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Resumo: O objetivo do artigo é apresentar e discutir os resultados de uma revisão sistemática da literatura
referente ao uso de entrevistas realizadas a distância (ED) nas pesquisas qualitativas em saúde. Foram conduzidas
buscas na PubMed e CINAHL, sendo incluídas 37 referências. Os dados foram organizados segundo autoria, ano
de publicação, título do periódico e objetivo do manuscrito. A análise dos resultados revelou que o assunto mais
recorrente foi a comparação das ED com outros métodos de coleta de dados. Baixo custo, maior facilidade no acesso
aos entrevistados, maiores taxas de participação e recrutamento foram apontados como as principais vantagens
proporcionadas pelas ED. As ED foram utilizadas para vários fins, desde a validação de instrumentos de coleta de
dados até para fins diagnósticos. Conclui-se que há necessidade da ampliação da discussão sobre o tema, pois a
incorporação de tecnologias da informação e comunicação no campo da saúde representa uma via de acesso valiosa
na captação de dados qualitativos.
Palavras-chave: Pesquisa Qualitativa, Entrevistas como Assunto, Entrevista, Coleta de Dados.

Distance interviews in the field of qualitative health research
Abstract: In this study, we aimed to present and discuss the results of a systematic literature review on the use
of Distance Interviews (DI) in qualitative health research. Searches were conducted in the PubMed and CINAHL
databases and 37 references were included. Data were organized according to author, year of publication, journal
title, and manuscript objective. The results revealed that the most recurrent theme was the comparison of Distance
Interviews with other methods of data collection. Low cost, easier access to respondents, higher participation rates,
and recruitment of volunteers were identified as the main benefits offered by DI. Distance Interviews were used
for various purposes, from validation of instruments for data collection to diagnosis. We concluded that there is a
need to expand on the theme explored in this article, because the incorporation of information and communication
technologies in the healthcare field represents a valuable access route in capturing qualitative data.
Keywords: Qualitative Research, Interviews as Topic, Interview, Data Collection.

1 Introdução
Inovações nos sistemas de informação têm
imprimido um novo rumo na comunicação em
praticamente todas as áreas do conhecimento,
inclusive na área da saúde. A variedade de tipos

de sistemas e aparatos para efetivar a troca de um
conjunto de dados, o aumento na velocidade dessas
trocas e seu maior dinamismo vêm sendo apontados
como as principais características relacionadas
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com o cenário das tecnologias da informação e
comunicação em saúde (CARR; WORHT, 2001;
PACHECO et al., 2005).
A integração dessas tecnologias na investigação
qualitativa tem proporcionado aos pesquisadores
da área novas oportunidades e abordagens para
captação de dados (BAMPTON; COWTON, 2002;
JAMES, 2007). Nesse sentido, a literatura revela que a
incorporação do uso de entrevistas via telefone e e-mail
na pesquisa qualitativa em saúde é um fato pertinente
(MANN; STEWART, 2000; ASELTON, 2012),
principalmente porque vários autores identificaram
que as entrevistas realizadas a distância (ED) têm
apresentado características relevantes, tais como a
redução do tempo de entrevista, o favorecimento
de maior taxa de resposta (EVANS et al., 2004;
PINTO-MEZA et al., 2005; FEVEILLE; OLSEN;
HOGH, 2007; ROCHELEAU et al., 2012) e a
redução de custos (LANG et al., 2011; JOHANSEN;
WEDDERKOPP, 2010; NAGELHOUT et al.,
2010; WARD-KING et al., 2010).
Considerando que o telefone e o e-mail podem
ser recursos tecnológicos úteis para investigações
científicas e que a condução de entrevistas realizadas
a distância (ED) é um assunto pouco explorado,
o presente artigo tem como objetivo apresentar e
discutir os resultados de uma revisão sistemática da
literatura referente ao uso de entrevistas realizadas
a distância (ED) na pesquisa qualitativa em saúde.

2 Métodos
O principal fator motivador para o desenvolvimento
da presente revisão foi a necessidade de realizar
pesquisas que pudessem abranger populações situadas
em áreas mais longínquas, como, por exemplo,
em estudos de abrangência nacional. Ressalta-se
que os autores do artigo são pesquisadores da área
de ciências sociais aplicadas à saúde, posição que
demanda a busca constante por interfaces com as
diferentes áreas do conhecimento. Considerando
o cenário supracitado, os autores têm encontrado
dificuldades na obtenção de referências que ofereçam
subsídios para o planejamento e execução de ED.
A reflexão sobre esse contexto gerou a pergunta
norteadora do presente estudo: “Qual é o cenário do
uso de ED na pesquisa qualitativa em saúde?”. Para
tanto, foi feita uma pesquisa prévia das principais
fontes de informação científica no campo da saúde.
Constatou-se que a PubMed e a CINAHL têm sido as
bases de dados identificadas como as mais relevantes
nesse campo (EVANS, 2002; FALAGAS et al.,
2008; ANDERS; EVANS, 2010).
Com a finalidade de localizar o leitor nos métodos
empregados para a revisão de literatura realizada,

bem como de suscitar a busca de interfaces com
outras áreas, segue uma breve descrição das bases
de dados utilizadas:
• PubMed: Compreende mais de 22 milhões
de citações da literatura biomédica, além
de revistas e livros on-line. As referências
disponibilizadas nessa base de dados podem
incluir links para conteúdo de texto completo
(www.pubmed.org);
• CINAHL: Contém mais de 1 milhão de
referências relacionadas à enfermagem, medicina
alternativa/complementar, biomedicina, saúde
do consumidor, biblioteconomia de ciências
da saúde e outras 17 disciplinas no campo da
saúde. A base de dados disponibiliza acesso
a livros, dissertações, atas de conferências,
software educacional, materiais audiovisuais e
capítulos de livros. O acesso à base de dados
CINAHL é feito por meio da plataforma
EBSCOHOST (http://www.ebscohost.com),
que oferece mecanismos de busca e acesso a
diferentes áreas do conhecimento, tais como:
arte e arquitetura; comunicação e mídia;
engenharia; teoria e sistemas de computadores;
novas tecnologias e contexto social/profissional;
odontologia; economia; educação; história do
mundo; ciências humanas; ciências políticas;
esporte e medicina esportiva.
Em 12 de janeiro de 2013, foram conduzidas
quatro buscas distintas na PubMed e CINAHL.
Ressalta-se que a primeira base de dados foi acessada
a partir de sua página da internet (www.pubmed.
org) e a segunda base de dados foi acessada via
EBSCOHOST (www.ebscohost.com).
Os termos de busca utilizados foram: Telephone
Interview; Telephone Interviewing; E-mail Interview;
E-mail Interviewing. Não houve restrição de idioma,
tampouco de período de publicação. Essas estratégias
foram aplicadas visando ampliar o universo das
buscas.
Foram incluídos somente estudos qualitativos
disponíveis on-line, na versão full text, independente da
data de publicação, do idioma e que de fato relatassem
a coleta dos dados por meio de entrevista a distância.
Em contrapartida, foram excluídas as referências em
duplicatas, bem como as não disponíveis on-line e
na íntegra. As buscas foram conduzidas por dois
pesquisadores independentes, separadamente nas duas
bases de dados, porém na mesma data. Ressalta-se que
todo o procedimento de busca e análise sistemática
dos dados foi realizado segundo os critérios propostos
por Gonçalo et al. (2012).
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3 Resultados e discussão
Ao todo foram incluídas 37 referências, sendo
que a maioria dessas versou a respeito de entrevistas
telefônicas (n = 35), e 2 referências abordaram o
tema das entrevistas por internet (e-mail).
O levantamento bibliográfico foi realizado sem
restrição de data de publicação, fato que possibilitou
identificar como artigo mais antigo o trabalho de
Mooney, Pollack e Corsa Junior (1968) divulgado
em 1968, publicado no Public Health Reports e que
se encontra disponível para download gratuito na
base de dados PubMed. Em contrapartida, os artigos
mais recentes encontrados foram localizados pela
CINAHL (LI et al., 2012; ROCHELEAU et al.,
2012; GUSTAFSSON; ERICSSON; ANDERSSON,
2012) e os periódicos que publicaram tais estudos
foram, respectivamente: Nursing Science & Research
in the Nordic Countries; BMC Public Health;
International Journal of Public Health. Os dois últimos
títulos referem-se a periódicos específicos e, desse
modo, é possível identificar algumas conexões entre
o uso das ED com as pesquisas em saúde pública
(NAGELHOUT et al., 2010; LI et al., 2012). A
Tabela 1 ilustra as principais características dos
estudos incluídos (Figura 1).

3.1 Comparação entre as diferentes
formas de utilização das ED
O assunto mais recorrente encontrado foi a
comparação de ED com outras técnicas de
coleta de dados (HUANG, 2003; FONG et al.,
2009; SIKORSKII et al., 2009; JOHANSEN;
WEDDERKOPP, 2010; NAGELHOUT et al.,
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2010; LANG et al., 2011; LI et al., 2012;
ROCHELEAU et al., 2012). Nesse contexto,
características interessantes foram encontradas,
como no estudo de Rocheleau et al. (2012), que
mostra as evidências de entrevistas telefônicas
concedidas por pessoas detentoras de números de
telefones fixos bem estabelecidas; em contrapartida,
as entrevistas realizadas por meio de telefones
celulares apresentam desafios para a condução
das pesquisas no que tange à falta de privacidade
ao conceder entrevistas, quando o indivíduo se
encontra em locais que não permitem salvaguardar
sua intimidade. Os autores verificaram que a coleta
de dados por carta foi substancialmente superior às
entrevistas telefônicas nas taxas de participação e
recrutamento de voluntários. No entanto, a captação
de dados por meio das entrevistas telefônicas
mostrou-se mais favorável do que a entrevista por
carta, no esclarecimento das respostas para perguntas
complexas ou requisitos de elegibilidade.
Johansen e Wedderkopp (2010) compararam as
entrevistas conduzidas por Short Message Service
(SMS) com as entrevistas telefônicas e relatam que
a primeira tecnologia apresenta uma vantagem no
monitoramento e confiabilidade dos dados, uma
vez que estes ficam registrados nos servidores que
armazenam tais informações. Além disso, a tecnologia
SMS possibilita o envio de uma única mensagem
curta para um grupo de pessoas, independentemente
do tempo, lugar ou sua fixação, reduzindo o custo e
o tempo considerado na condução das entrevistas.
Lang et al. (2011) ressaltam que, dependendo da
faixa etária dos entrevistados, o uso das entrevistas
telefônicas não oferece respostas tão claras quanto
às obtidas por meio de questionário autoaplicado
e entrevista face a face.

Figura 1. Resultados das buscas conduzidas na base de dados PubMed e CINAHL.
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2012 Nursing Science & Research in
the Nordic Countries

2012 BMC Public Health

2012 International Journal of Public
Health

2012 Journal of Advanced Nursing

2011 Cadernos de Saúde Pública

2011 Behavior Research Methods

2010 Chiropractic and Osteopathy

2010 BMC Psychiatry [electronic
resource]

2010 Neuroepidemiology

2010 Epilepsy Research

2010 BMC Public Health

Rocheleau

Li

Cook

Cecatti

Lang

Johansen

Larson

Knopman

D’Souza

Nagelhout

Periódico

Gustafsson

Primeiro autor Ano

Tabela 1. Principais características dos estudos incluídos.
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Internet
Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone
(SMS)

Telefone
Face a face
Questionário

Telefone

Comparar as entrevistas realizadas por internet e telefone visando avaliar a qualidade dos dados
coletados.

Demonstrar que por meio da entrevista telefônica é possível captar detalhes que permitam ao
neurologista diagnosticar casos de epilepsia generalizada idiopática.

Realizar um estudo para validação do instrumento Telephone Interview for Cognitive Status-modified
(TICS-m).

Investigar a validade das entrevistas telefônicas realizadas com os pais de crianças autistas sobre
tiques, transtorno do déficit de atenção / hiperatividade e outras comorbidades relacionadas ao
autismo.

Comparar os dados obtidos pelo Serviço de Mensagens Curtas (SMS) com dados de uma entrevista
por telefone; investigar se os entrevistados acharam aceitável responder duas perguntas semanais via
SMS; analisar se a incorporação de uma terceira pergunta semanal via SMS seria aceitável entre os
entrevistados; calcular o custo total da utilização da tecnologia SMS no contexto estudado.

Investigar a aplicabilidade de um instrumento de coleta de dados por meio de entrevista cara a cara;
entrevista telefônica e questionário autoaplicado.

Avaliar a viabilidade de entrevistas telefônicas como um método para a obtenção de informações sobre
a saúde reprodutiva no Brasil.

Descrever o recrutamento on-line e a coleta de dados por e-mail em uma população de mulheres
diagnosticadas com um tipo de infecção viral transmitida sexualmente.

Comparar a prevalência de depressão, medida por um questionário aplicado via: entrevista telefônica
versus entrevista cara a cara.

Telefone
Face a face
Internet
E-mail

Verificar se haveria maior facilidade na coleta de dados por telefone ou carta em uma população
de mães, e/ou pais, voluntários que fazem parte do Estudo Nacional de Prevenção dos Defeitos de
Nascimento.

Explorar como os pacientes safenados percebem sua saúde geral e se eles constataram problemas de
cicatrização/infecção no local em que a veia safena foi extraída.

Aplicações das entrevistas a distância na pesquisa qualitativa em saúde

Telefone
Carta

Telefone

Meio de
coleta
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2009 Journal of Geriatric Psychiatry
and Neurology

2009 Alzheimer Disease and Associated Telefone
Disorders

Cook

Duff

2008 Journal of Research in Nursing

2007 International Journal of Nursing
Studies

2006 Journal of the American Society
for Information Science and
Technology

2006 International Journal of Obesity

2006 Western Journal of Nursing
Research

2006 Patient Education and Counseling Telefone

Harris

Musselwhite

Meho

Grossi

Piamjariyakul

White

Telefone

Telefone

Internet
E-mail

Telefone

Telefone

2008 Journal of Research in Nursing

Stanley

Telefone

Telefone

Relatar o uso das entrevistas telefônicas na implementação de um sistema de rastreamento para
indivíduos com câncer colorretal.

Descrever a concepção e a implementação de entrevistas por telefone dirigidas aos coordenadores e
membros das equipes de planejamento em saúde sobre o processo de planejamento de unidades de
cuidados de longa duração2.

Investigar as causas dos atritos relatados por pacientes obesos tratados em centros médicos.

Resumir as conclusões de estudos que utilizaram o correio eletrônico (e-mail) para a realização de
entrevistas em profundidade.

Identificar as vantagens e os desafios do uso de telefone como um mecanismo de coleta de dados na
pesquisa em enfermagem clínica.

Realizar um estudo a partir de uma pesquisa que envolveu enfermeiros de alto escalão e apresentar
estratégias para a utilização das entrevistas por telefone, com a finalidade de maximizar o acesso das
informações referentes aos pontos de vista e as experiências de grupos profissionais de difícil acesso.

Apresentar uma reflexão sobre o uso de entrevistas por telefone como fonte de coleta de dados para
pesquisadores que procuram capturar assuntos ou profissionais de difícil acesso.

Validar o mTICS como importante instrumento para o rastreamento de indivíduos com deficiências
cognitivas leves.

Determinar a sensibilidade e especificidade para detectar comprometimento cognitivo leve amnéstico
(aMIC) utilizando o instrumento Modified Telephone Interview for Cognitive Status (TICS-M) .

Desenvolver um protótipo de programa para pacientes com câncer e identificar as melhorias
necessárias, bem como as implicações para futuras pesquisas. As entrevistas telefônicas foram
empregadas para captação de relatos dos pacientes sobre suas trajetórias de vida.

Telefone

2009 Journal of the Society for
Integrative Oncology

Wise

Avaliar as diferenças dos relatos dos pacientes com câncer submetidos à quimioterapia, frente a um
sistema de resposta de voz automatizada versus entrevista realizada por telefone.

Comparar um instrumento que deve ser aplicado face a face (Mini-Mental State
Examination - MMSE) com duas versões de instrumentos que podem ser utilizados por telefone para
o mesmo fim (Adams Telephone Interview for Cognitive Status [TICS-30] e [TICS-40]) e verificar sua
aplicabilidade na obtenção de dados referentes ao status cognitivo.

Aplicações das entrevistas a distância na pesquisa qualitativa em saúde

Telefone

2009 Medical Care

Sikorskii

Telefone

Meio de
coleta

2009 Alzheimer’s & Dementia: The
Journal of the Alzheimer’s
Association

Periódico

Fong

Primeiro autor Ano

Tabela 1. Continuação...
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2005 Nurse Researcher

2004 The British Journal of Psychiatry

2005 The British Journal of Psychiatry

2005 Nature Clinical Practice
Neurology

2005 BMJ: British Medical Journal

2004 American Journal of
Epidemiology

2003 The Internet Journal of
Anesthesiology

2003 Journal of Nutrition Education
and Behavior

2002 Journal of Family Nursing

2001 Journal of Clinical Nursing

2000 Stroke; a Journal of Cerebral
Circulation

1994 Nurse Education Today

1990 Health Services Research

1968 Public Health Reports

Holmes

Hansson

Comella

Schwartz

Coogan

Huang

Baxter

Kirsch

Garbett

Meschia

Burnard

Corey

Mooney

Periódico

Smith

Primeiro autor Ano

Tabela 1. Continuação...
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Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Testar o uso das entrevistas telefônicas na coleta de dados sobre a etiologia das malformações
congênitas.

Analisar o uso de entrevistas telefônicas na pesquisa em saúde.

Apresentar a descrição de como a entrevista por telefone pode ser usada para coletar dados em estudos
qualitativos e quantitativos.

Testar o instrumento Questionnaire for Verifying Stroke-free Status (QVSFS) via entrevista telefônica
para detecção de acidente vascular cerebral (AVC) ou ataque isquêmico transitório (AIT).

Identificar as percepções de enfermeiros sobre o conceito de practice development6.

Investigar a relação mãe-filho e os esforços de enfrentamento de seus filhos diante do câncer de mama.

Investigar a acurácia dos dados captados (por meio de entrevista face a face e via telefone) nos
recordatórios alimentares5 de estudantes da quarta série.

Telefone
Face-a-face
Telefone

Comparar a obtenção de dados pré-cirúrgicos, por meio de entrevistas telefônicas versus visitas
hospitalares, visando evitar o cancelamento de última hora dos procedimentos cirúrgicos.

Investigar o efeito do incentivo de 5 dólares na participação das entrevistas por telefone em uma
população de um estudo sobre câncer colorretal.

Saber como os pacientes no Medicare4 tomam decisões sobre onde poderão ser submetidos às cirurgias
de grande porte e como tomariam decisões futuras.

Desenvolver e validar via entrevista telefônica um instrumento para triagem de famílias com membros
afetados por distonia cervical e para o estudo da epidemiologia da doença.

Testar o instrumento The Autism – Tics, ADHD3 and Other Comorbidities Inventory (A–TAC) em
entrevistas telefônicas realizadas com os pais de portadoras dessas afecções e outras comorbidades.

Apresentar e avaliar o instrumento Child ADHD Teacher Telephone Interview (CHATTI) como meio
de captação de dados sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Apresentar o contexto em que as entrevistas telefônicas têm sido usadas nas pesquisas em saúde no
Reino Unido.

Aplicações das entrevistas a distância na pesquisa qualitativa em saúde

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Telefone

Meio de
coleta
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Nagelhout et al. (2010) comentam que foram
verificadas diferenças entre dados coletados por
entrevistas realizadas via internet e via telefone, mas
estas são mínimas, não sendo favoráveis à primeira,
tampouco à segunda forma de entrevista.

3.2 Viabilidade das formas de
utilização das ED
A viabilidade das ED (MOONEY; POLLACK;
CORSA JUNIOR, 1968; MUSSLEWHITE et al.,
2007; HARRIS et al., 2008; STANLEY, 2008;
D’SOUZA et al., 2010; CECATTI et al., 2011)
e a avaliação de instrumentos para captação de
dados por telefone também foram temas que
sobressaíram nos resultados da presente análise
(COREY; FREEMAN, 1990; HOLMES et al.,
2004; HANSSON et al., 2005; COMELLA, 2005).
Nesse contexto, Cecatti et al. (2011) afirmaram que
o uso das entrevistas telefônicas se mostrou viável
para obtenção de informações de saúde reprodutiva
entre mulheres, especialmente quando a entrevista
abordou eventos relativamente recentes, e nos
casos em que as entrevistadas disponibilizaram
aos pesquisadores mais de um número de telefone.
D’Souza et al. (2010) testaram o emprego
de entrevistas telefônicas como alternativa útil
em estudos epidemiológicos de epilepsia. Os
autores verificaram que as entrevistas telefônicas
proporcionaram concordância quase perfeita no
diagnóstico de convulsões, epilepsia e epilepsia
generalizada idiopática.
As entrevistas telefônicas mostraram-se viáveis
para atingir assuntos e indivíduos de difícil acesso
(STANLEY, 2008; HARRIS et al., 2008). Além
disso, Musselwhite et al. (2007) propuseram-se
a identificar as vantagens e os desafios de usar o
telefone como um mecanismo de coleta de dados
na pesquisa em enfermagem clínica. Os autores
concluíram que é necessário haver um treinamento
para os entrevistadores a fim de estabelecer uma
comunicação eficaz entre eles e os participantes da
pesquisa. Também destacam que a realização de
procedimentos padronizados de acompanhamento é
necessária para assegurar o êxito da coleta de dados
via telefone.
Mooney, Pollack, Corsa Junior (1968) concluíram
que a captação de informações por entrevista
telefônica é uma ação viável e apresenta-se de baixo
custo quando comparada com outros procedimentos
de coleta de dados.
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3.3 Instrumentos utilizados nas ED
Referente à avaliação de instrumentos aplicados
nas ED, foi verificada uma variedade de temas e
procedimentos, predominando o uso das entrevistas
telefônicas, como pode ser observado nos parágrafos
que seguem.
Hansson et al. (2005) concluíram que The
Autism–Tics, ADHD and Other Comorbidities
Inventory (A–TAC) parece ser um instrumento
válido e confiável na identificação de transtornos
relacionados ao autismo, transtorno do déficit de
atenção com hiperatividade, tiques, distúrbios de
aprendizagem e transtornos do desenvolvimento
da coordenação.
Comella (2005) testaram o instrumento Beth
Israel Dystonia Screen (BIDS) e destacaram
sua utilidade em estudos genéticos de distonia
cervical, porém os autores alertam que é necessária
uma validação adicional antes da aplicação desse
instrumento em estudos epidemiológicos.
Holmes et al. (2004) relataram que Child ADHD
Teacher Telephone Interview (CHATTI) se mostrou
uma ferramenta promissora para avaliar os sintomas
de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade
(TDAH) no ambiente escolar e pode ser útil tanto
na clínica quanto em pesquisas.

3.4 Concentração de publicações a
respeito das ED
Verificou-se uma concentração de artigos
publicados nos periódicos BMC Public Health
(n = 2); Journal of Research in Nursing (n = 2); e
The British Journal of Psychiatry (n = 2), sendo que a
maior parte dos artigos analisados foi publicada em
revistas da área de enfermagem (n = 8) e os períodos
que apresentaram maior frequência de publicações
das entrevistas realizadas a distância foram os dos
anos de 2009 (n = 5) e 2010 (n = 5).
Embora a maior parte das referências analisadas
tenha sido localizada pela PubMed (n = 24), a
CINAHL identificou 13 artigos citados na presente
revisão.

3.5 Limitações do estudo
Alguns periódicos pesquisados encontram-se
indexados nas duas bases de dados utilizadas na
presente revisão, porém a análise dos dados revelou
uma inconsistência, na medida em que, na data do
levantamento, alguns artigos foram recuperados
somente pela CINAHL. Foi observada uma
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concentração de estudos publicados em periódicos
de enfermagem. Tal constatação ocorreu em função
do levantamento conduzido na base de dados
CINAHL, pois a PubMed recuperou apenas uma
dessas referências. Nesse contexto, sugere-se que
futuras revisões sistemáticas do tema das ED sejam
conduzidas em outras bases de dados, a fim de
esclarecer se esses achados foram introduzidos pela
pesquisa na CINAHL ou se, de fato, a produção de
artigos que abordam essa temática tem sido maior
na área de enfermagem.

4 Considerações finais
Nas bases pesquisadas e manuscritos analisados,
o assunto mais recorrente foi a comparação de ED
(entrevistas por telefone, entrevistas por e-mail,
entrevistas por carta, entrevistas por SMS, entrevistas
por internet) com outras técnicas de coleta de dados
(entrevistas face a face e questionários autoaplicados),
seguido de estudos de viabilidade das ED e de
estudos avaliativos de instrumentos para captação
de dados por telefone.
Dentre as técnicas de ED encontradas na
presente revisão, a entrevista telefônica foi a mais
recomendada, principalmente devido ao seu baixo
custo; a sua capacidade de abordar assuntos e pessoas
de difícil acesso e a economia de tempo na condução
das entrevistas.
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Notas
1

Este trabalho contou com financiamento Fapesp por meio do processo n. 2010/05217-0.

2

As unidades de cuidados de longa duração oferecem uma variedade de serviços que abrange tanto as necessidades médicas
e quanto as não-médicas de pessoas acometidas por doenças crônicas ou deficiência aque não podem cuidar de si mesmas
por longos períodos de tempo.

3

ADHD = attention-deficit hyperactivity disorder, ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

4

Medicare é um programa de seguro social nacional, administrado pelo governo federal dos EUA desde 1965, que garante
o acesso ao seguro de saúde para os americanos com idade acima de 65 anos, jovens com deficiência e pessoas com doença
renal terminal.

5

O recordatório alimentar é um método retrospectivo de avaliação dietética em que um indivíduo é entrevistado sobre o
seu consumo de alimentos e bebidas durante um determinado período de tempo, normalmente o dia anterior ou as vinte
e quatro horas precedentes.

6

Practice development é um termo que abrange uma grande variedade de atividades, incluindo a introdução de mudanças
na prática, o apoio e desenvolvimento de profissionais, o estabelecimento de padrões e melhoria da qualidade. Ele é
frequentemente usado livremente e de forma intercambiável com outros termos, tais como a implementação de evidências
de pesquisa.
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