, desfechos, questões
éticas, etc.)

Aponte os erros que podem ter influenciado os resultados e a direção dessa
influência.
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AMOSTRA:

Amostragem (quem; características; quantos; como foi formada a amostra?) Se
havia mais de um grupo, existia alguma similaridade entre eles?

N= _______
A amostra foi
detalhadamente?
 Sim
 Não

descrita

Foi apresentada justificativa
para o tamanho da amostra?
 Sim
 Não
 Não se aplica

Descreva os procedimentos éticos. Os sujeitos assinaram o termo de
consentimento?

DESFECHOS:

Especifique a freqüência com quem os desfechos foram mensurados (i.e., pré,
pós, follow-up)

As medidas dos desfechos
eram confiáveis?
 Sim
 Não
Áreas de desfechos (auto-cuidado,
 Não foi informado
atividades produtivas, lazer)

Liste as medidas usadas

As medidas dos desfechos
eram válidas?
 Sim
 Não
 Não foi informado
INTERVENÇÃO:

Descreva a intervenção de maneira breve (foco da intervenção, quem a realizou,
com que freqüência, local / contexto clínico). A intervenção realizada pode ser
A intervenção foi descrita de
utilizada na prática da terapia ocupacional?
forma detalhada?
 Sim
 Não
 Não foi informado
A contaminação foi evitada?
 Sim
 Não
 Não foi informado
 Não se aplica
A co-intervenção (intervenção
simultânea) foi evitada?
 Sim
 Não
 Não foi informado
 Não se aplica
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RESULTADOS

Quais foram os resultados encontrados? Foram estatisticamente significativos
(i.e., p<0,05)? Se não, o estudo incluiu amostra grande o suficiente para
Os resultados foram relatados
evidenciar uma diferença importante, caso ela tenha ocorrido? No caso de
em termos de significância
múltiplos desfechos, isso foi considerado para a análise estatística?
estatística?
 Sim
 Não
 Não se aplica
 Não foi informado
Os métodos de análise foram
adequados?
 Sim
 Não
 Não foi informado

A importância clínica foi Qual a importância clínica dos resultados? Houve diferença clinicamente
relatada?
importante entre grupos? (se isso se aplica ao estudo)
 Sim
 Não
 Não foi informado

Houve relato de participantes
que abandonaram o estudo?
 Sim
 Não

Houve abandono do estudo por parte de algum dos participantes? Por quê?
(Os motivos foram esclarecidos e os abandonos foram adequadamente
abordados?)

CONCLUSÕES E
IMPLICAÇÕES CLÍNICAS:

O que o estudo concluiu? Quais as implicações desses resultados para a
prática da terapia ocupacional? Quais foram as principais limitações ou erros
no estudo?

As conclusões foram
coerentes com os métodos e
resultados do estudo?
 Sim
 Não
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